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»VIVA« تنبيهية من »الداخلية« بالتعاون مع SMS رسائل قصيرة
رأسها المعامالت الرسمية التي 

تتعلق بالدولة.
ولالشتراك في هذه الخدمة 
أرسل رسالة نصية متضمنة 
حرف »ع« متبوع بالرقم المدني 
الرقم 55250، وتحس���ب  إلى 
رسوم االشتراك بقيمة دينار 
واحد لمرة واحدة فقط، ولكل 
رسالة تنبيهية تحسب بقيمة 

40 فلسا.

وتعتبر ش����ركة VIVA أول 
من يطرح ه���ذه ال�خ��دمة في 
الكويت، وه�ي باك�ورة تعاونها 
الداخلية،  المشترك مع وزارة 
لتقدي���م خدم���ات متع����ددة 
مفيدة عن طريق االس���تفادة 
م���ن التق�ني���ات الحديثة في 
تكنولوجيا المعلومات، بهدف 
تطوير ودعم خدمات الوزارة، 
والعمل على إحاطة الجمهور بما 

يخصهم من معلومات وبيانات 
لدى الوزارة، بما يس���اهم في 
الوع����ي لدى  رفع مس���توى 

الجمهور.
وتؤكد ش���ركة VIVA بذلك 
مدى اهتمامها وحرصها على 
تقديم كل ما يهم الجمهور من 
تس���هيالت وخدمات مختلفة، 
الس���يما الخدم���ات التي تفيد 
مجاالت حياتهم المختلفة، وعلى 

اقتراب انتهاء تواريخ صالحية 
بعض األوراق الرسمية، مثل: 
دفات�����ر المركب���ات الخاصة، 
رخ���ص القي���ادة، اإلقام���ات، 
الس���فر، باإلضافة  وجوازات 
المرورية  الم�خالف���ات  إل���ى 
المسجلة، وفصل األبناء من ملف 
الجنس���ية، واستخراج ج�واز 
سفر، وتسجيل قيد والتذكير 

باالنتخابات.

اعلنت ش���ركة االتصاالت 
الكويتي���ة VIVA ع���ن طرحها 
أخيرا خدمة تنبيهات الرسائل 
القصي���رة SMS للجمه���ور، 
بالتعاون مع وزارة الداخلية، 
وه���ي األولى م���ن نوعها في 
الكويت، حي���ث توفر إمكانية 
تسلم رسائل تنبيهية وتذكيرية 
بمجموع���ة م���ن المعام���الت 
الش���خصية، خصوص���ا عند 

يتضمن إنشاء ڤلل منوذجية ليختار منها املشترون 

»بيتك ـ البحرين« يبدأ تنفيذ مشروع ديار احملرق 
لبناء نحو 3 آالف وحدة سكنية

وح���دة س���كنية متميزة في 
مش���روع ديار احملرق، وضخ 
رأسمال في املشروع بينه وبني 
شركائه مببلغ 100 مليون دينار، 
علما أن هذا املشروع سيكلف ما 
يزيد على 200 مليون دينار )ما 
يزيد على 500 مليون دوالر(، 
التزامه مبواصلة  تأكيدا على 
االستثمار في البحرين وثقته 
مبستقبلها املزدهر واقتصادها 

القوى.
يذكر ان مشروع ديار احملرق 
يقع على السواحل الشمالية 
ملدينة احملرق، وسيوفر مزيجا 
متكامال من العقارات السكنية 
والتجارية، حيث مت تصميم 
املشروع ليستوعب أكثر من 30 
ألف وحدة سكنية، على مساحة 
تغط���ي 12 كيلومت���را مربعا، 
وبقيمة استثمارية يتوقع أن 
تصل إلى ما مجموعه 1.2 مليار 
دينار بحريني )3.2 مليارات 
دوالر(، علما بأن املس���تثمر 
الرئيس���ي في املش���روع هو 
»بيتك � البحرين«، ومن املقرر 
أن يش���رع في البدء في بناء 
الوحدات النموذجية مع بداية 
الشهر اجلاري، على أن تنتهي 
هذه الوحدات مع نهاية شهر 
س���بتمبر املقبل ومن املتوقع 
البدء في بناء وحدات املرحلة 
األولى مع بداية الربع األخير 

من العام احلالي.

واملس���اهمة بدور رئيسي في 
حل العديد من املش���اكل التي 
تواجه املجتم���ع ومن أبرزها 
مشكلة اإلسكان التي يستهدف 
املشروع ان يتغلب على جزء 
كبي���ر منها، حيث س���يتيح 
فرصة السكن ملئات آالف من 
املواطنني، وس���يقدم خيارات 
متعددة من املسكن الذي يتالءم 
واحتياجات وإمكانيات مختلف 
البحرينية من مختلف  األسر 
املستويات وبشكل حضاري 

ورؤية معمارية متميزة«.
وأضاف: »م���ن املتوقع أن 
يحرك هذا املش���روع قطاعات 
مهمة في االقتصاد البحريني، 
خصوصا للشركات الصغيرة 
واملتوسطة«. ويركز القائمون 
على املشروع في بناء وحدات 
متميزة في تصميمها وتفاصيلها 
وبأسعار تقارب أو تقل عن 100 
ألف دينار بحريني اعتمادا على 
نوع الوحدة السكنية وحجمها، 
وسيتمكن الراغبون في شراء 
الس���كنية من  الوحدات  هذه 
االطالع على من���اذج من هذه 
الوحدات بعد أن يتم االنتهاء 
من تشييد الوحدات النموذجية 
ف���ي أكتوبر 2011 لكي يتعرف 
املشتري على تفاصيل الوحدة 

قبل القيام بالشراء.
وكان »بيتك � البحرين« قد 
أقّر بن���اء ما بني 2500 و3000 

أعلن بيت التمويل الكويتي � 
البحرين »بيتك � البحرين« عن 
توقيعه عقدا مع إحدى الشركات 
البحرينية لبناء ڤلل منوذجية 

ضمن مشروع ديار احملرق.
حيث ستبدأ عمليات اإلنشاء 
لتكون الڤلل جاهزة في شهر 
أكتوبر املقبل لعرضها للراغبني 
في الشراء من املشروع الذي يعد 
من أكبر املشاريع السكنية التي 
ينوي تنفيذها القطاع اخلاص 
العقاري،  البحرين  في تاريخ 
حيث سيقوم »بيتك � البحرين« 
بتطوي���ر ما بني 2500 و3000 
وحدة س���كنية عل���ى مراحل 
متتابعة. ومن املتوقع أن يبدأ 
العمل ف���ي املرحلة األولى من 
املشروع في شهر أكتوبر 2011 
املقبل، كما ستبدأ املبيعات في 
املشروع حاملا يتم االنتهاء من 

تشييد الڤلل النموذجية.
وق���ال العض���و املنت���دب 
والرئي���س التنفيذي لبيتك � 
البحرين عبداحلكيم اخلياط 
بعد االنتهاء من مرحلة تخطيط 
وتصميم هذا املشروع: »نبدأ 
التنفيذ الفعلي، حيث يؤكد هذا 
العقد التزامنا الدائم للعمل في 
هذا املشروع السكني الرائد على 
مس���توى مملكة البحرين، إذ 
لم تتوقف خططنا أو أعمالنا 
في كل مش���اريعنا باململكة، 
وسنواصل خططنا للتوسع 

عبد احلكيم اخلياط 

بدء العمل في 
املرحلة األولى
من املشروع

في شهر أكتوبر 
املقبل


