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 وصفت حالة االقتصاد العالمي خالل السنوات العشر الماضية بأنها كانت أفضل وأسوأ األوقات في آن واحد

 دراسة صينية: النظام االقتصادي المالي الغربي ال يشكل أبدًا نموذجًا يمكن تطبيقه عالميًا

 الفلسطينيون يرون فرصة للربح في االستثمار بالقدس
 القدسـ  رويترز: يحتاج الفلسطينيون الذين يسعون لالستثمار 
في القدس إلى مزيد من الوقت والصبر ومحام جيد، ويســــعى عدد 
قليل وإن كان متزايدا منهم إلى أن يثبت أنه على قدر مواجهة التحدي 
باســــتغالل الفرصة من أجل حتقيق عائد معقول وفي نفس الوقت 

املساعدة في احياء االقتصاد الفلسطيني املتراجع في املدينة.
  ويقول فلسطينيون إن رجال األعمال احملليني ترددوا لفترة طويلة 
إزاء االستثمار في القدس الشرقية العربية التي ضمتها إسرائيل بعد 

حرب ١٩٦٧ في اجراء لم يحظ باعتراف دولي.
  واملعوقات تتضمن الغموض السياســــي الذي يكتنف مدينة في 
قلب صراع الشرق األوسط والسياسات اإلسرائيلية التي تعقد احلياة 

الفلسطينية بالقدس.
  ورغم أن هذه العوامل لم تتغير، إال أن الفلسطينيني الذين يسعون 
لالستثمار في املدينة يرون أن هناك رغبة أكبر في البحث عن فرص 

في سوق يرون أنه جرى جتاهلها لسنوات.
  ورجل األعمال الفلسطيني مازن سنقرط الذي ساعد العام املاضي 
في تأســــيس شركة قابضة بترخيص في إسرائيل لكي تستثمر في 
املدينة يقول إنه من خالل قراءاته االقتصادية يرى أن الســــوق في 

القدس الشرقية سوق عذراء والفرص هائلة.
  وبالنسبة لكثيرين كان من األسهل االستثمار في مدينة رام اهللا 
بالضفة الغربية التي تديرها السلطة الفلسطينية، وتساعد الضرائب 
األقل والعمالة األرخص في ازدهار األعمال هناك، ورام اهللا تنتعش 

بفضل دعم املانحني الغربيني.
  وعلى العكس فإن احلياة االقتصادية في القدس الشرقية واألحياء 
العربية املجاورة والتي يقطنها نحو ٣٥٠ ألف فلســــطيني مختنقة 
نتيجة للجدار العازل الذي تقيمه إسرائيل منذ االنتفاضة الفلسطينية 
األخيرة. وقطع اجلدار العازل القدس الشرقية عن الضفة الغربية مما 

حرم التجار من الوصول إلى سوقهم احمللية الرئيسية.
  ولهذا اختار رجل األعمال الفلسطيني أسامة صالح االستثمار في 

قطاع السياحة، وقال «هذه هي الفرصة الوحيدة لدينا».
  وأضاف «هناك قدس واحدة»، مشيرا إلى أنها منجم ذهب فيما يتعلق 

بقطاع السياحة ال يستغله الفلسطينيون وامنا اإلسرائيليون.
  واســــتثمر صالح في فندق على بعد خمس دقائق سيرا باألقدام 
عن احلي القدمي الذي جتذب مزاراته املقدســــة املســــلمة واملسيحية 

واليهودية الزوار من شتى أنحاء العالم.
  وبعد أربعة أعوام من التجديد أعاد صالح افتتاح فندق ناشونال 
في سبتمبر. وفي الوقت ذاته، أعيد افتتاح فندق آخر بنهاية الشارع. 

  وينصح صالح رجال أعمال فلسطينيني وعربا آخرين بأال يجعلوا 
االحتالل اإلسرائيلي شماعة يعلقون عليها كل مشاكلهم ويضيف «إذا 

أردمت االستثمار ميكنكم ذلك».
  وقال عدنان احلسيني محافظ القدس املعني من السلطة الفلسطينية 
إن املزيد من االســــتثمارات أمر مهم لتقوية احلياة الفلسطينية في 
القدس الشرقية ومحاربة اجلهود اإلسرائيلية لتعميق سيطرتها على 
املدينــــة. وأضاف أن القدس يجــــب أال تكون فقط موضوعا لألغاني 
والشعر بل مجال للعمل، ودعا الناس الذين يريدون حماية القدس 
إلى العمل فيها، مشــــيرا إلى أن إسرائيل تستثمر املليارات ويتحتم 
على األمة العربية أن تنفق املزيد. وتابع أن األموال التي تنفق على 
الفنادق واملراكز الثقافية تعني أن الوضع يتحسن في القدس الشرقية 

وعند التقاطع يرمم عمال البناء فندقا آخر سيكون مستعدا للعمل في 
وقت الحق من هذا العام. ويقول محمد نســــيبة إنه من املقرر أيضا 
أن ينتهي العمل هذا العام مبجمع قريب يضم مركزا جتاريا ومكاتب 

وفندقا. ويستثمر نسيبة في هذا املشروع سبعة ماليني دوالر.
  وواجــــه صالح ١٤ دعوى قضائية منفصلة مرتبطة مبشــــروعه 
حملاربة مزاعم ملكية تقدم بها فلسطينيون آخرون وكانت هناك أيضا 
مواجهات بينه وبني بلدية القدس بشــــأن أمور متعلقة بالتخطيط، 

وقال إنه جرى حل املشاكل اآلن.
  ويقدر أن الفندق املؤلف من ١٠٠ غرفة والذي استثمر فيه عشرة 
ماليني دوالر قيمته اآلن تصل إلى ٢٥ مليون دوالر، وبعد أن وفر ٦٠ 

وظيفة جديدة أصبح الفندق مثاال ملا ميكن حتقيقه.

مقارنة «ببلدة األشباح» التي كانت عليها قبل بضع سنوات.
  وأوضح أن التقدم سيكون ظاهرا بشكل أكبر خالل العام احلالي 

ولكن هناك حاجة إلى بذل املزيد.
  ويريد الفلســــطينيون أن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة 
الفلسطينية التي يريدون اقامتها مستقبال في الضفة الغربية وقطاع 
غزة، أما إسرائيل فتقول إن القدس الشرقية جزء مما تصفها بعاصمتها 
املوحدة واألبدية. وفي تقرير سري جرى تسريبه في اآلونة األخيرة 
أشار رؤساء بعثات أوروبية إلى أن االستثمارات غير الكافية هي من 

بني العوامل التي تقوض الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية.
  ومن بني هذه العوامل أيضا التوسع االستيطاني اإلسرائيلي وطرد 
عائالت فلسطينية وهدم مبان فلسطينية أقيمت دون احلصول على 
تراخيص بناء إسرائيليةـ  يصعب احلصول عليهاـ  والقيود الصارمة 

التي تضعها بلدية القدس على التخطيط العمراني.
  ويرأس سمير حليلة شركة انتظرت عشر سنوات للحصول على 
ترخيص إسرائيلي ببناء ١٦٦ منزال جديدا في منطقة سكنية بالقدس 

يغلب على سكانها الفلسطينيون.
  واآلن يشعر حليلة بالثقة في أن الربع األول من عام ٢٠١١ سيسفر 
عن صدور ترخيص لبدء العمل امليداني في مشروع اسكاني تكلفته 

٣٣ مليون دوالر في بيت صفافا.
  وأضاف حليلة الرئيس التنفيذي لشركة فلسطني للتنمية واالستثمار 
احملدودة «باديكو» وهي شركة قابضة مدرجة في البورصة الفلسطينية 
«إنه ليس عمال خيريا، ليســــت سياسة. علينا أوال أن نحقق ربحا»، 
يجب أن تتحلى بالصبر وتضيف تكلفة املشروع وتكلفة االنتظار. 
هذا يقلص هامش الربح. لكن هناك احتماالت دائما، فرصة االستثمار 
في القدس أكبر بكثير من االستثمار في الضفة الغربية. في القدس 

أنت مبفردك».
  وباديكو هي املستثمر وراء ترميم فندق سان جورج الواقع قرب 

احلي القدمي.
  وســــيعاد افتتاح الفندق وبه ١٤٤ غرفة في يوليو أو أغسطس. 
والشركة أيضا وراء جتديد قصر احلمراء القريب الذي يضم قاعات 

أفراح ومطاعم.
  وقال حليلة ان مشــــروعي جتديد آخرين مدرجان بجدول أعمال 
الشركة بالرغم من أن استثماراتها في القدس ال تذكر مقارنة مبشاريعها 
في األراضي الفلسطينية. وأضاف «جتاوز الناس احلاجز النفسي، 
ميكنهم القيام بشيء جتاه االستثمار في القدس وعليهم عدم انتظار 

اآلخرين، ال السلطة الفلسطينية وال العالم العربي». 

  وعلى خلفية التنمية املستمرة 
لالقتصاد العاملي ككل، أصبحت 
تنمية كل دولة وكل منطقة خالل 
العقد املاضــــي مختلفة متاما، 
ففيما بدأت الدول املتقدمة تقودها 
الواليات املتحــــدة العقد األول 
من القرن اجلديد بأزمة وأنهته 
بهزة أكبر، من فقاعة االنترنت 
إلى فقاعة سوق االسكان ثم إلى 
األزمة املالية، ومن أزمة إلى رخاء 

ثم إلى أزمة أكبر.
  جونســــون كبيــــر خبراء 
االقتصاد السابق بصندوق النقد 
الدولي قال إن التنمية املختلة 

للقطاع املالي وسيطرة املضاربة 
دفعت االقتصاد العاملي إلى دائرة 

من الرخاء والهالك.
  في املقابل وبالنسبة لغالبية 
الدول النامية، كان العقد املاضي 
مستقرا بشكل نسبي حيث شهد 
تنمية مستمرة وتقدما اقتصاديا 
واجتماعيا كبيرا، ووفقا لهذا تغير 
ميزان القوى بني الدول املتقدمة 
والدول النامية بشكل نسبي فيما 
راح الهيكل االقتصادي العاملي 
يتطور نحو مســـتقبل متوازن 
أكبر خاصة  ورشيد على نحو 
وقد حدثت تغييرات في منظمات 

دوليـــة كبرى مثـــل صندوق 
النقد الدولـــي، والبنك الدولي، 
ومجموعة الثمانية، ومجموعة 

العشرين.
املثال، حلت    وعلى ســـبيل 
مجموعة العشرين محل مجموعة 
الثمانية لتصبح املنتدى الرئيسي 

للحوكمة االقتصادية العاملية.
  وفـــي معرض استشـــراف 
الدراســـة الصينية للسنوات 
العشر املقبلة، وجدت أن منط 
االقتصاد العاملي سيتغير، فبعد 
األزمة املالية العاملية التي حتدث 
مرة في القرن سيشـــهد العقد 

املقبل تغييرات وتعديالت وأوجه 
تنمية كبيرة في االقتصاد العاملي، 
وتشير مختلف العالمات إلى أن 
تنمية االقتصاد العاملي ستسلك 

ثالثة اجتاهات رئيسية:
الوضـــع  ســـيتغير    أوال: 
االقتصادي العاملي بصورة أكثر 
سرعة حيث ستدخل احلكومات 
الوطنية تعديـــالت مهمة على 

مناهجها لتحقيق التنمية.
املالية    فقد حطمت األزمـــة 
العاملية االســـتهالك واملضاربة 
اللذيـــن حتركهمـــا الديون في 
أميركا، األمـــر الذي ضخ أيضا 

قوة دفع جديدة إلعادة الهيكلة 
االقتصادية في الدول املتقدمة، 
وحتـــاول االقتصادات املتقدمة 
اســـتعادة التوازن بني االدخار 
واالســـتهالك وبـــني االقتصاد 

الفعلي واالقتصاد احلقيقي.
  من ناحية أخـــرى، حتتاج 
الدول النامية إلى خفض اعتمادها 
على الصادرات، وحتسني نظام 
الضمان االجتماعي وحتديث نظم 
توزيع الدخل وتوسيع الطلب 
احمللي ورفع مستوى املعيشة.

  وبخالف العوامل غير القابلة 
للتوقع مثل شن احلروب واسعة 
النطاق وانتشار األوبئة واندالع 
الطبيعيـــة، فإنه من  الكوارث 
املتوقـــع أن تدخـــل غالبيـــة 
االقتصادات الصاعدة عقدا جديدا 
من التنمية والتقدم بينما سيظل 
إصالح حوكمة االقتصاد العاملي 

يزداد عمقا.
  باالضافـــة إلى هـــذا ونظرا 
لكون القضايـــا البيئية تتزايد 
التنمية  فـــإن مفهـــوم  بروزا، 
املستدامة سيصبح أكثر شيوعا 
الكربون  وستحقق اقتصادات 
املنخفض واالقتصادات اخلضراء 
واالقتصادات الصديقة للبيئة 

تنمية أكبر في أنحاء العالم.
  ثانيا: سيشهد النظام املالي 
والنقدي العاملي تعديالت مهمة، 
فقد كشف اندالع األزمة املالية 
العاملية متاما عدم قدرة النظام 
احلالي على االستدامة، وتدعيم 
املالية ال يعني احتواء  الرقابة 
االبتكار املالي أو إنكار دور النظام 
املالي في العمليات االقتصادية 
لـــم يتم تعديل  احلديثة، وإذا 
القواعـــد املالية العاملية فإن ما 
يسمى بأزمة مالية عاملية حتدث 
مرة فـــي القرن، من احملتمل أن 
تظهر مرة أخـــرى في غضون 

عقود قليلة.
  باالضافة إلى هذا، فإن خطر 
النظام النقدي الدولي الذي تتم 
فيه التعامالت بالدوالر األميركي 
سيزداد تدريجيا وعليه يتعني 
زيادة سلة العمالت الرئيسية في 

املنظومة االقتصادية العاملية.
العوملة في    ثالثا: ستستمر 
التطـــور مع تعايـــش املخاطر 
والفرص جنبا إلى جنب، وفي 
العقد املقبل ستستمر العوملة في 
«حتويل» االنتاج العاملي وأمناط 
االستهالك والتجارة العاملية، األمر 
الذي سيجعل العالم «منبسطا» 

على نحو متزايد.
  وستتيح شـــبكات االتصال 
منخفضـــة التكلفـــة واملالئمة 
واحلديثـــة فرصـــا ملزيـــد من 
األشخاص للمشاركة في عملية 
العوملة، ومن ناحية أخرى فان 
هناك احتماالت بأن يغرق عدد 
من الدول الضعيفة في مشكالت 
أكبر بسبب احلروب أو األمراض 
أو الكـــوارث الطبيعية في ظل 
املنافسة الشـــديدة في السوق 

العاملية.
  وستحافظ القوى االقتصادية 
التقليدية على تفوقها بالتحديث 
الصناعي واالستهزام في املنافسة، 
بينما تواجه االقتصادات الصاعدة 
أيضا مشـــكالت مثل ما يسمى 

«بشرك الدخل املتوسط».
  وخلصت الدراسة الصينية 
الـــى القـــول ان كل دولة لديها 
فرصها وحتدياتها، فيما سيكون 
العقد املقبل مثل أي عقد آخر في 
التاريخ وتؤكد الدروس املستقاة 
أن الفـــرص تفضل دوما الدول 
والشــــركات املستعدة واألفراد 
التحديات  املستعدين ملواجهة 
وجتاوزها وحتقيق االستفادة 

الكاملة من الفرص. 

 بكني ـ أ.ش.أ: شهد االقتصاد 
العاملي خــــالل العقد األول من 
القرن احلادي والعشرين حالة 
مــــن التعايش امتزجــــت فيها 
الفرص مع التحديات واألزمات 
مع الرخاء والدمار مع االنتعاش 
والتقدم والتراجــــع والتذبذب 

ارتفاعا وانخفاضا.
  في هذا الصدد، أعدت جامعة 
االقتصــــاد والتجــــارة الدولية 
الصينية دراســــة علــــى هذه 
احلالــــة، اختــــارت فيها عبارة 
«لقد كانت أفضل األوقات وكانت 
أسوأ األوقات في آن معا»، وهي 
إحدى أشهر العبارات الكالسيكية 
البريطاني تشــــارلز  للروائي 
ديكنز، لتوصيف حالة االقتصاد 
العشر  السنوات  العاملي خالل 

املاضية.
  وقالت الدراسة «إذا كان العالم 
قد شــــهد حالة من االضطراب 
في التســــعينيات بعــــد انتهاء 
احلــــرب الباردة، فإن نســــيج 
العاملية  التنمية االقتصاديــــة 
أصبح واضحا بشكل متزايد في 
العقــــد األول من القرن احلادي 
والعشرين، فعلى مدار السنوات 
العشــــر املاضية أخذ االقتصاد 
العاملي يتطور بأنواع مختلفة 
من طرق التنمية، وأثبتت األزمة 
املالية العاملية التي بدأت أواخر 
عــــام ٢٠٠٨ في وول ســــتريت 
أن النظــــام االقتصادي واملالي 
الغربي مبواطن ضعفه املوروثة 
أبدا منوذجــــا ميكن  لم يكــــن 
تطبيقــــه عامليا، حيث اختارت 
غالبية الدول النامية والصاعدة 
والناشئة أمناط التنمية اخلاصة 
الوطنية  بها وفقا ألوضاعهــــا 
اخلاصة فنجحــــت في الظهور 
كقوة إيجابية لتعزيز االنتعاش 

االقتصادي العاملي.

  وتابعت الدراسة تقول: رغم 
االنتكاسات الكبيرة التي شهدها 
االقتصــــاد العاملي خالل العقد 
املاضي، إال أنه متكن من احلفاظ 
على النمــــو مع حدوث زيادات 
في االنتاج العاملي وتوسع في 
الدوليــــة وتعمق في  التجارة 
تقسيم العمل الصناعي الدولي 

والعوملة واألقلمة.
  ومــــن خــــالل االســــتفادة 
العلــــوم والتكنولوجيا  مــــن 
وخاصة تكنولوجيا االتصاالت 
تســــارعت خطى جولة جديدة 
من العوملــــة بصورة ملحوظة 
الثمانينيات، ومت تضمني  منذ 
مــــن األســــواق احمللية  املزيد 
واملزيد من املــــوارد في النظام 
االقتصادي العاملي وزادت الثروة 
التي كونتها البشرية واتسعت 
التبادالت االقتصادية بني الدول 
وحتسن مستوى معيشة معظم 

األفراد.
  وأشــــار تومــــاس فريدمان 
إلى  مؤلف «العالم منبســــط» 
أن االستثمار خالل فترة فقاعة 
اإلنترنت فــــي البنية التحتية 
لإلنترنت مثل كيبالت األلياف 
البصريــــة العابرة للمحيطات 
هو الذي أرسى األساس املادي 
لنمو العوملة بصورة أكبر بعد 

األزمة.
  وحاليا يسود االعتقاد أنه من 
الضروري تدعيم القواعد املالية 
النظم  العاملية وإعادة تشكيل 
االقتصادية واملالية العاملية، فيما 
أصبح مفهوم تنمية مستدامة 
الكربون  خضراء ومنخفضــــة 
تقوم علــــى حماية البيئة أكثر 
شيوعا، وميكن أن تصبح كل 
هذه القــــوة احملركة لالقتصاد 
العشر  العاملي خالل السنوات 

املقبلة.

 مسؤولون سعوديون سيبحثون 
  خططًا لزيادة مخزونات الغذاء

 الريـــاض ـ رويترز: يبحث 
مســـؤولون ســـعوديون مـــن 
احلكومة والقطـــاع الصناعي 
خططا لزيادة املخزونات الغذائية 
االستراتيجية ملواجهة قفزة في 
األسعار العاملية وتأمني إمدادات 
الغذاء. وقالت السعودية ـ أكبر 
مصدر للنفـــط وعضو منظمة 
أوپيك والتي واجهت صعوبات 
كغيرها مـــن دول اخلليج في 
٢٠٠٨ عندمـــا ارتفعت أســـعار 
الغذاء العامليةـ  هذا األسبوع إنها 
ستزيد مخزونات القمح بحيث 
تكفي حاجات اململكة لعام كامل 
بدال من ستة أشهر بعد توصية 

من مجلس الشورى.
  وقال مســـؤولون بالغرفة 

التجارية إن السعودية حتتاج إلى 
زيادة مخزونات مواد غذائية من 
بينها القمح وثماني سلع أخرى 
ملواجهة ارتفاع األسعار العاملية. 
وســـيبحث كبار املســـؤولني 
احلكوميني هذه املسألة غدا في 
مؤمتر تستضيفه جلنة األمن 
الغذائـــي بالغرفة التجارية في 
الرياض، ووفقا للدعوة فإن املدير 
العام للمؤسسة العامة لصوامع 
الغالل ومطاحن الدقيق ووزيري 
التجارة والزراعة سيشاركون 

في املؤمتر.
  وقالت منظمة األمم املتحدة 
لألغذيـــة والزراعة (الفاو) في 
وقت سابق من الشهر اجلاري 
إن أســـعار الغذاء ارتفعت إلى 

مستوى قياسي في الشهر املاضي 
متجاوزة مستويات ٢٠٠٨.

  وتراجع التضخم السنوي 
الســـعودية في ديســـمبر  في 
إلى ٥٫٤٪ وهـــو أقل بكثير من 
 ٪١١٫١ البالغ  القياسي  املستوى 
الذي سجله في يوليو ٢٠٠٨ لكن 
ارتفاع  اقتصاديني يقولون إن 
األسعار العاملية سيبقي التضخم 
فوق متوسط مستوياته منذ بدء 

االحتفاظ بسجالت.
  وقال جون ســـفاكياناكيس 
كبير اخلبراء االقتصاديني بالبنك 
الفرنسي «تضخم  الســـعودي 
أسعار الغذاء في السعودية قد 
يبقى عند مستويات مرتفعة في 

خانة اآلحاد». 

 نسخة بريطانية مصغرة من المحتال األكبر برنار مادوف
 يواجه رجل أعمال بريطاني حكما بالسجن لتدبيره 
عملية احتيال بحجم ١٤ مليون جنيه استرليني حتى 
انه اصبح معروفا بكونه نسخة بريطانية مصغرة من 

احملتال األكبر برنار مادوف في الواليات املتحدة.
  استدرج تيري فرميان الذي ميلك شركة لتوظيف 
األموال ٧٠٠ ضحية الى تســـليمه اموالهم زاعما انه 
يستطيع ان يحولها الى ثروة صغيرة. لكن فرميان 
(٦٢ عاما) الذي عاش حياة باذخة خان األمانة وهدر 
اموال املستثمرين في سلسلة من الصفقات الفاشلة 
والهدايا الفاخرة لزوجته اجلديدة. وتردد ان من بني 
ضحاياه جنوما كرويني وزوجات رياضيني آخرين 
معروفني. ومن الهدايا التي اغدقها فرميان على عروسه 
الروســـية التي تبلغ من العمر نصف عمره، خامت 
ماســـي ثمنه ١٢٠ الف جنيه استرليني ومالبس من 
اكبـــر دور األزياء، كما ابتاع ســـيارات فارهة ودفع 
عربونات لشراء بيوت في فرنسا وقبرص واستأجر 
مقصورة في ملعب ناي توتنهام هوسبر اللندني. 
لكن رجل األعمـــال املفلس كان يدير عملية احتيال 
تستخدم اموال املستثمرين اجلدد لدفع ارباح وهمية 

الى مستثمرين أسبق وااليحاء بأن مشروعه الهرمي 
يواصل منوه بنجاح. وتعتبر اللعبة التي مارســـها 
فرميان مع زبائنه نسخة مصغرة من عملية النصب 
واالحتيال بقيمة ٣٥ مليار جنيه استرليني التي قام 
بها برنار مادوف اكبر لصـــوص املال في الواليات 

املتحدة حيث ميضي حكما بالسجن مدى احلياة.
  فرميان خدع الشـــرطة البريطانية ايضا ومعهم 
مجرمون استعانوا بشركته لتبييض اموال جمعوها 
من جتارة املخدرات والســـطو املسلح. في النهاية 
بدأت الشكوك تساور العصابات االجرامية مبشروع 
فرميان وهددت بقتله حني تخلف عن اعادة األموال 
التي وظفوها في شركته. وتوجه احملتال فرميان الى 
الشرطة طالبا حمايته واعترف للشرطة بخسارته 

ماليني اجلنيهات االسترلينية.
  وتوصل التحقيق الذي اجرته شـــرطة مكافحة 
اجلرائم االقتصادية في لنـــدن الى مئات الضحايا 
الذين اوقـــع بهم فرميان بينهم زوجـــان وظفا ١٫٤ 
مليون جنيه استرليني في شركته، وادعى فرميان 
ان قيمة اســـتثمارهم ارتفعت الى ٢٫٧ مليون جنيه 

اســـترليني ولكنه قضمها حتى لم يبق منها إال ١٤ 
الف جنيه اســـترليني، ويعيـــش الزوجان اآلن في 
سكن مستأجر، وكانت الغالبية العظمى من ضحاياه 
اشخاصا اعتياديني فقدوا معظم مدخراتهم أو تقريبا 

كل مدخراتهم.
  رسميا سرق فرميان من املستثمرين في شركته 
١٤ مليون جنيه استرليني لكن الضحايا يعتقدون 
ان اخلسائر احلقيقة تبلغ ٢٥ مليونا. اعترف فرميان 
يوم األربعاء املاضي بارتكابه عملية نصب واحتيال 
وتبييض اموال خالل جلسة استماع عقدتها محكمة 
في لندن وأفرج عنـــه بكفالة على ان يصدر احلكم 

بحقه في فبراير.
  وكان فرميان أســـس في عام ٢٠٠٤ شـــركة جي 
اف اكس كابتال لتوظيـــف األموال وفتح لها مكتبا 
ايجاره الشهري ١٤ الف جنيه استرليني في حي املال 
واألعمال وسط لندن، وعقد احملتال فرميان سلسلة 
من الندوات الســـتدراج الزبائن متعهدا بعائد ثابت 
على اســـتثمارهم شريطة أال يقل عن ٥ آالف جنيه 

استرليني. 


