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 هاني الظفيري
  تقدم طبيب كويتي الى مخفر اجلهراء متهما شخصا مجهوال 
بالشروع في قتله والتهديد باحلاق أذى بليغ به من خالل ورقة 
دّون عليهـــا «اذا جنوت هذه املرة فلن تنجو املرة املقبلة». وقال 
مصدر امني ان الطبيب تقدم الى املخفر مصطحبا معه دليال يؤكد 
تورط مجهول في التهديد بقتله، مشيرا الى انه وجد الورقة على 
مركبته وحينما حترك باملركبة وجد االطار شبه مفتوح باستثناء 

برغي، وسجلت قضية تهديد بالقتل والشروع في القتل.
  كما شـــهدت منطقة العيون حادثة كادت تتحول الى جرمية 
حينما تقدم مواطن للزواج من مواطنة، اال ان احد ابناء العمومة 
ثار غضبه إلعطاء أب الفتاة ابنته الى الغريب، االمر الذي دعا والد 
الشاب الغاضب الى االتصال على املعرس اجلديد وتهديده بالقتل 
إن أكمل مشروع الزواج ليتجه املواطن املتقدم للخطبة الى املخفر 

مسجال قضية حملت عنوان «تهديد بإحلاق االذى». 

 مجهول يهدد طبيبًا كويتيًا بالقتل

 رجل اطفاء وسط نيران حريق السكراب 

 سحب الدخان غطت منطقة امغرة  النيران التهمت سيارات اخلردة 

∫óY
ºcÉfi h

 إعداد: مؤمن المصري 

 احملامي دومي املويزري 

 بعد رفع الحصانة عن المويزري والخنفور والدقباسي والخرينج

  «الكلية» حددت ٢٥ أكتوبر لقضية فرعيات الرشايدة

 الحكم بإعدام مصري غيابيًا قتل صديقه 
بأسطوانة الغاز وسرق أمواله

 مصرع مواطن في انقالب على «الفحيحيل»

 علمت «األنباء» من مصادر مطلعة ان احملكمة 
الكلية حددت جلسة ٢٥ اكتوبر لنظر دعوى فرعيات 
الرشـــايدة املتهم فيها النواب شـــعيب املويزري 
وسعد اخلنفور وعلي الدقباسي ومبارك اخلرينج 
وعـــدد من رجال القبيلة بإجراء انتخابات فرعية 
في الدائرة الرابعة قبـــل انتخابات مجلس األمة 
٢٠٠٩. وقد حددت احملكمة الدائرة احلادية عشرة 
باحملكمة الكلية لنظر الدعوى. وعلمت «األنباء» 
ان املجلـــس قد رفع احلصانة عن النواب االربعة 

بناء على طلب النيابة العامة.
  يذكـــر ان املتهمني قد أوكلوا مهمة الدفاع عنهم 
لعدد من احملامني الرشايدة منهم دومي املويزري 
وفيصل صقر الرشيدي وسعد املسيلم وغيرهم. 

 قضت الدائرة اجلزائية الرابعة مبحكمة أول 
درجة برئاسة املستشار عادل الصقر وعضوية 
املستشارين أحمد أبوالعمامي وخالد عبدالهادي 
وأمانة سر هشام سماحة غيابيا بإعدام وافد 
مصري (خ.إ.ش.) بعد ثبــــوت تهمتي القتل 
العمد مع ســــبق اإلصرار والترصد والسرقة 

في حقه.
  وتخلص واقعة الدعوى في أن املتهم كان 
مير بضائقة مالية وفي يوم الواقعة علم أن 
صديقه املقيم بشــــقته في منطقة الفروانية 
مبفرده قد سحب مبلغ ١٧٠٠ دينار من حسابه 
بالبنك فقرر أن يقتله ويستولي على هذا املال 

ويسافر إلى بلده في نفس اليوم.
  وقد استغل املتهم فرصة نوم املجني عليه 
يوم الواقعة وأخذ اســــطوانة غاز من املطبخ 
وضرب املجني عليه بها على رأســــه فأرداه 
قتيال في احلال. ثم قام بسرقة أمواله التي كان 

قد ســــحبها من البنك وهاتفه النقال ومفتاح 
سيارته.

  وقد استقل املتهم سيارة املجني عليه وتوجه 
بها إلى أحد مكاتب الســــفريات وحجز تذكرة 
طائرة متوجها إلى بلده وتوجه بعد ذلك بسيارة 
املجني عليه إلى مطار الكويت واستقل طائرته 
عائدا إلى بلده بعد إمتام جرميته تاركا سيارة 

املجني عليه في مواقف املطار.
  وبعــــد عدة أيام الحظ أهــــل املجني عليه 
اختفاءه فتوجه شــــقيقه وأحد أصدقائه إلى 
شقته فوجداه غارقا في دمائه فأبلغا السلطات 
بالواقعة. وقد دلت حتريات املباحث والصورة 
امللتقطة للمجنــــي عليه واملتهم من كاميرات 
أحد البنوك وكاميــــرات املطار على أن املتهم 
كان بصحبة املجني عليه يوم سحب النقود 
من البنك، كما أن املتهم توجه بسيارة املجني 

عليه إلى املطار بعد الواقعة.  

 محمد الجالهمة ـ هاني الظفيري
  لقى مواطن يبلـــغ من العمر ٤١ عاما مصرعه 
اثر انقالب مركبته على طريق الفحيحيل صباح 
امس وسارع الى موقع البالغ رجال الطوارئ محمد 
مبروك وعمر محمد وبعد تأكدهما من وفاة املواطن 

تركت اجلثة للطب الشرعي.
  من جهة اخرى اصيب مصريني في حادث انقالب 

على طريق النويصب وقام رجال الطوارئ حمزة 
محمد واحمد سعيد ووليد العنزي واحمد قاسم 

بنقل املصابني لعالج.
  على صعيد اخر نقـــل رجال الطوارئ الطبية 
كمـــال غالب وابراهيم علي وافدة ســـيالنية الى 
مستشفى مبارك بعد ان نقلت من قبل كفيلها اثر 

محاولة انتحار بتناول مبيد حشري. 

 أمير زكي ـ محمد الدشيش
  متكنــــت ٤ مراكز إطفاء وهي اجلهراء 
احلرفي والصليبخات والعارضية واإلسناد 
من السيطرة على حريق جديد اندلع من 
مخلفات إطارات ومركبات مهملة وأخشاب، 
وقال مديــــر ادارة العالقــــات العامة في 
االطفاء املقدم محمد البناي ان بالغا ورد 

في الساعة ٩٫٥ من صباح امس الى غرفة 
العمليات يفيد بوجود حريق في سكراب 
أمغرة عبارة عن حريق مخلفات اطارات 
ومركبات وأخشــــاب وحديد وتوجه الى 
البالغ ٤ مراكز اطفــــاء اجلهراء احلرفي 
والصليبخات والعارضية واالسناد، مشيرا 
الى ان احلادث كان حتت اشراف العقيد 

خالد شهاب واملقدم ناصر العبيدي والعقيد 
خالد األنصاري وانه متت عملية مكافحة 
النيران والسيطرة عليها خالل ساعة من 

وقت احلادث.
  يذكر ان ســــكراب امغرة ال مير عليه 

اسبوع حتى يشهد حريقا او حريقني.
  على صعيد آخر توجهت ٤ مراكز اطفاء 

الى منطقة خيطــــان ظهر امس للتعامل 
مع حريق بناية قيد اإلنشاء في خيطان 
واســــتطاعت املراكز التــــي توجهت الى 
النيــــران وفتحت وحدة  احلادث إخماد 
التحقيــــق حتقيقا فــــي حادثي احلريق، 
فيما رفض مصدر اطفائي االشــــارة الى 

وجود تعمد. 

 ٤ مراكز تعاملت مع حريق بناية قيد اإلنشاء في خيطان

 كالكيت عاشر مرة: سكراب أمغرة يحترق

 النيابة العامة استمعت لصحافيين تحدثوا للبريكان عشية وفاته

 آل البريكان: حازم كان متدينًا وسنقوم بمقاضاة كل من يسيء له

 أمير زكي
  فيما تواصل أجهزة وزارة الداخلية حتقيقاتها حول ظروف 
وفاة رجل األعمال الشـــاب حازم خالد البريكان، أصدرت عائلة 
آل البريكان بيانا نعت فيه فقيدها الراحل ودعت فيه وســـائل 
اإلعـــالم الى حتري الدقة، مؤكدة في البيان ان الراحل كان طيب 
الســـيرة ومتدينا بالفطرة وان عائلته حتتفظ بحق مقاضاة اي 

جهة تسيء للفقيد.
  على صعيد ذي صلة، بدأت النيابة العامة استدعاء أشخاص 
منهم صحافيون قاموا باالتصال على هاتف حازم البريكان عشية 
احلادث باعتبارهم آخر من حتدث معه على الهاتف، واستمعت 
الفاداتهم وذلك للوقوف على أسباب اتصاالتهم وفحوى االتصال 

وطبيعة العالقة التي تربطهم بالفقيد.
  من جهة اخرى، أكد مصدر امني ان اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية 
لم تصدر تقريرها بعد بشـــأن وفاة حازم البريكان، مرجحا ان 
يصدر تقرير نهائي يقدم الى وكيل النيابة يشـــمل رؤية األدلة 
اجلنائية وحســـم مسمى القضية واملبررات التي استندت إليها 
في هذا التصنيف، هذا وسمحت األدلة اجلنائية ألسرة البريكان 

بتســـلم جثته بعد انتهاء املعاينة اآلنية اخلاصة برجال األدلة 
اجلنائية وشّيع جثمانه أمس.

  وعلى صعيد التحقيقات األمنية التي يجريها رجال املباحث 
حول احلادثة أكد مصدر أمني لـ «األنباء» انه لم يعثر في هاتف 
البريكان النقال أو جهازه الشخصي على أي رسائل أو اتصاالت 
مريبة، مشيرا في الوقت نفسه الى ان رجال املباحث قاموا بجرد 
االتصاالت الصادرة والواردة من وإلى جهازه النقال في الفترة 
بني الساعة التاسعة من صباح السبت وحتى التاسعة من صباح 
يوم احلادثة، موضحـــا ان االتصاالت التي اجراها البريكان في
 الـ ٢٤ ســـاعة التي ســـبقت احلادثة مقارنة بأيام ماضية كانت 
طبيعية جدا، غير ان املصدر أكد ان الكشوفات التي شملت أسماء 
وأرقام متصلني مت التحقق من هوياتهم أرسلت الى النيابة العامة 
ضمن تقرير القضية لتقوم باستدعائهم تباعا، وهو األمر الذي 

بدأته النيابة منذ عصر أمس.
  وبحســـب ما نقل أحد أصدقاء البريكان ملوقع العربية أمس 
انه التقى الراحل عشـــية احلادثة وأديا صالة العشاء معا وانه 

لم يكن يعاني من أي متاعب نفسية أو ضيق. 

 في بيان صحافي نعت فيه «كيبكو» وفاة البريكان نعي وبيان 

  العيار: تؤسفنا مسارعة وسائل اإلعالم 
 نص بيان نعي عائلة آل البريكان   للحكم المسبق على الحادث

الذي وزعته على الصحف أمس:
  بقلــــوب يعتصرها األلم، وميلؤها 
التسليم والرضا بقضاء اهللا وقدره، 
تنعى أســــرة البريكان فقيدها الغالي 
الذي توفي  البريــــكان»  «حازم خالد 
أمس األول فــــي حادث مؤلم وظروف 
غامضة، وممــــا زاد أملنا تناول بعض 
وسائل اإلعالم ظروف وفاته واألحداث 
التي سبقتها بصورة فيها الكثير من 
التســــرع والتشويه بعيدا عن األمانة 
واملوضوعية واملهنيــــة اإلعالمية، ما 

أساء للفقيد وأسرته.
  ان كل من يعرف الفقيد عن قرب، 
الطيبة واســــتقامته  يحمد ســــيرته 
اداء  الفطري وحرصــــه على  وتدينه 
واجباته والتزاماتــــه الدينية. ونحن 
نطالب وسائل اإلعالم بأن تتحرى الدقة 
والصدق واملوضوعية، وأن تترك جلهات 
التحقيق في البالد القيام مبسؤولياتها 
في استيضاح احلقائق ومعرفة مجريات 
األحــــداث، ونحن نحتفــــظ بحقنا في 
مقاضاة أي جهة تسيء للفقيد رحمه 
اهللا. هللا مــــا أعطى وهللا ما أخذ، وإنا 
هللا وإنا إليه راجعون، اللهم آجرنا في 

مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. 

 اصدرت شركة (كيبكو) بيانا نعت 
فيه الراحل حازم خالد البريكان جاء فيه: 
ببالغ احلزن واالسى، يتقدم نائب رئيس 
مجلس ادارة شركة مشاريع الكويت 
القابضة (كيبكو) فيصل حمد العيار 
وجميع شركات املجموعة والعاملني 
بها بخالص العزاء واملواساة الى اسرة 

الفقيد حازم خالد البريكان.
  وقال العيار ان خبــــر وفاة حازم 
البريــــكان كان مبنزلــــة الفاجعة لنا 
جميعا، حيث كان يعد من احد الكفاءات 
التي ترعرعــــت باملجموعة منذ بداية 
مســــيرته املهنية في عام ١٩٩٥، حيث 
تدرج باملناصب الوظيفية وساهم في 

حتقيق كثير من االجنازات وعرف عنه دماثة االخالق وااللتزام واملثابرة 
وكان محل االشــــادة من اجلميع، حتى تأسيسه شركة الراية لالستثمار 
مع مستثمرين آخرين في منتصف العام ٢٠٠٧. وبهذا الصدد، يؤسفنا ما 
بدر من تسارع وتســــابق وسائل االعالم بالتعاطي مع االحداث والوقائع 
التي جرت مؤخرا للبريكان، حيث تخلت وسائل االعالم عن املوضوعية 
املهنية باحلكم مسبقا عليه حتى قبل بدء التحقيق فيما نسب اليه ودون 
افســــاح املجال الى ان يتخذ القضاء مجراه السليم. واذ آملنا هذا املصاب 
اجللل، فال يوجد ما يقال وال تسعنا كلمات الرثاء اال ان نتقدم الهل الفقيد 

بخالص العزاء وان يلهمهم الصبر والسلوان.

 الراحل حازم خالد البريكان في صورة أرشيفية تعود لـ ٢٥ يناير املاضي  .. وصورة له في مطار دبي في ذات التاريخ               (رويترز)  

 فيصل حمد العيار 


