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رخصة القيادة وشهادة امليالد الرقميتان جديد «هويتي»
أعلنت وزيرة األشــغال 
الدولــة  العامــة ووزيــر 
االتصــاالت  لشــؤون 
وتكنولوجيــا املعلومــات 
د.رنا الفــارس عن إضافة 
وثيقتني حكوميتني رقميتني 
في تطبيق «هويتي» تتمثل 
في رخصة «قيادة املركبة 
الرقمية» و«شــهادة امليالد 
الرقمية» عالوة على إضافة 
اجلرعة الثالثة من التطعيم، 
فــي خطــوة جديــدة نحو 
رقمنــة الوثائق احلكومية 
وتوظيف التعاون املشترك 
بني الهيئة العامة للمعلومات 
املدنية مع وزارتي الداخلية 

والصحة.
الفــارس في  وأشــارت 
تصريح لها الى أن العملية 
ستمكن األفراد من االستفادة 
بشــكل أكبر من التطبيق، 
وذلك إلبراز رخصة القيادة 
الرقمية واالحتفاظ بالرخصة 
التقليديــة، وبالتالي ميكن 
التغلب على مشــاكل تلف 
او فقــدان الرخصة عالوة 
علــى معرفة موعــد انتهاء 
صالحيتها تفاديا ملا يترتب 
على ذلــك من غرامات، كما 
ميكن للمســتخدم سهولة 
القيادة  مشــاركة رخصــة 
عند طلبها عبر التطبيقات 
املختلفة واستخدامها عند 
احلاجة لنســخة منها، كما 
أن إضافــة شــهادة امليالد 
الرقميــة وإثبــات تلقــي 
اجلرعة الثالثة من التطعيم 
اخلاص بڤيــروس كورونا 
للتطبيق وإمكانية التحقق 
من صحة الوثيقة الرقمية 
عبر رمز (QR) ستعزز من 
استفادة األفراد من «هويتي» 

بشكل أكثر فعالية.

في القريب العاجل، وبقية 
الوثائق احلكومية تباعا.

وتقدمــت بالشــكر الى 
الشــيخ  الداخليــة  وزيــر 
ثامر العلي ووزير الصحة 
الشــيخ د.باســل الصباح 
الداخليــة  ووكيــل وزارة 
الشيخ سالم النواف ووكيل 
وزارة الصحــة د.مصطفى 

رضا، وجميع العاملني في 
الوزارتني على هذا التعاون 
املثمر والبناء والذي يعتبر 
إحــدى خطــوات التحــول 
الرقمي في البالد، وشكرت 
العامة  بالهيئــة  العاملــني 
للمعلومــات املدنية وعلى 
رأسهم مديرها العام مساعد 

العسعوسي.

ً الفارس : إضافة دفتر ملكية املركبة قريباً وبقية الوثائق احلكومية تباعا

د.رنا الفارس

وبينت أن هذه اإلضافات 
طرحت في التحديث اجلديد 
املتاجــر  للتطبيــق عبــر 
الرقمية اخلاصــة بأنظمة 
الهواتــف الذكية املختلفة، 
ويتطلب من األفراد حتديث 

التطبيق لالطالع عليها.
وكشــفت عــن وجــود 
خطــوات مهمــة لتحويــل 
التطبيق الى محفظة رقمية 
للوثائــق احلكومية، فبعد 
القيــادة  إضافــة رخصــة 
الرقميــة وشــهادة امليالد 
الرقمية، وجار العمل على 
إضافة دفتر ملكية املركبة 

ولي العهد استقبل رئيسي السلطتني والرومي
استقبل سمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد بقصر 
بيــان صباح امــس رئيس 
مجلس األمة مرزوق الغامن.
كما اســتقبل سمو ولي 
العهــد بقصــر بيان ســمو 
الــوزراء  رئيــس مجلــس 

الشيخ صباح اخلالد .
واستقبل سمو ولي العهد 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير العدل ووزير الدولة 
لشــؤون تعزيــز النزاهــة 

سمو ولي العهد خالل استقباله عبداهللا الروميعبداهللا الرومي.

سمو ولي العهد مستقبال سمو الشيخ صباح اخلالد سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد خالل استقباله مرزوق الغامن

الظفيري بحث مع السفير الروسي التعاون الثنائي

التحاق املجندين من الدفعة (٤٩) يبدأ السبت املقبل

اجتمــع نائــب وزير 
الســفير  اخلارجيــة 
الظفيــري مــع  مجــدي 
سفير روسيا االحتادية 
الكويــت نيكوالي  لدى 
مــاكاروف، ومت خــالل 
اللقاء بحث عدد من أوجه 
العالقــات الثنائيــة بني 
البلدين وسبل تعزيزها. 
حضر اللقاء مساعد وزير 
اخلارجية لشؤون مكتب 
نائب الوزير السفير أيهم 

العمر.

أعلنت رئاسة األركان العامة للجيش، 
ان موعد التحاق املجندين من الدفعة (٤٩) 
سيكون يوم الســبت املقبل ٢٠ اجلاري 

حسب عنوان سكن املجند.
وقالــت رئاســة األركان فــي بيــان 
صحافــي، ان التحــاق املجندين ســيتم 
على حســب محافظاتهم حيث ســتكون 
محافظة اجلهراء في (معهد القوة البرية) 

ومحافظــة الفروانية في (معهد اخلدمة 
الوطنية العسكرية) ومحافظة العاصمة 
في (معهد اخلدمة الوطنية العســكرية) 
ومحافظــة حولــي فــي (معهــد اخلدمة 
العســكرية) ومحافظة مبارك  الوطنية 
الكبير في (معهد احلرس األميري)، أما 
محافظــة األحمدي فســتكون في (معهد 

الدفاع اجلوي).

وذكرت أنه ســتصل رســائل نصية 
للمشــمولني بااللتحاق ابتداء من اليوم، 
مشــيرة إلــى أن كل من تصله الرســالة 
النصية عليه االلتحاق بالتاريخ والساعة 
احملددة ضمــن الدفعة ومن يتخلف عن 
االلتحــاق ســيعرض نفســه للعقوبات 
الواردة في القانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠١٥ 

بشأن اخلدمة الوطنية العسكرية.

السفير مجدي الظفيري مستقبال السفير الروسي نيكوالي ماكاروف

حتديث «هويتي» يتضمن محفظة إلكترونية متكاملة للوثائق
العامــة  الهيئــة  أعلنــت 
عــن  املدنيــة  للمعلومــات 
إطالق حتديث جديد لتطبيق 
 v١٫٩٫٠ النســخة  هويتــي 
ليتضمن العديد من اخلدمات 
والتعديــالت املهمة والعديد 

من املميزات.
وقــال املدير العام للهيئة 
مســاعد العسعوســي فــي 
تصريح صحافــي أمس إنه 
متــت إضافــة عــدة مميزات 
لإلصدار اجلديد للتطبيق من 
أهمها إنشاء محفظة إلكترونية 
متكاملــة للهويات والوثائق 
احلكومية املختلفة وتشــمل 
حاليا رخصة السوق وشهادة 

امليالد «كمرحلة أولى».
وأضاف العسعوســي أن 
احملفظــة اإللكترونية تتميز 

والصحة وغيرهما فضال عن 
طرق عرض مختلفة للوثائق 
احلكوميــة كعرض البيانات 
الرئيســية أو عرض لشــكل 
الوثيقة. وأشار إلى أن احملفظة 
تتميز بتوفير وسيلة تفاعلية 
للتحقق من صحــة الوثيقة 
 QR Code عــن طريــق رمــز
والقدرة علــى إضافة وثائق 
إضافية وربطها مع اجلهات 
املختلفة بطريقة سهلة ومرنة 
 liveness مع إضافــة خاصية
التسجيل  detection لعملية 
والتي من شأنها زيادة عوامل 
أثناء  األمان واخلصوصيــة 
التسجيل عن بعد مع خاصية 
التحقق من الوجه املوجودة 
حاليا أثناء عملية التسجيل.
ولفت إلى أنه متت أيضا 

إضافة خاصية «نسيت كلمة 
الســر» للتطبيق مما يسمح 
بإعــادة تعيــني كلمة الســر 
في حال نســيانها ويتم ذلك 
 Liveness من خــالل خاصية
detection ثم إرســال رسالة 
OTP إلى رقــم الهاتف الذكي 
الــذي مت التســجيل منه مع 
إضافــة شــعار الكويت إلى 
شاشــات التطبيق املختلفة، 
كما متت إضافة صور متحركة 
بشــكل متســارع إلى خلفية 
التطبيق من أجل زيادة عوامل 
األمــان والســرية وإضافــة 
بعض التحســينات للشــكل 
العام للتطبيق خصوصا في 
الشاشــة الرئيسية وإضافة 
الثالثــة لبيانــات  اجلرعــة 

التطعيم.

العسعوسي: إنشاء إطار متكامل يسمح بإضافة أي هوية أو وثيقة بطريقة مرنة

مساعد العسعوسي

بإنشــاء إطار متكامل يسمح 
بإضافــة أي هوية أو وثيقة 
حكومية بطريقة مرنة وسهلة 
وربطها مع اجلهات احلكومية 
املختلفــة املصــدرة لتلــك 
الوثائق كوزارتــي الداخلية 

«منهاج الصاحلني»
 تقدم أكثر من مليوني 

عبوة ماء في حملتها 
«تسبيل املياه»

ليلى الشافعي

أعلــن رئيــس مجلس 
منهــاج  جمعيــة  إدارة 
اخليريــة  الصاحلــني 
عبداحملســن بــن عريــج 
املطيــري عن بــدء تنفيذ 
مشروع تسبيل املياه بدعم 
كبيــر من األمانــة العامة 
لألوقاف التي تسعى دائما 
الى أعمال اخلير والوقوف 
مــع العمل اخليري. وقال 
انه مت االتفاق مع شــركة 
الروضتــني للتعاقد على 
شــراء مليوني عبوة ماء 
وقابل للزيادة من تبرعات 
احملســنني للجمعية لهذا 
املشــروع، الفتــا الــى ان 
املشــروع يعتبر من أكبر 
املشاريع في املنطقة والذي 
يستفيد منه شريحة كبيرة 
مــن املجتمــع الكويتــي، 
خاصة ان للمشروع أوجها 
كثيرة من ضمنها املساجد 
واملقابــر واملستشــفيات 
واجلهــات احلكومية مثل 
مراكــز اخلدمــة واحملاكم 
واملــرور وكذلك املدارس، 
والعمالة، مشــيرا الى ان 
املشــرف علــى املشــروع 
املدير العام للجمعية بدر 
جديــع املطيــري، خاصة 
ان حملة «تســبيل املياه» 
تعد نوعا من أنواع التكافل 
والتراحم االجتماعي بني 
كل شــرائح املجتمع وأن 
املشروع يأتي انطالقا من 
قول اهللا تعالى: (وجعلنا 

من املاء كل شيء حي). 
وقولــه ژ: «أفضــل 

الصدقة سقي املاء».


