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أنباء مصرية

أول أيام تلقي طلبات الترشح لـ «الشيوخ».. إقبال وإجراءات احترازية
القاهرة - مجدي عبدالرحمن ووكاالت

شــهدت ٢٧ محكمة ابتدائية على مســتوى اجلمهورية 
امس إقباال من راغبي الترشح النتخابات مجلس الشيوخ 
سواء حزبيون أو مستقلون، وكذا القوائم املطلقة، وسط 
إجراءات احترازية مشددة في ظل انتشار ڤيروس كورونا، 
حيث مت نشر بوابات التعقيم على األبواب وإلزام املترددين 
بارتداء الكمامات، وتســتمر عملية التقدمي حتى الســبت 
القادم وهو اليوم األخير الذي من املقرر غلقه في الساعة 

الثانية بعد الظهر.
وشهد محيط احملاكم إجراءات أمنية، مشددة الستقبال 
املرشحني، ومت وضع حواجز حديدية أمام أبواب القاعات 
لتنظيــم عملية الدخول بعد االطالع على بطاقات حتقيق 
الشخصية والسماح بالدخول وفقا للدور، ومت تخصيص 

مدخل مستقل للمرشحني بعيدا عن املتقاضني.
وبحسب «اليوم السابع» فإن األسماء النهائية ملرشحي 
حزب الشــعب اجلمهوري، فــي القائمة احلزبية املوحدة، 
ومقاعد الفردى في انتخابات مجلس الشيوخ جاءت كالتالي:

ضمت قائمة احلزب (نظام القائمة)، رجل األعمال أحمد 
أبوهشيمة، نائب رئيس احلزب، والذي يخوض االنتخابات 
ممثــال حملافظة بني ســويف، ومعه كل مــن محمد عمارة 
عضو احلزب وتنســيقية شــباب األحزاب والسياسيني، 
وممثــل محافظة اجليزة، وحســانني أحمــد توفيق ممثال 
حملافظة املنيا في قائمة الصعيد، ومحمد فهمي محمد أحمد 
صالــح ممثال حملافظة أســيوط، وأحمد عبداملاجد األحمر 

ممثال حملافظة قنا.
ودفع احلزب في قائمة القاهرة ووســط الدلتا بإيهاب 
وهبة لبيب وريهام مجدي محمد عفيفي، وســامية انسي 
حبيب فهمي، وفي شرق الدلتا دفع بفيبي فوزي جرجس 

فلمون، وباهر محمد أمني غازي.
وفي الفردي، قرر احلزب الدفع بـ ٧ مرشحني، هم فؤاد 
سعد القاضي في دائرة مصر اجلديدة، وأبوسريع عفيفي 
في دائرة بنها مبحافظة القليوبية، وأسامة فيهم إبراهيم 
منصور في دائرة قويسنا، وأحمد محمد أحمد الشعراوي 
فــي الغربيــة، ومحمد الرشــيدي في دائرة ســيدي جابر 
باإلســكندرية، وعبدالراضــي علوان في قــوص، ومحمد 
ســعيد حســب النبي طه في الغردقة، كما تقدم مرشحو 
أعضــاء حزب مســتقبل وطن عن محافظــة اجليزة على 
املقعد الفردي، بأوراق ترشحهم خلوض انتخابات مجلس 
الشيوخ، وهم عادل ناصر رمز القلم، عصام هالل عفيفي 
رمز املسدس، أحمد قطب رمز السلم، عمر زايد رمز الكتاب، 
وأحمد دياب رمز قناة السويس، وعمرو عكاشة رمز سنبلة 
القمح، ومحيي حافظ رمز األباجورة، وعمرو القماطي رمز 

رميوت كنترول.
فيما كشــفت مصادر من داخل حزب الوفد، ان احلزب 
ســيدفع بعدد يتراوح بني ٦ و٨ مرشــحني له في القائمة 

احلزبية املوحدة النتخابات مجلس الشيوخ.
وأضافــت املصادر أن من بني األســماء التي مت االتفاق 
عليها بالنســبة ملرشحي القائمة عن حزب الوفد، د.ياسر 
الهضيبي، نائب رئيس الوفد، وم.حازم اجلندي، مســاعد 
رئيس الوفد، وطارق التهامي، سكرتير العام املساعد للوفد، 
وطارق عبدالعزيز، أحد قيادات الوفد، وسعيد ضيف اهللا.

ولفتت املصادر إلى أن احلزب سيعمل من خالل اجتماعات 
مستمرة ومكثفة على الدفع بعدد آخر في الفردي باحملافظات 

من قيادات وكوادر احلزب.

٨ مرشحني لـ «مستقبل وطن» على «الفردي» باجليزة.. وأبو هشيمة أبرز مرشحي «الشعب اجلمهوري»

«حسم ٢٠٢٠»: اجليش املصري يحمي وال ُيهدد

طرح وحدات للحجز ملتوسطي الدخل باملدن اجلديدة بالتقسيط على ٢٠ عامًا

القاهرة - خديجة حمودة

حتت عنوان «اجليــش املصري يحمي وال 
يهدد»، نشــر املوقع الرســمي لوزارة الدفاع 
املصريــة، امس، فعاليات املناورة العســكرية 
حســم ٢٠٢٠، وذلك في اجلزء اخلاص بالبحر، 
حيث شهدت األيام املاضية مناورة عسكرية في 
البحر، مبشاركة أفرع القوات املسلحة الرئيسية 

وبعض أسلحة اجليش.
وقد شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان 
حرب القوات املسلحة امس إحدى مراحل املناورة 
(حسم ٢٠٢٠)، التي نفذتها تشكيالت من القوات 

البحرية واجلوية والقوات اخلاصة من الصاعقة 
واملظالت والقوات اخلاصة البحرية بإحدى املناطق 
احلدودية على االجتاه اإلســتراتيجي الغربي، 
وذلك في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيالت 
ووحدات القوات املسلحة وبحضور قادة األفرع 

الرئيسية وعدد من قادة القوات املسلحة.
بدأت املرحلة بتنفيذ مجموعة من الضربات 
اجلوية املركزة من خالل عــدد من الطائرات، 
متعددة املهام ملراكز القيادة للعدو، وذلك تزامنا 

مع تنفيذ إسقاط مظلي لتأمني رأس الشاطئ.
كما نفذت وحدات بحرية عددا من األنشطة 
التدريبية في إطار العملية البرمائية ضد األهداف 

السطحية غير النمطية، تضمنت تنفيذ رمايات 
للمدفعية البحرية باألعيرة املختلفة، والضغط على 
الغواصات املعادية مبناطق عملها بواسطة قذائف 
األعماق الصاروخية التي أصابت أهدافها بدقة 
مما أجبرها على الهروب وعدم تهديد التشكيل 
البحري. كما نفذت مجموعات من القوات اخلاصة 
البحرية إغارة ناجحة على هدف ساحلي، وذلك 
باستخدام الزوارق السريعة التي مت دفعها من 
على حاملة املروحيات من طراز (ميسترال)، فيما 
واصلت املدمرات والفرقاطات البحرية إطالق عدد 
من الصواريخ ســطح - سطح إضافة إلى قيام 
إحدى الغواصات بإطالق صاروخ عمق - سطح 

وقيام إحدى التشكيالت اجلوية بتنفيذ رمايات 
صاروخية جو- سطح، بالتزامن مع تنفيذ عملية 
إبرار ناجحة لعناصر الصاعقة على الساحل مع 
وصول وسائط اإلبرار على الشاطئ حتت ستر 
احلماية اجلوية والوقاية احملققة من وســائل 

الدفاع اجلوى.
واختتمت الفعاليات بإطالق الوحدات البحرية 
لعدد مــن صواريخ «الهاربــون» و«الهاربون 
املكبسل» من املدمرات والغواصات، كما قامت 
طائرات بتنفيذ مجموعة من الضربات اجلوية 
املركزة على األهداف الســطحية املعادية على 

الساحل وتأمني عملية اإلبرار املنفذة.

القاهرة - ناهد إمام

أعلن د.عاصم اجلزار، وزير اإلسكان واملرافق 
واملجتمعات العمرانية، أنه مت طرح أول إعالنات 
بيع الوحدات الســكنية، بالتعاون بني صندوق 
اإلســكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري، 
وهيئة املجتمعات العمرانية اجلديدة، للمواطنني 
من متوسطي الدخل، وذلك بعدد من املدن اجلديدة 
مبســاحات تتراوح بني ١٠٠م٢ و١٥٠م٢ كاملة 
التشطيب، وبأســعار تبدأ من ٣٦٤ ألف جنيه، 
وذلك في ضوء مبادرة البنك املركزي املصري 
ملتوسطي الدخل بسعر عائد ٨٪ متناقصة سنويا 
ملدة تصل إلى ٢٠ عاما بنظام التمويل العقاري.

وأشارت مي عبداحلميد، الرئيس التنفيذي 
لصندوق اإلســكان االجتماعي ودعم التمويل 
العقاري، إلى أن عدد الوحدات التي سيتم طرحها 

باإلعالن تبلغ ٢٢٧١ وحدة موزعة على ١٣ مدينة 
على مستوى ٩ محافظات: (القاهرة - اجليزة - 
القليوبية - املنوفية - الشرقية - أسيوط - دمياط 
- املنيا - قنا)، مشيرة إلى أن تلك الوحدات ضمن 
مشــروعات (دار مصر - جنة - سكن مصر)، 
حيث تضمن مشروع دار مصر طرح وحدات 
في ٤ مدن، هي: ١٥ مايو - العاشر من رمضان 
- السادات - حدائق أكتوبر، بإجمالي عدد ٥٧٥ 
وحدة سكنية، مبساحات تتراوح بني ١٣٠- ١٤٠ 
م٢ بأسعار تتراوح بني ٦٧٢٫٩٤٥ و ٩٨١٫٧٥٠، أما 
مشروع جنة فيتم طرح وحدات في ٤ مدن، هي: 
السادس من أكتوبر - العبور - دمياط اجلديدة - 
الشيخ زايد، بإجمالي عدد ١٠٠٥ وحدات سكنية 
مبساحات تتراوح بني ١٠٠-١٥٠م٢ بأسعار تتراوح 
بني ٧٥٤٫٨٠٠ و ١٫٦٧٤٫٢٧٠. وأخيرا مشروع سكن 
مصر، حيث يتم بــه طرح وحدات في ٥ مدن، 

هي: أكتوبر اجلديــدة - املنيا اجلديدة - غرب 
قنا - ناصر غرب أســيوط - القاهرة اجلديدة، 
بإجمالي عدد ٦٩١ وحدة سكنية مبساحات تتراوح 
بني ١٠٦-١١٨م٢ بأسعار تتراوح بني ٣٦٤٫٠٠٠ و 
٩٤٨٫٤٥٤. وأوضحت مي عبداحلميد أنه سيتم 
فتح باب ســداد مقدمات جدية احلجز املطلوبة 
للمشروعات الثالثة، وإتاحة االطالع على كراسة 
الشروط املرفقة باملوقع االلكتروني باإلضافة إلى 
تسجيل البيانات اخلاصة بصاحب الطلب وتقدمي 
طلب حجز الوحدة السكنية ملدة شهر بداية من 
يوم األحد املوافق ٢٠٢٠/٧/١٩ حتى اخلميس املوافق 
٢٠٢٠/٨/٢٠، حيث سيتم التقدمي من خالل البوابة 
 ،cservices.shmff.gov.eg اإللكترونية للصندوق
أما عن مبالغ مقدم جدية احلجز، فقد أشارت 
مي عبداحلميد الى أنها تبلغ ٤٠ ألف جنيه بالنسبة 
لوحدات ســكن مصر، و٦٠ ألف جنيه لوحدات 

دار مصر، و٨٠ ألــف جنيه لوحدات جنة، هذا 
بخالف مبلغ ٥٠٠ جنيه كمصاريف للتسجيل 

(ال ترد وال تسترد).
هذا، وأشارت الرئيس التنفيذي للصندوق إلى 
أن هذا الطرح يأتي ضمن سلسلة من اإلعالنات 
التي سيقوم الصندوق بنشرها خالل األشهر 
القليلــة املقبلة في ضوء مبادرة البنك املركزي 
املصري ملتوســطي الدخل الصــادرة بتاريخ 
٢٠١٩/١٢/١٩ واملعدلــة بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٩، والتي 
جاءت اســتثمارا ملا ســبق وأن حققته مبادرة 
البنك املركزي املصري حملدودي الدخل من جناح 
واضح، ومتاشيا مع سياسة الدولة نحو حتقيق 
التنمية املستدامة وتوفير حياة كرمية ومسكن 
مالئم وصحي للمواطن املصري، مبا يســاهم 
في دفع الســوق العقاري وحتريك االقتصاد 

القومي للبالد.

الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات املسلحة يشهد إحدى مراحل «حسم ٢٠٢٠»

عواصم - وكاالت: يواصل 
«ســونامي» ڤيروس كورونا 
املســتجد تفشــيه في العديد 
مــن الواليات املتحــدة بينما 
يتربص بعدد كبير من رؤساء 
ومســؤولي أميركا الالتينية، 
بينما جتاوز عدد اإلصابات الـ 
١٢ مليونا و٥٣٣ ألفا والوفيات 
ارتفعت فوق الـ ٥٦٢ ألفا على 

مستوى العالم. 
هذا، ووصــل خبيران من 
إلى  العاملية  منظمة الصحــة 
بكني أمس في مهمة استكشافية 
قبــل بــدء حتقيق تريــد هذه 
الهيئــة الدولية إجراءه حول 
منشــأه الذي ظهر في مدينة 
ووهــان الصينية فــي نهاية 

.٢٠١٩
وتأتــي زيــارة اخلبيرين 
وهما عالم أوبئة ومتخصص 
احليوانيــة،  الصحــة  فــي 
بعدما أطلقت منظمة الصحة 
العامليــة نداء إلــى احلذر في 
مواجهة االرتفــاع الكبير في 
عدد اإلصابات، خصوصا في 
الواليــات املتحدة والبرازيل، 
حيث جتــاوز عــدد الوفيات 

السبعني ألفا.
وعنــد إعالنهــا عن توجه 
اخلبيرين إلــى الصني، قالت 
الناطقة باسم املنظمة ماغريت 
إنهمــا ســيجريان  هاريــس 
محادثات مع مسؤولني صينيني 
وسيحددان األماكن التي ينبغي 
علــى بعثة التحقيــق املقبلة 

زيارتها.
وأضافــت هاريــس «أحد 
األسئلة الكبرى هو حتديد ما 
إذا كان الڤيــروس انتقل إلى 
اإلنسان من حيوان، وإذا كان 
األمر كذلك، فمن أي حيوان؟».
املتحدة  الواليات  ورحبت 
باإلعــالن عن حتقيق املنظمة 
فــي الصــني. وقــال الســفير 
األميركي في األمم املتحدة في 
جنيڤ أندرو برميبرغ «نعتبر 
هذا التحقيــق العلمي مرحلة 
ضرورية للحصول على فهم 
كامل وشــفاف للطريقة التي 
انتشر فيها هذا الڤيروس في 

وأوريغون. كما سجلت فلوريدا 
وتكساس أعلى معدالت وفاة 
يومية بلغــت ١٢٠ و١٠٥ على 

التوالي.
وقال ريتشارد كورتيز وهو 
مسؤول في مقاطعة هيدالغو 
في جنوب تكساس بعد تأكيد 
١٢٧٤ إصابة خالل ٢٤ ســاعة 
«وصل سونامي كوفيد-١٩ إلى 
هنا». وعلى ســبيل املقارنة، 
أعادت ملبورن في أســتراليا 
وهي مدينة يبلغ عدد سكانها 
خمســة ماليني نسمة، فرض 
إجراءات اإلغالق بعد تسجيل 

١٩١ إصابة في يوم واحد.
ويواصل وباء كوفيد-١٩ 
انتشاره في أميركا الالتينية 
أيضا، التــي أصيب قادة عدد 

من دولها بالڤيروس.
ففي بوليڤيا أعلنت الرئيسة 
االنتقالية جانني أنييز املرشحة 
الرئاســية فــي  لالنتخابــات 
سبتمبر أنها مصابة باملرض. 
مــن جهتهــا، أعلنت رئيســة 
البرملــان البوليڤي إيفا كوبر 
التي تأتي في املرتبة الثانية 
في هرم السلطة في البالد، أنها 

في كولومبيــا ١٣٣ ألفا و٩٧٣ 
إصابة مبا فيها ٤٧١٧ وفاة.

وتعتــزم الهند اســتخدام 
مــدرج إيدن غاردنز الشــهير 
لرياضة الكريكيت في مدينة 
كالكوتا القادر على استيعاب 
٨٠ ألف متفرج، كموقع لفرض 
حجــر صحي على شــرطيني 
تثبــت إصابتهــم بالڤيروس 
على ما أعلنت أمس ســلطات 
هذا البلد املتضرر بشدة جراء 

الوباء.
وقال رئيس احتاد الكريكيت 
في منطقة البنغال أفيشــيك 
دامليا «من واجبنا املســاعدة 
اإلدارة فــي حلظــات  ودعــم 
األزمــة هــذه. سنســتضيف 
الشــرطة املصابــني  طواقــم 
الذين يكافحون ضد كوفيد-١٩ 
لتمضية فترة احلجر الصحي».

وأصيب حوالي ٥٥٠ شرطيا 
في كالكوتا بڤيروس كورونا 
املســتجد الــذي أودى باثنني 
منهم. وستنشر مئات األسرة 
فــي املدرج، في ظــل الضغط 
الكبيــر الــذي تتعــرض لــه 

مستشفيات املدينة.

مصابة بكورونا أيضا.
في ڤنزويال، أعلن الرئيس 
نيكــوالس مــادورو متديــد 
حالة الطــوارئ التي فرضت 
ملنــع انتشــار الوبــاء شــهرا 
واحدا، بينما قال وزير النفط 
طــارق العيســمي إنه مصاب 
بكوفيــد-١٩. واألمــر نفســه 
ينطبــق على نائــب الرئيس 
ديوسدادو مابيلو الذي أعلن 

ذلك اخلميس.
في البرازيل، أعلن الرئيس 
جاير بولسونارو بنفسه أنه 

مصاب بالڤيروس.
الدولــة  والبرازيــل هــي 
األكثــر تضــررا بالوبــاء في 
أميركا الالتينية، والثانية في 
العالم. وقد جتاوز عدد الوفيات 
فيها عتبة الســبعني ألفا بعد 
تســجيل ١٢١٤ وفاة إضافية. 
وبذلك يرتفــع عدد اإلصابات 

إلى ١٫٨ مليون.
ورفعــت بوغوتــا البؤرة 
الرئيسية للوباء في كولومبيا، 
مســتوى التأهب في مواجهة 
انتشــار الڤيروس وســتعزز 
إجراءات عزل السكان. وسجلت 

(رويترز) فرقة ملوسيقى املارياتشي التقليدية تقدم عرضا للطاقم الطبي في مستشفى ٦٦ باملكسيك 

العالم». وجاء هذا التصريح 
إيجابيــا على غير العادة، من 
قبل الواليات املتحدة التي بدأت 
رسميا إجراءات انسحابها من 

منظمة الصحة العاملية.
والواليــات املتحــدة هــي 
الدولة األكثر تضررا بالوباء، 
حيث ســجلت نحو ربع عدد 
اإلصابات في العالم بتجاوزها 
حاجــز الـ ٣ ماليني و١٩٠ ألف 
إصابة، وفقا لبيانات جامعة 
جونز هوبكنز، حيث تسجل 
منــذ أيــام معــدالت يوميــة 
قياســية. وفاق عدد الوفيات 

الـ ١٣٤ ألف وفاة. 
وأودى الوباء بحياة أكثر 
من ٤١٠٠ شخص في فلوريدا 
وحدهــا، حيــث قلــل احلاكم 
اجلمهوري رون ديســانتيس 
من نسبة تفشــي املرض في 
البدء إال أنه اضطر الحقا إلى 
التوقف عن رفع تدابير العزل.
وكانــت فلوريــدا من بني 
األقــل  ســبع واليــات علــى 
سجلت حصيلة يومية قياسية 
إلــى جانب تكســاس وأالباما 
وإيداهو وميسوري ومونتانا 

ترامب يؤّجل جتمعًا انتخابيًا ويزور فلوريدا 
ويصدر عفوًا عن صديقه ستون

عواصــم - وكاالت: 
الرئيس األميركي  أرجأ 
دونالد ترامب في الدقائق 
األخيرة جتمعا انتخابيا 
كان مقررا امس بسبب 
عاصفــة، وجاء ذلك في 
وقــت يســعى فيه إلى 
دفع حملته في مواجهة 
منافسه في االنتخابات 
الرئاسية املقبلة جو بايدن 
الذي صارت استطالعات 
الرأي متنحه تقدما كبيرا.
وبالتزامــن، كــرر 

الرئيس األميركي انتقاداته إلى الصني بسبب 
جائحة كوفيــد-١٩، مؤكــدا أن العالقات بني 
واشــنطن وبكني «تضررت بشدة»، مضيفا 
أن بكــني «كان بإمكانها وقف اجلائحة لكنها 
لم تفعل». وكان ترامب توجه أمس األول إلى 
فلوريدا من أجل حملة جلمع التبرعات وأحداث 
أخرى، متجاهال النصيحة الصحية حول خطر 
التجمعات الكبيرة، خاصة في هذه الوالية التي 
تعد واحدة من أكبر بؤر تفشــي وباء كورونا 

في الواليات املتحدة.
وكانت حملة الرئيس األميركي حددت أمس 
موعدا لتجمع في والية نيو هامبشير بعد توقف 
استمر أسابيع بسبب ارتفاع عدد اإلصابات 
بكورونا. لكن البيت األبيض أعلن تأجيله ملدة 
«أسبوع أو أسبوعني» بسبب اقتراب العاصفة 

املدارية «فاي».
من جانبه، هاجم بايدن ترامب مرارا وتكرارا 
بسبب إدارته أزمة كورونا وانتقد زيارة الرئيس 
لفلوريدا. وقال بايدن «مع وجود أكثر من ٢٣٢ 
ألف إصابة في فلوريدا وأكثر من ٤ آالف وفاة، 
من الواضح أن استجابة ترامب (التجاهل وإلقاء 
اللوم على اآلخرين واإللهاء) جاءت على حساب 

عائالت فلوريدا».
في ســياق آخر، قال متحدث باسم البيت 
األبيض إن أمرا تنفيذيا ســيصدره الرئيس 
األميركي دونالد ترامب بشأن الهجرة لن يتضمن 
عفوا ملهاجرين وصلوا إلى الواليات املتحدة وهم 
أطفال لكن وجودهم حاليا فيها غير مشروع.
وقال املتحــدث جاد دير في بيان «هذا ال 

«سونامي كورونا» يتفاقم في واليات أميركية ويتصّيد زعماء أميركا الالتينية
خبيران من منظمة الصحة العاملية في الصني.. والهند ُحتوِّل ملعب كريكيت إلى مستشفى ميداني

ملشاهدة الڤيديو

روجر ستون صديق ومستشار ترامب يرفع عالمة النصر بعد االفراج عنه

يتضمن عفوا» بعد أن قال ترامب في مقابلة 
تلفزيونية إن األمر الذي يعتزم إصداره سيشمل 
ســبيال للحصول على اجلنسية ملثل هؤالء 

املهاجرين املعروفني «باحلاملني».
وأوضح بيــان البيت األبيــض إن األمر 
التنفيذي الذي ســيصدره ترامب سيؤسس 
لنظام هجرة بناء على اجلدارة واالستحقاق 
وإن ترامب ســيعمل مع الكونغرس للتوصل 
حلل تشريعي «قد يشمل اجلنسية مع قواعد 
تأمني قوية للحدود وإصالحات دائمة قائمة على 

االستحقاق» لكن لن يتضمن عفوا.
من ناحية أخرى، أصدر الرئيس األميركي 
دونالد ترامب قرارا يسمح بتجنيب صديقه 
روجر ستون الذي حكم عليه في فبراير بالسجن 
أربعني شــهرا في إطار التحقيق في التدخل 
الروسي في االنتخابات الرئاسية التي جرت 

في ٢٠١٦، دخول السجن.
وأعلن البيت األبيض في بيان «أمر الرئيس 
دونالــد ترامب بإجراء عفو تنفيذي لتخفيف 
احلكم غير العادل لروجر ســتون». وأضاف 
أن ستون هو «ضحية خدعة روسية روج لها 
اليسار وحلفاؤه في وسائل اإلعالم» وأصبح 

اآلن «رجال حرا».
وكان يفترض أن يبدأ ستون تنفيذ احلكم 
بالسجن األسبوع املقبل. وقد صدر عليه احلكم 
بعد إدانته في نوفمبر بالكذب في الكونغرس 
ورشوة شهود. وقال ستون عن طريق محاميه 
الذي نقل تصريحاته إلى وســائل اإلعالم إن 

«قرار الرأفة» الرئاسي «شرف كبير له».


