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«إسمنت السبع» تطالب بترخيص الستثمار مقلعها عشر سنوات
بيانا  السبع»  «إسمنت  الوطنية  الرتابة  لرشكة  االعالمي  املكتب  أصدر 
توضيحيا، جاء فيه: «سنة 2015، استحصلت الرشكة عىل موافقة املجلس 
الوطني للمقالع الستثامر مقلعها للعامني 2016 - 2017، بعد ميض املدة 
املذكورة، أصبحت الرشكة مرغمة عىل استثامر مقلعها ضمن مهل إدارية 
عشوائية لغاية العام 2019، حيث مل يسمح للرشكة باستثامر مقلعها غري 
236 يوما. يف العام 2019 مل يسمح للرشكة بإستعامل مقلعها بتاتا، فعملية 
والتي  املقلع  املتواجدة يف  الكلسية  االولية  املواد  تتطلب  اإلسمنت  إنتاج 

هي أساس الدورة اإلنتاجية».
وتابعت الرشكة يف بيانها: «يف هذا اإلطار، ويف ظل استمرار التوقف القرسي 
لعملية اإلنتاج، قررت الرشكة الطلب من عاملها التزام املنازل حتى إشعار 
وتسليمه  املتبقي  اإلسمنت  لتعبئة  منهم  قليل  عدد  اإلبقاء عىل  مع  آخر 
حتى نفاد الكمية لديها. بعد خمسة أشهر من التوقف القرسي عن اإلنتاج، 
ملدة  مقلعها  إلستثامر  ترخيصاً  مينحها  إطار  اىل  تتوصل  أن  الرشكة  متنت 
عرش سنوات، تحت إرشاف وزارة البيئة ومراقبتها، تبعا ألحدث املواصفات 

الدولية إلستثامر املقالع وتصنيع اإلسمنت».
وأشارت الرشكة اىل أنها توفر ما يفوق 700 فرصة عمل مبارشة وما يقارب 

3500 وظيفة غري مبارشة عىل مساحة الوطن.
من جهة أخرى رأى عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي سعد أن 
«أي قرار القفال رشكتي إسمنت السبع وهولسيم يف شكا والهري سيضعنا 
أكرث من 1200 موظف وعامل  نتيجة خسارة  إجتامعية كبرية  كارثة  أمام 
ملصدر رزقهم وعيش عائالتهم باالضافة اىل إصابة الصناعة اللبنانية وقطاع 
انتاج االسمنت إصابة بالغة ال بل قاتلة، مع ما لذلك من تأثري سلبي عىل 

قطاع البناء املتعرث اصال عىل أمل تحفيزه ال خنقه.»
بدوره لفت النائب والوزير السابق بطرس حرب، اىل أنه «بلغني خرب موجع 
بأن رشكة الرتابة الوطنية سُتقفل وسترصف عاملها، لعدم قدرتها عىل متابعة 
اإلنتاج، مام سيقطع مورد رزق مئات العائالت ويعرّضها للجوع». وشدد 
عىل أن «املستغرب أن الحكومة، التي تتباهى بإنجازاتها، غائبة مل تتدخل 

إليجاد الحلول املالمئة، تاركًة الفقراء لوحدهم يف مواجهة مصريهم».




