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في الوقت الذي جددت فيه مني عبدالناصر أرملة مروان اتهاماتها للمخابرات               

مؤكدة أنه أسر إليها قبل تسعة أيام من موته             , اإلسرائيلية الموساد بقتل زوجها    

ومن المقرر أن تحدد محكمـة ويستمنسـتر         . أن فرق اغتيال تتعقب تحركاته  

لي المـداوالت                    للتحقيق العلني ما إذا كانت ستدعو هيئة محلفين لالستماع إ

وسوف يحضر الجلسـة        . وتقرير احتمال وجود شبهة جنائية في وفاة مروان             

المفتوحة أسرة مروان ومحاميها وممثل للشرطة البريطانيـة الــتي أجـرت              

وتسـتمر    . تحقيقاتها وشملت مقابلة عدد من الشهود في الواليـات المتحـدة               

وذلك لالستماع إلي ضباط الشرطة المسئولين عـن              , الجلسات لمدة ثالثة أيام     

  . التحقيق وشركاء مروان السابقين في مجال األعمال

في حديـث     , ابنة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر             , أكدت مني   , ومن جانبها  

انها علي يقين من أن عمالء الموساد            , مع صحيفة االوبزرفر البريطانية أمس      

طر                    , قتلوا زوجها    . موضحة أن مروان كان يعتقد قبل وفاته أن حياته في خ

صية                 وأشارت إلي أن األسرة اكتشفت بعد رحيله أن مشروع مذكراته الشخ

سرار               , اختفي من رف كتبه    وأن المذكرات في حالة نشرها كانت ستفضح أ

  . أجهزة المخابرات في منطقة الشرق األوسط

لة إنهـا تتسـم                        وانتقدت مني عبدالناصر إجراءات التحقيق البريطانيـة قائ

مضيفة أن ضباط التحقيق البريطانيين فقدوا زوج األحذية اللذيــن                   , باالهمال

كان يرتديهما مروان عند سقوطه من الشقة علما بأن حذائيه ربما كان مـن                  

  . الممكن أن يقدما معلومات مهمة بشأن حمضه النووي دي إن إيه
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وأن المحققين كانوا       , وأضافت أن تحقيق الشرطة في وفاة زوجها كان مخزيا           

كما لم يرفعـوا        , مهملين للغاية فهم لم يحاصروا منطقة الحادث بشكل مالئم             

  . البصمات

كان                 وأشارت مني إلي أن الحذاء حمل الدليل علي كيفية وفاة زوجها ألنـه 

من الموسـاد               . يعاني من اعتالل في أعصاب القدم          وتوقعت أن يدلي عميل 

  . بشهادته أمام محكمة التحقيق
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