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 Премијер Израела Бењамин Нетањаху одговорио је на препоруку полиције да се против
њега и његове супруге Саре подигне оптужница за мито, означивши тај потез ловом на
вештице и рекавши да је истрага била прљава од почетка.

  

  Обраћајући се окупљенима на прослави прве ноћи јеврејског празника Хануке он им је
рекао да су дошли да славе победу светлости над тамом.   

"Чујте ме, на крају светлост увек превлада", рекао је Нетањаху, одбацивши разне сумње
на корупцију као покушаје медија и непријатеља да га униште политички.

  

Полиција је препоручила да се подигне оптужница против Нетањахуових и против
медијског тајкуна Шаула Еловича и његове супруге за мито у Случају 4000, како је
назван. То је трећи предлог полиције да се премијер оптужи за мито. Нова препорука је
објављена последњег дана на функцији шефа полције Ронија Алшеиха, наводе
израелски медији.

  

Нетањаху је порекао најновије оптужбе, али његова судбина сада је у рукама државног
тужиоца, који ће у наредним месецима одлучити да ли ће му се судити, а то би уједно
могло увелико да утиче на изборну кампању следеће године и да ли ће он поново бити
изабран, наводи Асошиејтед прес.

  

"Израел је земља која поштује закон. И у земљи која поштује закон, полицијске
препоруке немају правну тежину", рекао је Нетањаху члановима своје конзервативне
партије Ликуд на обележавању празника светлости.
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Већи део свог получасовног говора он је посветио одбацивању оптужби.

  

Полицијској препоруци претходила је дуга истрага односа Нетањахуа и Еловича, који
има контролни пакет акција у телекомуникационом гиганту Безек. Полиција је рекла да
је нашла довољно доказа да су људи од Нетањахуовог поверења утицали на доношење
прописа од којих је Безек имао новчану корист у висини од стотина милиона долара.

  

У замену за то, како полиција верује, Нетањаху је користио своје везе с тајкуном да се о
њему и његовој супрузи повољно извештава на Безековом новинском сајту Вала.

  

Израелски избори планирани су за новембар следеће године, али израелске владе
ретко опстају до краја мандата.

  

(Бета)
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