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سارة زوجة رئیس الوزراء اإلسرائیلي بنیامین نتنیاھو

قدس: أعلنت وزارة العدل االسرائیلیة الخمیس ان نیابة منطقة القدس وجهت الى ساره نتنیاهو زوجة رئیس الوز
حقیق طویل اجرته الشرطة في مزاعم بتزویر نفقات االسرة.

قالت الوزارة في بیان لها ان “نیابة منطقة القدس قدمت الئحة اتهام بحق زوجة رئیس الوزراء االسرائیلي بنیامین

ف جاءت الئحة االتهام بحق سارة نتنیاهو بسبب حصولها على منافع شخصیة وذلك “باالحتیال واساءة االئتمان
فقت علیها من میزانیة مكتب رئیس الحكومة بلغت نحو 359 ألف شاقل اي نحو (97) ألف دوالر في مقري

ما قدمت الئحة اتهام بحق عزرا سایدروف نائب مدیر عام مكتب نتنیاهو في القضیة نفسها.

كانت سارة نتنیاهو تنكر التهم المنسوبة الیها.

یطالب االدعاء بمحاكمة سارة نتانیاهو في محكمة الصلح في مدینة القدس في منطقة المسكوبیة امام هیئة مك

جاء في الئحة االتهام انه عندما انتخب رئیس الوزراء في 31 آذار/مارس 2009 “وانتقل للسكن مع المتهمة و
متهمة كذبا ما بین اعوام 2009 حتى 2013 عدم وجود طهاة في المنزل وامرت بإحضار مئات الوجبات من
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ضافت الئحة االتهام “ان المتهمة قامت ما بین ایلول/سبتمبر 2019 وآذار/مارس بطلب وجبات جاهزة لها وأل
مطاعم مثل مطاعم مشاوي شرقیة ومطاعم ایطالیة ومطاعم سوشي معروفة في المدینة ، في الوقت الذي كان

لفت ما قیمته 359،000 شافل اي نحو(97) الف دوالر”.

تحقق الشرطة مع نتنیاهو في ستة ملفات على األقل مفتوحة حالیا ضده، وقد اوصت في 13 شباط/فبرایر بتوج

خضع للتحقیق للمرة العاشرة قبل نحو تسعة ایام حول قضیة صفقة الغواصات االلمانیة المعروف بملف “000

ما تحقق الشرطة مع نتنیاهو في قضیة الرشوة المعروفة إعالمیا بملف” 4000″ او “قضیة بیزیك”، وهي أكبر
حصول على تغطیة اعالمیة ایجابیة في موقع والال االخباري الذي یملكه شاؤول ایلوفیتش رئیس مجموعة بیزی

جموعته بمئات مالیین الدوالرات.

ظهرت نتائج استطالع للرأي نشرتها صحیفة معاریف في 11 ایار/مایو الماضي ان حزب اللیكود بزعامته سی
قعدا حالیا.

یؤكد نتنیاهو براءته معتبرا انه یتعرض لحمالت عشوائیة تستهدفه من قبل وسائل االعالم والمعارضة، ویؤكد تص
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