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ـ  لـــوس أجنيليس 
د.ب.أ: قالـــت عارضـــة 
األزياء األميركية السابقة 
ســـيندي كروفورد إنها 
مازالت تشعر بأنها امرأة 
جذابة رغم الكيلوغرامات 
التـــي زادت على وزنها 
التي  الترهالت  وبعض 

أصابتها.
وقالت كروفورد )40 
عاما( في تصريحات ملجلة 
»ليديز هوم جورنال«: 
»أشعر بأن لدي طاقة أكبر 
من املاضي.. زاد وزني 
عـــدة كيلوغرامات كما 
الترهالت  ظهرت بعض 

في منطقة الفخذ ولكني مازلت أشعر بأني جذابة«.
وأكدت العارضة التي كانت من أغنى العارضات في تسعينيات 
القرن املاضي، أن زوجها راند جيربر أيضا يراها امرأة جميلة وجذابة 

وقالت إن عالقتها الزوجية تعتمد على التجديد بشكل كبير.
وقالـــت كروفورد التي تزوجت من جيربـــر قبل 12 عاما: »من 
الطبيعي أال يكون اإلنسان سعيدا مع شريك احلياة طوال الوقت 
»وأوضحت أنها تخرج لتناول العشاء مع زوجها مرة كل أسبوع 
بهدف انعاش احلب بينهمـــا وقالت: »هذا أمر مهم ووصفة رائعة 

للحفاظ على اجلمال أيضا«.
من ناحية أخرى اعترفت كروفورد وهي أم لطفلني )11 عاما، وثمانية 
أعوام( بأنها خضعت للحقن بالبوتوكس وقالت: »جربت البوتوكس 

ولكني أخاف منه وأخاف أكثر من جراحات التجميل«.

أشرف مروانمنى عبدالناصر

»اليهودي« أنتوني وينر وزوجته »املسلمة« هوما عابدين

سيندي كروفورد

الرياض ـ أ.ش.أ: أوضح عبدالرزاق البلوشــــي عضو 
االحتاد العربي لعلوم الفضاء والفلك ان اشــــعة الشمس 
ستسقط بشكل عمودي بنسبة 100% تقريبا على الكعبة 
املشرفة يوم اجلمعة 4 شعبان املقبل املوافق 16 يوليو ما 
مينع وجود أثر للظل حول الكعبة وذلك وقت صالة الظهر 
في متام الساعة 12.27 ظهرا بتوقيت مكة املكرمة. وأشار 
البلوشــــي ـ في تصريح نشر اليوم ـ الى ان هذه الظاهرة 

حتدث مرتني في العام فقط ومن املمكن االستفادة منها للداللة 
على اجتاه القبلة بالنسبة ملن يكون في اجلزء النهاري من 
الكرة األرضية. يشــــار الى ان االحتاد العربي للفلك مقره 
العاصمة األردنية عّمان ويتكون من املؤسسات واجلمعيات 
الفلكية او الفضائية املؤسســــة فــــي الوطن العربي ومن 
املؤسسات العلمية العربية كاملعاهد واجلامعات وغيرهما 

والتي تشمل برامجها علوم الفلك والفضاء.

الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة الجمعة المقبل

سم النحل يعالج الخرف
واشنطنـ  يو.بي.آي: قال علماء إن مادة مستخرجة 
من ســــم النحل قد تساعد على صنع أدوية جديدة من 
أجل التخفيف من اآلالم الناجتة عن الضمور العضلي 

والكآبة واخلرف.
وذكر موقع »ساينس ديلي« أن مادة »أبامني« السامة 
املوجودة في ســــم النحل باســــتطاعتها سد نوع من 
القنوات األيونية وهو ما يســــاعد على تدفق انتقائي 
وقوي وســــريع جدا أليونات البوتاسيوم وخروجها 

من األعصاب.
وأوضح العلماء أن سد هذه القنوات في الدماغ وحقن 
املريض مبادة »أبامني« يخفف من عوارض األلم الناجت 

عن اإلصابة بالضمور العضلي واخلرف والكآبة.
وذكرت الدراسة التي نشرت في مجلة كيمياء علم 
األحيــــاء ان اآللية التي تعمل بها مــــادة »أبامني« غير 

معروفة بشكل كاف حتى اآلن.
وأجرى فريقان علميان من جامعتي بريستول وليجي 
في بلجيكا دراسة حول سم النحل وأثره في التخفيف 

من آالم الضمور العضلي والكآبة واخلرف.
وقال البروفيســــور نيــــل ماريون من قســــم علم 
الفيســــيولوجيا وعلم األدوية في جامعة بريســــتول 
»إن النتائج التي توصلنا إليها في هذه الدراسة توفر 
مقاربة جديدة لصنع أدوية قد تساعد على عالج الكثير 

من األمراض«.
وأضاف »تغمرني احلماســــة بعد التوصل إلى هذه 
النتائج في دراســــتنا وأعتقد أنه بعد االستعانة بهذه 
املعلومات فإن اســــتهداف هذه القنوات بهدف تطوير 

أدوية في املستقبل صار أمرا أكثر سهولة«.

صحتك

ابنة »ناصر« تتهم »الموساد« بقتل زوجها أشرف مروان في لندن

اتهمت  ـ يو.بـــي.آي:  لندن 
منـــى جمـــال عبدالناصر ابنة 
الرئيس املصري الراحل اتهمت 
جهاز االستخبارات اإلسرائيلي 
)املوساد( بقتل زوجها أشرف 
مروان عـــام 2007 فـــي لندن 
الذي  التحقيـــق  وذلك قبيـــل 
ستجريه السلطات البريطانية 
حول مالبســـات ســـقوطه من 
شـــرفة منزله وسط العاصمة 

البريطانية.
وقالت منى عبدالناصر في 
مقابلة مع صحيفة »أوبزيرڤر« 
امس إن زوجها أشـــرف مدير 
االتصاالت األســـبق في مكتب 
الراحـــل  الرئيـــس املصـــري 
أنـــور الســـادات »كان يعتقد 
أن حياته فـــي خطر في األيام 

التي سبقت وفاته صيف العام 
2007 واكتشفت بعد مصرعه 
أن نســـخة مخطوطة مذكراته 
التي هددت بفضح أسرار أجهزة 
االستخبارات في الشرق األوسط 

اختفت من رفوف مكتبته«.
وأضافـــت منـــى ان زوجها 
صرح لها قبل 9 أيام من سقوطه 
من شـــرفة منزلـــه بلندن في 
ظروف غامضـــة »بأن عناصر 
تصفية تطـــارده« معتبرة ان 
جهاز املوساد اإلسرائيلي هو 
الذي قتلـــه، وتتوقع أن تكون 
القضائي  التحقيق  شاهدة في 
حول أسباب وفاته، الذي سيبدأ 

جلساته اليوم.
وأشارت إلى أن مروان »ابلغها 
3 مرات قبل 4 سنوات من وفاته 

بأن حياته فـــي خطر وأنه قد 
يتعرض للقتـــل ولديه الكثير 
من األعداء وأنهم قادمون إليه 

وقتل على يد املوساد«.
وعثر على أشرف مروان )63 
عاما( ميتا على الرصيف حتت 
شقته الفاخرة في حي كارلتون 
هاوس القريب من ساحة الطرف 
األغر وسط العاصمة البريطانية 
لندن فـــي يونيو 2007 وأعلن 
شاهد واحد على األقل أنه شاهد 
رجلني يحمالن مالمح شـــرق 
أوسطية في شرفة شقته الواقعة 
في الـــدور اخلامس بعد ثوان 

معدودة من سقوطه منها.
وتواترت شـــائعات كثيرة 
بعد وفـــاة مروان حول حياته 
السرية والدور الذي لعبه في 

حـــرب أكتوبر عـــام 1973 بني 
إسرائيل ومصر وسورية وأعلن 
عمالء املوســـاد أن مروان كان 
البطل في قلب  »جاسوســـهم 
احلكومة املصرية« لكن الرئيس 
املصري حسني مبارك والرئيس 
السابق لالستخبارات العسكرية 
اإلسرائيلية اللواء إيلي زيرا أحملا 
الى أنه »كان عميال مزدوجا غذى 
اإلسرائيليني مبعلومات مضللة« 

وفقا ملا أوردته الصحيفة.
وقالت منى عبدالناصر إن 
إلى أوجها  مخاوفها وصلـــت 
حني قضت محكمة إسرائيلية 
الذي  إيلي زيـــرا  اللـــواء  بأن 
ترأس االستخبارات العسكرية 
اإلسرائيلية خالل حرب 1973 
كشف هوية مروان بأنه جاسوس 

عضو يهودي في الكونغرس األميركي يتزوج
مساعدة وزيرة الخارجية المسلمة هوما عابدين

واشنطن ـ يو.بي.آي: قاد الرئيس األميركي 
الســـابق بيـــل كلينتون مراســـم زواج عضو 
الكونغرس عـــن والية نيويورك أنتوني وينر 
اليهودي مبســـاعدة وزيرة اخلارجية املسلمة 

هوما عابدين.
وذكرت صحيفة »ديلي نيوز« األميركية أن 
الشخصيتني السياسيتني تزوجا السبت في قصر 
أوهيـــكا بنيويورك بحضور الرئيس األميركي 

األسبق الذي أثنى على إصرار وينر )45 عاما( 
على الزواج من عابدين )34 عاما(.

وحتـــدث كلينتون عن لقاء الزوجني وكيف 
رفضت عابدين وينـــر في البداية، لكن إصرار 

األخير وعزمه لم يجعاله يستسلم.
وقد احتفل احلاضرون بزواج عابدين املسلمة 
)من أب هندي وأم باكســـتانية واملترعرعة في 

السعودية( من وينر على وقع املوسيقى.

األربعينية كروفورد: أنا جذابة 
وأخاف من البوتوكس

شبان سعوديون يطلقون حملة »نبيها أربع« لتعدد الزوجات

زوّار لندن ينفقون فيها سنوياً ميزانية دولة عربية غير نفطية

بارود: ال يوجد أي اختراق أمني وراء جثة الطائرة السعودية

..وشاب روماني سافر من ڤيينا إلى لندن مختبئاً في غرفة عجالت طائرة!

قط ينجو من الموت في غسالة إسرائيلية 

موقوف ينشل محفظة نقود داخل نظارة السجن

»آيس كريم« لتخفيف الضغط عن الموظفين البريطانيين

د.ب.أ: أصابت الدهشة زوجني إسرائيليني مسنني 
يبحثان عن قطهما املفقود عندما عثروا عليه في 

غسالة كانت في منتصف دورتها.
وأفادت صحيفة »إسرائيل اليوم« اليومية امس 
بأن القط الفارسي البني اللون، ويدعى »كاين«، 
جنا من هذه التجربة، حيث أخرجه صاحباه من 
الغسالة سريعا وهرعا به إلى طبيب بيطري قال 

إنه منهك ومصاب بصدمة نفســـية، لكنه اليزال 
حيا يرزق. ولم تكشف الصحيفة عن كيفية دخول 

القط إلى الغسالة في البداية.
وقال الطبيب البيطري زيف ياهاف: »ظل )القط( 
في الغسالة لنحو نصف ساعة«. وأضاف: »لقد عثر 
عليه قبل حلظة من بدء محرك الغسالة في الدوران، 

األمر الذي ال أعتقد أنه كان سينجو منه«.

عمانـ  يو.بي.آي: أقدم أحد املوقوفني في نظارة 
شرطة الرمثا بشـــمال األردن على نشل محفظة 
نقود أحد األشـــخاص املوقوفـــني معه في نفس 
النظارة. ونقلت صحيفة »الغد« امس عن مصدر 
في الشرطة قوله ان املوقوف اعترف أثناء التحقيق 

بنشل احملفظة التي كان بداخلها مبلغ 70 دينارا 
)100 دوالر أميركي(.

وكانت الشرطة قد ألقت القبض على املوقوف 
لالشتباه به بسرقة منزل أحد املواطنني في الرمثا 

حيث اعترف بالسرقة.

لندن ـ يو.بي.آي: قـــررت اخلدمات الصحية 
في بلدة دونكاســـتر جنوب مقاطعة يوركاشاير 
البريطانية تقدمي »اآليس كرمي« واملثلجات األخرى 
ملوظفيها وذلك في إطار حملة للصحة النفســـية 

ومعاجلة الضغط النفسي الذي يعانون منه.
وذكرت صحيفة »ديلي ميل« أمس إن التكاليف 
الناجتة عن أخذ املوظفني إجازات من العمل بسبب 
معاناتهم من الضغط النفســـي تصل إلى حوالي 
54 مليون جنيه إسترليني ) 67.8 مليون دوالر( 

سنويا.
وسيقوم موظفون صحيون بتوزيع كراسات 
وملصقات ومواد إعالنية عن ضغط العمل والتحدث 

مع الذين يعانون من الضغط النفسي.

وقال مسؤولون في دونكاستر إنه سيخصص 
يوما في أواخر الشهر اجلاري لتوزيع اآليس كرمي 
على املوظفني مضيفني أن املبالغ املخصصة لذلك 
قد تزداد في حال استمر اجلو احلار في بريطانيا 
حاليا. من جانبـــه قال املدير التنفيذي ملجموعة 
»مايند« للصحة النفسية في بريطانيا بول فارمار 
»إن املشاكل النفسية أثناء العمل تكلف الشركات 
التجارية البريطانية حوالـــي 39.1 مليار دوالر 

سنويا«.
إلى ذلك، قال متحدث باسم اخلدمات الصحية 
الوطنية في دونكاستر »نريد من الناس أن يكونوا 
بحالة جيدة ونريد احلصول على اقتراحات لتحسني 

التوازن في العمل«.

الرياض ـ يو.بي.آي: أطلقت مجموعة من 
الشبان السعوديني مع بداية اإلجازة الصيفية 
على موقع التواصل االجتماعي »فيس بوك« 
حملة حتت عنوان »نبيها أربع« لتحفيز الرجال 
على تعدد الزوجات إال أن فتيات سعوديات 
أكدن أنهن يفضلن ان يفوتهن قطار الزواج 

على أن يدهسهن.
وذكرت صحيفة »الوطن« انه انتسب إلى 
عضوية الصفحة على املوقع حتى اآلن 286 

شابا وفتاة ما بني مؤيد ومعارض.
ونقلت الصحيفة امس األحد عن القائم على 
احلملة تركي الصاعدي قوله ان »احلملة تهدف 
لتصحيح النظرة اخلاطئة املنتشرة في املجتمع 
السعودي جتاه تعدد الزوجات«، مضيفا ان 
احلملة تركز على حتفيز الشباب على التعدد 
للقضاء على العنوسة ومحاربة غالء املهور 

وتكاليف حفالت الزفاف الباهظة.
وأضاف »من هنا خطرت لنا فكرة إطالق 
هذه احلملة« عبر توجه الشباب السعودي 
للزواج من أربع نساء للقضاء على العنوسة 
واصفا إياها بأخطر املشكالت التي تواجه املرأة 
الســـعودية خصوصا في ظل وجود عادات 

وتقاليد تفرض عليها الزواج من أقاربها.
واستقصت »الوطن« ردود فعل متباينة 

بني الشباب والفتيات إزاء هذه احلملة.
وقال العضو املشارك في احلملة إبراهيم 
احلاجـــي ان احلملة هي األفضل التي تطلق 

على الشبكة اإللكترونية.
لكن العضو أحمد العياشـــي نصح قبل 
التفكير فـــي الزواج باخلضوع أوال لدورات 
مكثفة في تعامالت احلياة الزوجية وأخرى 
في فن حـــل املشـــكالت والعـــدل والصبر 

والتعاون.
وعلـــى الطرف اآلخر عارضـــت الفتيات 
الفكرة بشدة وقالت عبير الشمري »ال ينقصنا 
مطلقات ومريضات نفســـيا« وأوضحت ان 
معارضتها ناجتة عما وصفته بالتصرفات 
الصبيانية لألزواج وأكدت أنها تفضل فوات 

قطار الزواج اياها عن أن يدهسها.
وبررت العضو املعارضة سارة الفراري 
رفضها للتعدد بندرة الرجال العادلني وعدم 
توافر القدرة املادية للرجال مستنكرة التفكير 

في التعدد في ظل االقتصاديات املتدنية.
النفســـية تهاني  وطالبـــت االخصائية 
العمودي بإعادة تأهيل املجتمع ملعاجلة قضاياه 
كافـــة قبل الدعوة إلى إطـــالق حملة لتعدد 
الزوجات وقالت »ال نحل مشكلة مبشكلة أخرى 

فالتعدد مشروع ولكنه يستوجب العدل«.

إيالف: تبعا لألرقام الرسمية فإن زوار 
العاصمة البريطانية ينفقون فيها 15 مليار 
دوالر كل عام وهو ما يعادل ميزانية دولة 
عربية غيــــر نفطية. وكما هو متوقع فإن 
السواد األعظم من هؤالء يزورونها خالل 
أشــــهر الصيف حني يكون متوسط درجة 
احلرارة 25 درجة مئوية وبقدر أقل من املطر 

مقارنة باألشهر األخرى الباردة )متوسط 7 
درجات مئوية( واملطيرة. ويبلغ عدد زوار 
مدينة الضباب 25 مليون شخص سنويا 
في املتوســــط. و15 مليونا من هؤالء من 

السياح األجانب.
وقد ظلت لنــــدن املدينة صاحبة العدد 
األكبر من الــــزوار األجانب والبريطانيني 

حتى في خضم األزمة املالية الطاحنة التي 
اجتاحت الدنيا مؤخــــرا. وفي 2009 كان 
متوسط إنفاق الزائر األجنبي 900 دوالر 

والبريطاني 310 دوالرات. 
ويشكل املشتغلون في حقل السياحة 
13% من إجمالي عدد األيــــدي العاملة في 

املدينة.

بيروت ـ أ.ش.أ: رفض وزير الداخلية اللبناني زياد 
بــــارود احلديث عما تردد عن وجود اختراق أمني ملطار 
بيــــروت الدولي قبل اكتمال عناصر التحقيق في حادثة 
العثور على جثة عالقة في إطارات طائرة تابعة لشركة 
طيران سعودية أقلعت من مطار بيروت، ألن املوضوع 
قد يكون أصغر من خرق أمني بكثير، السيما ان املدرج 
يكون عليه عادة عمال لهم عالقة بالشــــركات التي على 
أرض املطار. وأشــــار بارود ـ في تصريح له أمس ـ إلى 
أن التحقيق ليس إداريا فقط ألن القضاء يتواله أيضا، 
موضحا أن هناك ضمانة بأن يســــتكمل التحقيق حتى 
النهاية. وقال ان كل املعنيني من رئاسة املطار إلى جهاز 
أمن املطار واملديرية العامة للطيران املدني يشاركون في 

التحقيق، وهناك أجوبة يجب أن تعطى للناس حول ما 
حصل، ولكن حتى اآلن ال يوجد جواب حاسم ينطلق منه 
إلعطاء تطمينات، داعيا إلى انتظار استكمال التحقيق.

فيما نقلت صحيفة الوطن الســــعودية عن مصادر 
أمنية في شرطة مطار امللك خالد الدولي في الرياض التي 
رجحــــت ان تكون اجلثة التي وجدت مدالة من منظومة 
العجالت اليمنى لطائرة تتبع شــــركة »ناس للطيران« 
كانت قادمة من بيروت فجر امس األول تعود الى شخص 

يحمل اجلنسية اللبنانية.
وأشارت الصحيفة نقال عن املصادر الى ان محتويات 
احلقيبة التي وجدت مع اجلثــــة اقتصرت على مالبس 
ومستلزمات شخصية للضحية دون ان تتضمن ما يشير 

الى هويته، وسحبت السلطات األمنية املختصة الطائرة 
من منطقة العزل لتمشــــيطها بحثا عن أي متفجرات أو 
ممنوعات. وكان فريق الصيانة في مطار امللك خالد، قد 
فوجئ أثناء تفقد الطائرة التابعة لشركة »ناس« القادمة 
مــــن بيروت »رحلة رقم 720« بوجــــود جثة في حجرة 
العجالت اخللفية. ولفتــــت املصادر ايضا الى ان اجلثة 
لم تتعرض لتشويه كلي، وليست عبارة عن أشالء، كما 
تردد في بعض األنباء، بل انها في حالة يسهل التعرف 
على مالمحها حيث يجري التحقق من احلمض النووي 
وأي تفاصيل أخرى ذات صلة، تســــهم في كشف هوية 
الشخص وصوال الى معرفة أسباب تسلله الى الطائرة 

ومحاولة ركوبها بهذه الطريقة.

ڤيينا – أ.ش.أ: متكن شاب روماني اجلنسية )20 
عاما( من التسلل عبر األسالك الشائكة اخلاصة مبطار 
ڤيينا ليختبئ فـــي املكان املخصص حلفظ العجالت 
اخللفية اخلاصة بطائرة جامبو من طراز 747، حيث 
مت اكتشاف الواقعة عقب إلقاء القبض على الشاب في 
مطار هيثرو بعد أن فوجئ العاملون باملطار بالشاب 
وهو يخرج من حتـــت الطائرة بعد أن حطت مبطار 

العاصمة البريطانية لندن.
وأظهرت نتائج التحقيقـــات األولية التي أجرتها 
وزارة الداخلية النمساوية أن املكان الذي تسلل منه 
الشاب الروماني في السياج اخلاص باملطار ال يخضع 
حلراسة أمنية مشددة مثل بقية أجزاء السياج اخلاص 
باملطار، حيث أفاد متحدث باسم الشرطة النمساوية 
بأنها املرة األولى في تاريخ النمسا التي تتعرض فيها 

إحدى الطائرات املتواجدة مبطار العاصمة ڤيينا ملثل 
هذا احلادث.

وأكد خبراء الصيانة مبطار ڤيينا أن الشـــاب كان 
محظوظا عندما لم تتسبب عجالت الطائرة في الضغط 
عليه وإصابته عندما ارتفعت لتدخل في املكان املخصص 
لها عقب إقالع الطائرة، فضال عن أن بقاءه حيا طوال 
الرحلة التي اســـتغرقت مدتها ما يقرب من الساعتني 
يشبه األعجوبة، حيث أرجع خبراء الطيران السبب 
في بقائه حيا إلى أن الطائرة لم ترتفع خالل الرحلة 
إلـــى 37 ألف قدم، كما هو معتـــاد في مثل هذا النوع 
من الرحالت، وذلك بسبب قلة عدد املسافرين الذين 
كانـــوا على منت الطائرة، وإمنا اكتفـــى قائد الطائرة 
بالطيران على ارتفاع 25 ألف قدم، في حني أن الطيران 
على ارتفاع 37 ألف قدم كان ســـيؤدي إلى انخفاض 

األوكســـجني في الهواء وإصابة الشاب باالختناق أو 
التجمد بسبب انخفاض درجة احلرارة إلى ما يقرب 

من 40 درجة حتت الصفر.
جدير بالذكر أنها ليســـت املرة األولى التي يغامر 
فيها املهاجرون غير الشرعيني بالتسلل إلى املطارات 
واالختبـــاء في األماكن املخصصـــة لعجالت الطائرة 
للسفر بشكل غير قانوني، وكان سكان غرب لندن قد 
شاهدوا عام 1996 شابا هنديا يدعى فيجاي سياني )19 
عاما( وهو يسقط من طائرة على ارتفاع 2000 قدم، 
بعد أن فقد الوعي بسبب قلة األكسجني، بينما كانت 
الطائرة تستعد للهبوط في مطار هيثرو، في حني جنا 
شقيقه بارديب )22 عاما(، الذي كان مختبئا معه في 
نفس حجرة عجالت الطائرة )دي سي 9( بعد رحلة 

من دلهي إلى لندن.

إســـرائيلي »لكن حياتهما معا 
شـــهدت الكثير مـــن احلاالت 
اخلطرة وكان مروان عازما على 

االستمرار بشكل طبيعي«.
وحول دور زوجها املزعوم 
في حـــرب العام 1973 اعترفت 
منى بأنها »واجهت زوجها في 
عـــام 2003 لكنه نفى أن يكون 
لديه أي اتصال مباشر مع عمالء 

املوساد«.
وقالـــت إن والدها الرئيس 
الراحـــل جمـــال عبدالناصـــر 
»كلف زوجها بالقيام مبهام في 
دول أجنبية لكن مروان رفض 
إعطاءهـــا أي معلومـــات عنها 
العتقاده أن ذلك سيضعها رهن 

اخلطر«.
وانتقدت منى التحقيق الذي 
أجرته الشرطة البريطانية حول 
مالبسات وفاة زوجها ووصفته 
باملهمل وقالت إن ضباط التحقيق 
فقدوا حذاء مروان الذي كان من 
شـــأنه أن يقدم دليل احلمض 
النووي إلثبات ما إذا كان قتل 

أو قفز من شرفة شقته.
وأضافت أن التحقيق »كان 
خدعة ومهمال للغاية ألن رجال 
الشـــرطة لم يطوقوا املنطقة 
بشـــكل صحيح ولـــم يأخذوا 
بصمات األصابع وأضاعوا احلذاء 
الذي كان ينتعله زوجها عندما 
توفي وهذه كلها تشكل معلومات 

في غاية األهمية«.
وكان مروان انتقل مع عائلته 
للعيش في لنـــدن بعد اغتيال 
الرئيس املصري أنور السادات 

عام 1981.


