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، ھذا ما أدلى بھ " أن نكسر الرقم القیاسي العالميألن العمل بقلب واحد وبشكل جماعي یولــّـد المعجزات، استطعنا"
رئیس مجلس بلدیة الحازمیة السید جان الیاس األسمر عند انتھاء حفل أطول سندویش في العالم یوم األحد 

كما أكــّـد األسمر أن أھمیة ھذا اللقاء . حیث استطاعت الحازمیة أن تدخل كتاب غینیس لألرقام القیاسیة22/5/2011
. في نشر روح المحبة والتعاضد بین شباب وأھل الحازمیةتكمن 

الحازمیة بطلب الى بلدیة الحـازمیة، حیث كان / فرع األنطونیة -وفي التفاصیل، تقّدم شباب كشافة اإلستقالل 
طموحھم تنظیم أكبر سندویش في العالم خالل الكرمس السنوي الذي ینظمونھ، وبالفعل لقي ھذا اإلقتراح الترحیب، 

في الحازمیة MiniBورعت البلدیة ھذا الحدث من خالل تأمین كافة المستلزمات والمتطلبات، ھذا وقد قّدم مطعم 
. المكونات الضخمة

النشرة اإللكترونیة) :مجـلة(قصـاصة من جریدة 

2011/ 5/ 24الثالثاء :تــــــاریخ 



األحد بدأ رصف الطاوالت على طول الطریق الممتد من اول / ساعة ، ففي منتصف لیل السبت 18استغرق العمل 
ولغایة آخر شارع الشھید الیاس حبیقھ، ثم وضعت العجینة وتّم خبزھـا بواسطة أربعة ) مارت تقال(نزلة محطة جبور 

شخص 2.500عد ظھر یوم األحد بدأ العمل الفعلي، حیث احتشد حوالي أفران متحركة، وفي الساعة الرابعة من ب
للمشاركة في ھذا الحدث العالمي معتمرین القبعات وأكف النایلون وكل ما یلزم للمحافظة على النظافة وعلى السالمة 

. العامة

ان من المفترض أن یكون طول السندویش سادت أجواء من الحماس واأللفة والتعاضد، ما اثمر أمتاراً إضافیة حیث ك
: متر إال أن النتیجة النھائیة جاءت على الشكل التالي700

.متراً 734: طول السندویش 
كلغ 45- كلغ من صلصة ماتیسو 100-كلغ من الدجاج الطازج 160- كلغ من العجین 450: المكونــــــــــــــات 

. غ من البندورةكل90-كلغ من الخس 70-من الكبیس 



امتزج الحضور الشعبي بالرسمي، حیث حضر المجلس البلدي في الحازمیة بجمیع أعضائھ، ومختاري البلدة، كما 
باك، رئیس اتحاد بلدیات ساحل المتن الجنوبي السید ریمون سمعان، واألخت نزھھ حضر رئیس مجلس بلدیة فرن الش

. خوري مدیرة ثانویة السیدة للراھبات األنطونیات في الحازمیة
عن وزارة الصحة، حضر المراقب الصحي السید بیار كسـّـاب منذ بدایة الحفل حیث تفقــّـد كافة مراحل العمل وأدلى 

. السندویش كما جال كاتب العدل في الحازمیة متفقداً ومنظماً محضراً رسمیاً " صحــّة"فیھ بتصریح رسمي أكــّـد



. بشكل رسمي، فقطع السندویش وتّم توزیعھ على المشاركینعند قرابة الساعة السادسة أعلن عن انتھاء الحفل 

وبذلك تكون الحازمیة قد دخلت موسوعة غینیس لألرقام القیاسیة العالمیة كاسرة الرقم السابق ألطول سندویش 
فیذ متر اضافي بھمــّـة وتنظیم كشافة اإلستقالل وبرعایة بلدیة الحازمیة اما التن100ومتفوقة علیھ بقرابة ) م650(

. MiniBالتقني فكان على عاتق مطعم 


