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»الداخلية« تحقق لمعرفة
 سبب وفاة البريكان

عدم العبث بمسرح الجريمة

أقوال الخادمة

هاتف البريكان قيد التحفظ

مصادر في »الراية«: البريكان كان طبيعيًا جدًا

ياسين: إنه نبأ سيئ جدًا

تسليم جثة البريكان إلى ذويه خالل ساعات

الجثة أعلى السرير

أصدرت وزارة الداخلية بيانا في الثامنة من مس���اء أمس 
قالت فيه انها التزال جتري عملية التحقيق في معرفة سبب 
وفاة الرئيس التنفيذي لش���ركة الراية لالس���تثم���ار حازم 

البريكان.
وأك���د البيان ان الوزارة لم تصدر اي معلومة او تصريح 
حول اسباب وفاة البريكان حتى االنتهاء من التحري وجمع 

املعلومات الالزمة للوقوف على االسباب احلقيقية لوفاته.
واضاف ان االدارة العامة لالدلة اجلنائية واالجهزة االمنية 
املختصة االخرى تقوم منذ تلقيها خبر الوفاة بتكثيف اجلهود 

وتسخير كل االمكانات االمنية لكشف اسباب الوفاة.

وكيل نيابة العاصمة قام بتفقد موقع احلادث وشدد على 
عدم العبث مبس����رح اجلرمية كما امر باحالة جثة املواطن 
للطب الش����رعي فيما قام رجال االدلة اجلنائية برفع جميع 
االثار من داخ����ل املنزل وليس فقط الغ���رف����ة التي وج���د 

بداخلها ميتا.

اك���دت اخلادمة ان املتوفى كان ف���ي حالة طبيعية يوم امس 
االول وانها أعدت له طعام العش���اء ولكنه رفض تناول الطعام 
مؤكدة انها لم تس���مع صوت اطالق نيران وإال كانت قد ذهبت 

واستطلعت ماذا حدث.

قال مصدر امني ان وكيل النيابة امر بحصر جميع االرقام التي 
تلقاها وكذلك فحص الرسائل القادمة والصادرة وحتديد عالقة 
املتصلني باملجني عليه متهيدا الستدعاء من يراه وكيل النيابة 
يخ���دم ملف القضية، فيما افاد مص���در امني بأن كم االتصاالت 
التي تلقاها البري���كان كان كبيرا وعدد كبير منها اتصاالت من 

وسائل اعالمية.

أبلغت مصادر من شركة الراية لالستثمار 
»األنباء« ان حازم البريكان لم يكن يعاني من 
أي أزمة مرضية أو نفسية خالل الفترة األخيرة، 
حيث التقى ببع����ض من أعضاء مجلس إدارة 

الشركة أمس وكان بحالة نفسية جيدة.
وجتدر االشارة الى ان البريكان البالغ من 

العم����ر 37 عاما كان يش����غل منصب الرئيس 
التنفيذي لشركة الراية لالستثمار حتى حلظة 
وفاته وعمل قبل ذلك بشركة مشاريع الكويت 
القابضة وقد حصل على شهادة البكالوريوس 
في إدارة األعمال من جامعة الكويت عام 1995 

بدرجة امتياز.

قال محمد ياسني الرئيس التنفيذي لشركة 
شعاع لألوراق املالية في دبي ل� »رويترز« تعليقا 
على حادثة البريكان »إنه نبأ سيئ جدا. فقد أناس 

كثيرون في اخلليج وفي أنحاء العالم مكانتهم 
بسبب هذه األزمة، وكل شخص يختلف عن اآلخر 

في قدرته على التعامل مع الضغوط«.

أبلغ مصدر أمني أن أحد جيران البريكان 
أكد أنه ش���اهد جاره مساء امس األول في 
مسجد قريب من مقر سكنه، حي����ث أدى 
معه صالة العش���اء، هذا وكان البريكان 

يقي������م مبفرده فيما كانت بقية أس���رته 
خارج البالد، ومن املقرر ان تسمح األدلة 
اجلنائية بتسليم جثته إلى ذويه في غضون 

الساعات املقبلة.

قال مصدر امني ان البريكان وجد اعلى 
سريره وكان اجلزء السفلي من جسده مغطى 
فيما متت مشاهدة مسدس في يده ووضعية 

اليد الى جوار الرأس كما تبني ان هناك طلقة 
واحدة اخترقت الرأس من اعلى االذن اليمنى 

أودت بحياته.

)محمد ماهر(سيارة االسعاف وسيارة االدلة اجلنائية امام منزل البريكان في الروضة أمس 

والتأكي���د عل���ى انها تخص 
مح����اف���ظ عم���الء لديه���م 
وبإدارتهم وال تأثير لها على 

البيانات املالي����ة للجهتني.
وبحس���ب جلن���ة االوراق 
املالية والبورصات األميركية، 
قام البري���كان )نفى هو ذلك 
واكد تكليف محامني مبتابعة 
املوضوع( بفبركة شائعة مفادها 
أن صندوقا استثماريا من الشرق 
االوسط يريد االستحواذ على 
انترناشونال  شركة »هارمان 
اندستريز« لصناعة راديوهات 

السيارات.
وأضاف���ت اللجن���ة انه مت 
تداول بيان مزور عن عرض 
لالستحواذ على الشركة، وقد 
وزع هذا البيان على وس���ائل 

اعالمية ونش���ر عل���ى مواقع 
الكترونية. وغداة نش���ر هذه 
ارتفع سعر سهم  الش���ائعة، 
»هارمان« بنسبة 40% في يوم 
واحد في التعامالت االلكترونية 
التي سبقت افتتاح التداوالت 

في وول ستريت.
 وأضافت اللجنة  في وثائق 
رفعتها ال���ى محكمة احتادية 
في مانهاتن األسبوع املاضي 
ان البريكان وكيانات مرتبطة 
به حققوا مكاسب تزيد على 5 
ماليني دوالر من تعامالت في 
أسهم الشركتني األميركيتني، 
مشيرة إلى انها حصلت على 
امر قضائي عاجل بتجميد ارباح 
تلك املعامالت في حس���ابات 

البريكان واجلهات املعنية.

يوسف الهمالن ورئيس قسم 
الدوريات الرائد مشعل اخلميس 
ورجال الطوارئ الطبية والذين 
كانوا اول من وصلوا الى موقع 

احلادث.
وكان البري���كان أك���د في 
تصريح���ات صحافي���ة امس 
األول ع���دم صحة ما أثير من 
معلومات عن مسؤوليته بشأن 
تسريب أخبار غير صحيحة 
حول عمليتي استحواذ على 
شركتي »هارمان انترناشيونال 
اندستريز« و»تكست����رون« 
بغي���ة رفع اسع����ار اسهمهما، 
ما ادى الى رفع دعوى ض�����ده 
وضد بن���ك اخللي���ج املتحد 
الى  اللذين س����ارعا  وكامكو 
نفي عالقت���هم���ا باملعامالت، 

احل�������ادث ع���دد كبي���ر من 
القيادات األمنية.

يذكر ان البالغ الذي تلقته 
عمليات الداخلية كان في حدود 
الثانية عش���رة والنصف من 
بع���د الظهر فيم���ا أكد مصدر 
امني ان وزير الداخلية الشيخ 
جابر اخلال���د اخطر بالواقعة 
وأمر باتخ���اذ كافة اإلجراءات 
القانونية م���ع عدم التصرف 
في اي شيء دون العودة الى 

وكيل النائب العام.

قيادات أمنية

وحت���ول من���زل البريكان 
الى اش���به ما يك���ون بثكنة 
عسكرية، اذ احاط باملنزل عدد 
كبير م���ن رجال االمن وقاموا 
بابعاد وسائل االعالم املتلفزة 
واملقروءة عن موقع احلادث، 
فيما تواجد في موقع اجلرمية 
كل من وكيل وزارة الداخلية 
العمر  الفريق غازي  بالوكالة 
ووكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشؤون األمن العام اللواء ثابت 
املهنا، ومدير عام االدارة العامة 
للمباح���ث اجلنائية بالوكالة 
اليوسف  العميد الشيخ علي 
ومدير عام االدارة العامة لالدلة 
اجلنائية اللواء عيد ابوصليب 
ومدير ام���ن العاصمة العميد 
ابراهيم الس���يد هاشم ومدير 
عملي���ات العاصم���ة املق���دم 
الش���راح ومدير  عبدالرحمن 
مباح���ث العاصم���ة بالوكالة 
املقدم خال���د خميس ورئيس 
ادارة دوريات العاصمة العقيد 

أمير زكي
بع���د اق���ل من ي���وم على 
تصريحاته لوس���ائل اإلعالم 
بش���أن س���المة تعامالته في 
بورصة نيويورك، عثر امس 
الش���اب  على رج���ل األعمال 
الرئيس التنفيذي لشركة الراية 
لالستثمار حازم خالد البريكان 
ميتا في منزله مبنطقة الروضة 
نتيجة إلطالق نار من مسدس 
وجد بجواره. وبدأت التحقيقات 
على الفور حلسم اسباب الوفاة 

وكشف مالبسات احلادث.

بداية البالغ

البريكان  هذا وكان شقيق 
هو من أبلغ عمليات الداخلية 

باحلادث اذ اتصل ب� 777.
وفي التحقيق معه قال انه 
اتصل بشقيقه حازم على هاتفه 
النق���ال اكثر من مرة وحينما 
لم يس���تجب لهذه االتصاالت 
الذي يقيم  املن���زل  الى  ذهب 
فيه شقيقه وحيدا نظرا لسفر 
أسرته، حيث ال تتواجد معه 
اال اخلادمة، فوجد الباب مواربا 
فدخل ولدى اقترابه من غرفة 
ش���قيقه وجده مستلقيا على 
السرير والدماء تغطي الفراش 

من ناحية الرأس.
وسارع عدد من رجال األمن 
فور تلق���ي البالغ الى منطقة 
الروضة ق 3 شارع ابوحيان 
التوحي����دي، وملا علموا بهوية 
املتوف���ى مت إخط���ار القيادة 
العليا ف���ي وزارة الداخلي���ة 
وعلي���ه تدافع ال���ى موق����ع 

نتيجة لطلقة في الرأس من مسدس

العثور على البريكان ميتًا في منزله

لقطات

مراسلو احملطات الفضائية في محيط املنزل

70 طلقة وجهازا »نقال« وحافظة نقود ومفتاح السيارة
عث���ر بجوار جثة البريكان على عدد 70 طلقة وجه���ازي هاتف نقال وحافظة نقود الى 

جانب مفتاح مركبته. كما عثر على مسدس من نوع كولت في يد املتوفى.

حازم البريكان

رجل أمن ينقل عددا من احملرزات الى سيارة االدلة اجلنائية

تواجد أمني كثيف في موقع احلادث


