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> أق���ّر المجتمع الدول���ي أخيرًا بحق 
لبن���ان ف���ي الحص���ول عل���ى دع���م مالي 
لمساعدته على االستمرار في تحّمل أعباء 
اس���تضافة الالجئين السوريين. واعترف 
بأن عدد الالجئين الذين اس���تقبلهم لبنان 
ويزيد على 1.5 مليون الجئ، يفوق طاقته 
االستيعابية قياسًا إلى عدد السكان )أكثر 
من ثل���ث ع���دد اللبنانيين البال���غ نحو 4 
ماليي���ن(. كم���ا يتخّط���ى ق���درات المالية 
العامة العاج���زة أصاًل وبنيت���ه التحتية 
الخدمية غي���ر الكافية أصاًل للبنانيين من 
طاقة ومي���اه وصحة وتعلي���م، فضاًل عن 
إمكان���ات النش���اط االقتص���ادي الخاص 
المتباط���ئ، ليس���دد بذل���ك فات���ورة إقامة 
الالجئي���ن عل���ى م���دى الس���نوات األربع 
الماضي���ة من دون أي مس���اعدة مالية من 
المجتم���ع الدول���ي الذي ُيعتبر مس���ؤواًل 
أيض���ًا ع���ن هذه األزم���ة، باس���تثناء منح 
قيمته���ا 70 ملي���ون دوالر. ف���ي وقت قّدر 
البنك الدولي كلفة اس���تقبال الالجئين ب� 
2.5 بلي���ون دوالر فضاًل عن بليوني دوالر 

إلعادة تأهيل الخدمات العامة.
ف���ي  اإلق���رار  ه���ذا  لبن���ان  وانت���زع 
اجتماعات صن���دوق النقد والبنك الدولي 
في ليما، بعد لقاءات عقدها الوفد اللبناني 
الرس���مي برئاس���ة المدير الع���ام لوزارة 
المال آالن بيفان���ي ممثاًل وزير المال علي 
حس���ن خليل، وحاز على شكر المسؤولين 
في هاتين المؤسس���تين وتقديرهم لدوره 
اإلنس���اني ف���ي اس���تقبال الالجئين وكرم 
ضيافته له���م، خالل مؤتم���رات صحافية 
عقدوه���ا عل���ى هامش االجتماع���ات وفي 
اللقاءات مع الوفد اللبناني، والتي خرجت 
بقرار قضى ب� »تش���كيل مجموعة لمتابعة 
لتموي���ل  اعتماده���ا  الممك���ن  اآللي���ات 
الحاجات الناتجة عن الالجئين بأش���كال 

متنوعة«.
وكشف بيفاني في حديث إلى »الحياة« 
عل���ى هام���ش االجتماعات ف���ي ليما، عن 
»عرض آليات خالل كلمتي والفكرة لوزير 
الم���ال اللبناني، تقضي بأن يحصل لبنان 
على دع���م واضح للفوائ���د على القروض 
المخصصة للمساعدة في تمويل حاجات 
الالجئي���ن، بحي���ث تك���ون مثاب���ة منح«، 
مش���ددًا على أن »موق���ف لبنان واضح في 
ه���ذا المج���ال«. ولفت إل���ى أن »ما حصل 

عليه من منح ال يتعدى 70 مليون دوالر«.
وع���ن حج���م الدعم الذي يحت���اج إليه 
لبن���ان والكلف���ة التي تكّبده���ا حتى اآلن، 
أوضح بيفاني أن »الخس���ائر األولية تزيد 
قلياًل على ثلث ناتج���ه القومي«، موضحًا 
بذلك أم���ام المدي���رة التنفيذية للصندوق 
كريس���تين الغارد أن »األرق���ام التي كانت 
بعث���ة الصندوق قدرتها ه���ي أدنى كثيرًا 

من الواقع«. وقال: »س���عينا خالل لقاءاتنا 
إلى تأكيد اس���تمرار حال���ة اللجوء لمدى 
زمن���ي متوس���ط يص���ل إلى 17 س���نة، ما 
يعن���ي أن االس���تجابة لمس���ألة الالجئ ال 
يمك���ن أن تك���ون آنية فقط، ب���ل تصل إلى 
م���دى طويل، من هن���ا تب���رز الحاجة إلى 

وضع آليات خاصة«.  
وأعلن بيفان���ي أن »أولى االجتماعات 
التي عقدناها كان���ت لمجموعة »جي 24« 
التي يرأس���ها لبنان، وتض���م 24 دولة من 
آس���يا وأفريقيا وأميركا الالتينية إلسماع 
ص���وت ال���دول النامي���ة الت���ي تط���ّورت 
أوضاعه���ا كثي���رًا، مث���ل الهن���د والصين 
والبرازيل وأفريقيا الجنوبية والمكسيك، 
وباتت من ال���دول الكبيرة ف���ي االقتصاد 
العالمي«. وقال: »كان للبنان الحظ برئاسة 
هذه االجتماعات، وكذلك لقاءات المناوبين 
ف���ي المجموع���ة واجتماع ال���وزراء فيها 
نيابة ع���ن وزير المال اللبناني، وس���ّلمنا 
في نهايته الرئاس���ة لكولومبيا«. لكن شّدد 
عل���ى أن »المه���م ف���ي كل ذل���ك مضم���ون 

الرسائل التي حملناها«.
ولف���ت إل���ى أن »بيان مجموع���ة ال�24 
تضّمن بناء على طلبنا، مطالبة المجموعة 
بدعم الدول الت���ي تتحّمل أعباء الالجئين 
ف���ي العال���م ال س���يما منهم الس���وريين«. 
وكش���ف أنه أبلغ في الكلم���ة التي ألقاها 
أمام الوزراء والمديرة التنفيذية لصندوق 
النق���د كريس���تين الغ���ارد ورئي���س البنك 
الدول���ي جيم يون���غ كيم، أن »لبن���ان يقّدم 
 GLOBAL �للعالم خدمة عالمية ُتترجم ب
PUBLIC GOOD، وعلى هذا األس���اس ال 
يتمنى لبنان على العالم مس���اعدته بل هو 
أص���اًل  دفعه���ا  للعال���م  فات���ورة  يق���ّدم 
لمس���اعدته، ألنه لم يتلكأ لحظة في تحّمل 
المسؤولية في هذا المجال، مع العلم أننا 
نس���اهم ف���ي م���كان ال نتحّم���ل في���ه أي 
مس���ؤولية ألنها عالمية وتق���ع على عاتق 
الجمي���ع«. وأش���ار إل���ى أن لبن���ان »تلقى 
تهنئ���ة المجموعة عل���ى إدارته على مدى 

فترة ترؤسه لها«.  
وش���ملت اللقاءات في إطار اجتماعات 
صندوق النقد الدولي العادية الدورية في 
ليم���ا، وفق���ًا لبيفان���ي »مع نائ���ب مديرة 
صندوق النقد ميتس���و هيرو ميتوساوا، 
ومدير الش���رق األوس���ط وش���مال أفريقيا 
مس���عود أحم���د، فض���اًل عن الم���داوالت 
العادي���ة. كم���ا حض���رت بصفتي رئيس���ًا 
لمجموعة ال����24، اجتم���اع مجلس إدارة 
اللجنة المالية الدولية واغتنمت المناسبة 
طارح���ًا في كلمتي قضية ش���بكات األمان 
االجتماعية العالمي���ة والالجئين، وكررت 
فيها ض���رورة أن يلقى لبنان والدول التي 
تق���دم الخدم���ة للعال���م في ه���ذه القضية 
اهتمامًا ودعمًا كبيرين، ألن المسؤولية ال 

تقع علينا فقط في هذا المجال«. 

وفي الي���وم األخي���ر الجتماعات ليما، 
عقد بيفاني نيابة عن وزير المال اللبناني 
لقاءات مع الغارد وكيم في إطار مجموعة 
ال�24  للبحث ف���ي قضايا المنطقة، فضاًل 
ع���ن اجتم���اع لجن���ة التنمية ف���ي البنك 
الدول���ي في حضورهم���ا واألمي���ن العام 
لألمم المتحدة ب���ان كي مون، ورّكز خالله 
ف���ي كلمته »على ما يمكن أن يس���تفيد منه 

لبنان في مقابل ما يقدمه للعالم«.  
وكان لبنان حاضرًا أيضًا في اجتماع 
م���ع المس���ؤول ع���ن المنطقة ف���ي البنك 
الدولي حافظ غانم بدعوة من رئيسه وبان 
كي مون، ورئيس البنك اإلسالمي للتنمية 
أحم���د محمد عل���ي وحضوره���م، وأعلن 
بيفان���ي أن لبنان »كان البل���د األول الذي 
ع���رض أوضاعه تفصي���اًل نيابة عن وزير 
بقضي���ة  والمتصل���ة  اللبنان���ي،  الم���ال 
الالجئي���ن«. وكش���ف ع���ن أن االجتم���اع 
»خُل���ص إلى تش���كيل مجموع���ة لمتابعة 
لتموي���ل  اعتماده���ا  الممك���ن  اآللي���ات 
الحاجات الناتجة عن الالجئين بأش���كال 
متنوعة«. فيما اقترح البنك الدولي »بعض 
اآللي���ات وط���رح البنك اإلس���المي إصدار 
صك���وك. واقترح لبن���ان بن���اء على طلب 
وزير المال أيضًا وضع آلية خاصة بلبنان 
نظ���رًا إلى حج���م الَدين الع���ام، فضاًل عن 
اإلنف���اق المترتب عل���ى لبن���ان نيابة عن 

اآلخرين«.
وأك���د أن ف���ي نتيج���ة ه���ذه اللقاءات 
»بدأنا نش���عر أن وضع لبنان بات مفهومًا 
ومعلومًا من المجتمع الدولي، ونال خالل 
اجتماعات ثنائي���ة عقدناها مع ممثليهم، 
تأكيد تعاطف مؤسسات أخرى، مثل البنك 
األوروبي  والبن���ك  لالس���تثمار  األوروبي 
إلعادة اإلعمار والتنمية، وتفّهمهم الوضع 
اللبنان���ي، ورغبتهم بقوة في المس���اهمة 

في العمل الذي نقوم به«.
وعن النتائج التي حققها لبنان، ش���دد 
بيفان���ي على »بدء بروز تح���ّرك من جانب 
ال���دول وتحدي���دًا البلدان الش���مالية مثل 
الدنمارك والنروج والسويد، والتي أكدت 
أن هذه القضي���ة ال تحتمل االنتظار أبدًا«. 
وقال: »ش���ددت خالل ما طرحته أن نقاش 
اآللي���ات لي���س كافي���ًا بل توج���د ضرورة 
للحص���ول عل���ى إجاب���ة تتعّل���ق بحج���م 
المس���اعدة وتوقيته���ا، ألّن ع���دم التحرك 
بس���رعة للمس���اعدة ف���ي التكالي���ف التي 
تكّبده���ا لبن���ان والت���ي سيس���اهم فيها 
المجتم���ع الدولي ف���ي كل األحوال الحقًا، 
س���يفضي إلى س���ير هذا المجتمع خالل 
هذا الوقت على جث���ث بلدان تقدم له هذه 
الخدمة، فض���اًل عن عدم معرف���ة األخطار 
اإلضافي���ة التي تكّونت نتيجة ذلك«. ولفت 
إل���ى أن لبن���ان بع���د ه���ذه االجتماع���ات 
»س���يتابع م���ا ُأق���ّر للحصول عل���ى الدعم 

الدولي«.

املدير العام لوزارة املال آالن بيفاني: اخلسائر األولية تزيد قليالً على ثلث ناجته احمللي 

لبنان انتزع إقرارًا دوليًا  مبساعدته
 يف حتمّل أعباء الالجئني السوريني

> الكوي���ت، ب���اريس، لن������دن - رويت���رز، 
أ ف ب -  زادت الوكال���ة الدولي���ة للطاقة أمس 
في شكل طفيف توقعاتها للطلب العالمي على 
النفط في العام الجاري، لكنها توقعت تباطؤًا 
في 2016 بس���بب آف���اق اقتصادية أقل تفاؤاًل. 
وتوقعت طلبًا يبلغ 94.5 ماليين برميل يوميًا 
ف���ي 2015، بارتفاع 1.8 ملي���ون برميل يوميًا 
مقارنة بالعام الماض���ي، وهو االرتفاع األكبر 
منذ خمس س���نوات والناتج في شكل أساسي 

من تراجع األسعار.
لكن نم���و الطلب س���يتباطأ بمع���دل 1.2 
مليون برمي���ل يوميًا في الع���ام المقبل ليبلغ 
باإلجم���ال 95.7 مليون برمي���ل يوميًا، مقابل 
توقع 95.8 مليون برميل في التقرير الشهري 
السابق للوكالة. وأضافت الوكالة: »في الوقت 
الحال���ي تدعم أس���عار النفط المتدني���ة نموًا 
كبيرًا للطلب. ويشتري المستهلكان األكبر في 
العال���م، الواليات المتحدة والصين، مزيدًا من 
النف���ط الخام، ما زاد هذا االرتف���اع هذا العام 
إلى 1.8 مليون برميل يوميًا، وهو األعلى منذ 

خمس سنوات«.
وأضافت »أن التوقعات أسوأ للعام المقبل« 
متحدثة ع���ن تقدي���رات متش���ائمة لالقتصاد 
العالمي. وف���ي مطلع تش���رين األول )أكتوبر( 
خفض صندوق النقد الدولي بنس���بة 0.2 في 
المئ���ة توقعاته لنمو الناتج المحلي اإلجمالي 
العالم���ي لعامي 2015 و2016 إلى 3.1 و3.6 

في المئ���ة بالتوالي. ويؤدي ه���ذا الطلب على 
النف���ط بمعدل أقل م���ن المتوق���ع إضافة إلى 
ارتفاع الصادرات النفطي���ة اإليرانية في حال 
رفع العقوب���ات الدولية إلى اس���تمرار فائض 
العرض ف���ي العام المقبل عل���ى رغم التراجع 
الكبير إلنتاج ال���دول غير األعضاء في منظمة 
ال���دول المنتج���ة للنفط )أوبك(، وف���ق الوكالة 

الدولية للطاقة.
ووقع���ت الكوي���ت عقود مش���روع إنش���اء 
مصف���اة الزور النفطية الجدي���دة بكلفة 4.87 
بلي���ون دينار )16 بلي���ون دوالر( وطاقة تكرير 
قدرها 615 ألف برميل يوميًا. وقال وزير النفط 
الكويتي علي العمير عقب التوقيع أن الكويت 
عازمة على المضي قدمًا في تنفيذ مش���اريعها 
التنموية في القط���اع النفطي على رغم هبوط 
أس���عار النفط. وقد يعطي بناء المصفاة التي 
س���تكون األكبر في الشرق األوسط، دفعة قوية 
لالقتصاد الكويتي الذي تباطأ في الس���نوات 
األخي���رة بس���بب التوت���رات بي���ن الحكوم���ة 

والبرلمان وهبوط أسعار النفط.
وقال العمير إن اجتماعًا فنيًا يضم خبراء 
م���ن »أوبك« وم���ن خارجها س���يبحث في وقت 
الح���ق من هذا الش���هر ف���ي مقت���رح فنزويلي 
بتحديد نطاق س���عري للنفط. وأضاف: »ليس 
هناك قرار. س���تتم مناقشة المقترح وبناء على 
النتيجة س���نقرر ما إذا س���نوافق أم ال«. وأبلغ 
وزير النفط الفنزويل���ي رفاييل راميريز وكالة 

»رويت���رز« أول من أم���س، أن االقت���راح الذي 
س���يقدم خالل اجتماع الخبراء الفنيين في 21 
تش���رين األول س���يعيد العمل باآللية القديمة 
المتمثلة في خفض اإلنتاج تدريجًا للس���يطرة 
على األسعار. وأوضح أن الحد األدنى »األول« 
س���يكون 70 دوالرًا للبرمي���ل واله���دف التالي 

100 دوالر للبرميل.
وقال���ت مص���ادر في قط���اع النف���ط اليوم 
الثالث���اء إن العراق يخط���ط لتصدير 2.819 
ملي���ون برمي���ل يوميًا م���ن خ���ام البصرة من 
مرافئه النفطية الجنوبية في تش���رين الثاني 
)نوفمب���ر(. واس���تندت المصادر إل���ى برنامج 

مبدئي لشحن حموالت النفط.
وانخفض���ت أس���عار النف���ط الخ���ام ف���ي 
التعام���الت اآلجلة بعدما توقعت وكالة الطاقة 
الدولية اس���تمرار تخمة المعروض في سوق 
النفط ع���ام 2016 في ظل تباط���ؤ نمو الطلب 
في حين يظ���ل إنتاج »أوبك« قرب مس���تويات 
قياس���ية. وأضافت الوكالة ومقره���ا باريس، 
أن فائ���ض المع���روض في الس���وق العالمية 
سيس���تمر لعام آخر على األقل. وهوت أسعار 
النفط أمس أكثر من خمسة في المئة بعد أنباء 
أفادت بزي���ادة إنتاج »أوب���ك« وتوقعات بنمو 
مخزونات الخ���ام األميركية. ونزل مزيج برنت 
الخ���ام 20 س���نتًا إل���ى 49.66 دوالر للبرميل 
وهب���ط الخام األميركي 30 س���نتًا إلى 46.80 

دوالر للبرميل.

> لن���دن - أ ب، رويت���رز - 
تراجع الجنيه اإلسترليني أمام 
معظم العم���الت العالمية أمس، 
مع ص���دور بيان���ات اقتصادية 
س���لبية ف���ي المملك���ة المتحدة 
لشهر أيلول )سبتمبر( الماضي. 
وأش���ار بيان »مكت���ب اإلحصاء 
ف���ي المملكة المتحدة  الوطني« 
أمس إلى تراجع مؤش���ر أسعار 
المعني  البريطان���ي،  التجزئ���ة 
بقي���اس التغّيرات بين أس���عار 
للس���لع والخدم���ات،  التجزئ���ة 
خ���الل أيل���ول الماض���ي عل���ى 
أساس ش���هري إلى سالب 0.1 
في المئة، بينما كانت التوقعات 
تشير إلى تراجعه إلى صفر في 
المئة، مقارنة بالنسبة المسجلة 

في آب )أغسطس( والبالغة 0.2 
في المئة.

أس���عار  مؤش���ر  وس���جل 
بقي���اس  المعن���ي  التجزئ���ة، 
إحصائي من المتوسط المرجح 
ألس���عار مجموع���ة مح���ددة من 
الس���لع والخدمات المشتراة من 
قبل المس���تهلكين، تراجعًا بأقل 
م���ن المتوقع خ���الل أيلول وبلغ 
0.8 في المئة مقارنة بواحد في 
المئة كانت متوقعة، بينما كانت 
النسبة المسجلة في آب 1.1 في 
المئة. وتراج���ع معدل التضخم 
في بريطانيا بأعلى من المتوقع 
خالل ش���هر أيلول على أس���اس 
س���نوي، ووصل إلى سالب 0.1 
ف���ي المئة، بينما كانت النس���بة 

الس���ابقة والمتوقع���ة صفر في 
المئة. 

البيان���ات  ه���ذه  وتعتب���ر 
مؤش���رًا على أن البنك المركزي 
البريطاني لن يك���ون قادرًا على 
رف���ع الفائ���دة قريب���ًا، وبالتالي 
انخفض س���عر ص���رف الجنيه 
اإلس���ترليني بق���وة أمام س���ّلة 
العم���الت األجنبي���ة. وتراج���ع 
الجني���ه أمام ال���دوالر 0.68 في 
المئة إلى 1.525 جنيه للدوالر، 
وهو أدنى مس���توياته في أكثر 
م���ن أس���بوع، كما ارتفع س���عر 
الي���ورو 0.91 ف���ي المئ���ة إلى 
للجني���ه، وهو  ي���ورو   0.7469
أعلى مس���توى من���ذ 25 كانون 

الثاني )يناير( الماضي.

ن���زل الذهب نح���و واحد في 
المئة أمس، إذ اس���تغل بائعون 
الس���ابقة  الجلس���ة  مكاس���ب 
التي صع���دت بالمعدن النفيس 
ألعلى مس���توى في ثالثة أشهر 
لجني األرب���اح، لكن الخس���ائر 
كانت مح���دودة بفضل توقعات 
بأال يرف���ع مجل���س االحتياطي 
العام  الفائدة  األميركي أس���عار 

الجاري. 
وتراج���ع س���عر الذه���ب في 
التعامالت الفورية 0.7 في المئة 
إلى 1155 دوالرًا لألونصة، كما 
هبط في التعام���الت اآلجلة في 
الواليات المتحدة تسليم كانون 
األول )ديسمبر( 9.90 دوالر إلى 

1154.60 دوالر.

> روم���ا، ميالن���و، لن���دن،  ت���ل أبيب - 
رويترز، أ ب  - س���جلت األس���هم األوروبية 
هبوط���ًا طفيف���ًا أمس مقتفية الخس���ائر في 
أسواق آسيا إال أن سهم »سابميلر« نجا من 
موجة الهبوط وسجل ارتفاعًا بعدما أعلنت 
الشركة قبول عرض استحواذ من منافستها 
»إنهاوزر بوش« مقابل 68 بليون استرليني 

)104.08 بليون دوالر(. 
وهبط مؤش���ر »يوروفرس���ت 300« ألهم 
األس���هم األوروبية 0.8 في المئ���ة كما نزل 
مؤشر »يوروستوكس 50« واحدًا في المئة. 
وسجلت أسهم شركات التعدين والسيارات 

أكبر الخسائر.
ونزل مؤشر »فايننشال تايمز« البريطاني 
 »40 »كاك  و  المئ���ة  ف���ي   0.2 »داك���س«  و 
الفرنس���ي 0.6 في المئ���ة. وباعت الحكومة 

البريطانية الج���زء المتبقي من حصتها في 
هيئ���ة البريد الملك���ي )رويال مي���ل( مقابل 
591.1 ملي���ون جنيه إس���ترليني )907.87 
مليون دوالر( للحص���ة البالغة 13 في المئة 
مفضلة منح نس���بة الواحد ف���ي المئة التي 
تبقت له���ا للعاملين في الهيئة على س���بيل 
الهدية. وهبطت أس���هم »رويال ميل« خمسة 

في المئة بعد ذيوع نبأ الصفقة.
وقال مصدران مطلعان ان إيطاليا تخطط 
إلنقاذ ثالثة مصارف تمر بمتاعب مستخدمة 
صندوقًا تموله المص���ارف األخرى لتغطية 
عجز ف���ي الس���يولة ال يقل ع���ن 2.2 بليون 
ي���ورو )2.5 بلي���ون دوالر(. ووض���ع »بن���ك 
إيطالي���ا« )المرك���زي( المص���ارف الصغيرة 
الثالث���ة -«بنكا مارش���ي« و »بنكا بوبوالري 
ديليتروريا« و »كاس���ا دي ريس���بارميو دي 

في���رارا« )كاريف���ي(- تح���ت إدارة خاص���ة 
بعدما كشف التدقيق المحاسبي عن ثغرات 
في حس���اباتها. وأنعش���ت الخطوة أس���هم 

المصارف اإليطالية.
وفي بورص���ة تل أبيب هبطت األس���هم 
خ���وف  بس���بب  اإلس���رائيلي  والش���يكل 
المتعاملين من أس���وأ صدامات فلسطينية- 
إس���رائيلية منذ الحرب التي ش���نتها الدولة 
العبرية على غزة في 2014 ومن تأثير األمر 
في نمو االقتصاد اإلس���رائيلي الذي يسجل 
أدنى مس���توى له في ست س���نوات. وخسر 
المؤش���ر الرئيس لألسهم 2.8 في المئة في 
أربع���ة أيام و13 ف���ي المئة مقارن���ة بأعلى 
مس���توى له على اإلطالق المسجل في 5 آب 
)أغس���طس(. وخسر الش���يكل 0.4 في المئة 

أمام الدوالر.

توقعات وكالة الطاقة للطلب على النفط
زادت لـ 2015 وتراجعت لـ 2016

بيانات بريطانية تهوي باإلسرتليين

ضربة كبرية للبورصة اإلسرائيلية 

تراجع أسهم السيارات والتعدين يف أوروبا

حمطة وقود يف طوكيو خفضت أسعارها )رويرتز(

االقتصادية
BUSINESS11 ALHAYAT WEDNESDAY 14 OCTOBER 2015 ISSUE NO 19185

األربعاء 14 تشرين األول )أكتوبر( 2015 املوافق 1 حمرم 1437 ه�/ العدد 19185

في سوق لندن1252
)٭ 14:00 توقيت غرينيتش(

الين الياباني

الجنيه االسترليني

سّلة أوبك
)دوالر - برميل(

مزيج برنت
)دوالر - برميل(

)٭ 14:00 توقيت غرينيتش(

النفط

االثنين

الجمعة 119.81

1.1364

1.5213

اليورو

47.97  $

48.79  $

  49.66  $


