قصص نجاح خرجي الدورات التدريبية
أمل محمد سلمان :كيف أصبحت مدربة فن الطبخ؟
بدأت قصتي عندما قرأت إعالنا ً عن بدء الدورات التدريبية في مركز المحرق االجتماعي ،وبما أنني كنت متفرغة وقتها ،فقررت التسجيل
في المركز في دورات متنوعة مثل الخياطة ،حيث دربتني المدربة نجيبة إبراهيم وتعلمت منها الكثير من أسرار الخياطة والتفصيل ،وقمت
بتنفيذ تصاميم كثيرة لي والبنتي ،ما أضفى السعادة على قلبي كلما نفذت تصميما ً والقى إعجابا ً من المحيطين ،إال أن هذه المرحلة لم تكن
لتشبع طوحي ،لذا سجلت في دورة فن الديكوباج عند المدربة نورة عيد ،التي تعلمت أيضا منها الكثير ،وكانت تشجعني على أن أبدأ مشروعا ً
خاصا ً بي ،وبالفعل نفذت نصيحتها وبدأت مشروعا لمنتجاتي بفن الديكوباج
.
ورغم كافة ما تقدم ،لم أشعر أن طوحي قد تحقق ،لذا لم أستمر في المشروع ،حيث وجدت ضالتي في المطبخ ،خاصة وأنني كلما أعددت
طبقا بسيطا ً لزميالتي في دورة الديكوباج كنت أجد إعجابا ً ملحوظاً ،ولقيت ترحيبًا وتشجيعًا لي من قبل رئيسه المركز والمتدربات في الدورة
وكل من ي تذوق أطباقي ،وحيث إن لدي خبرة طويلة في الطبخ بدأت بتشكيلها من والدتي التي أعتبرها معلمتي األولى ،ومن أهلي كذلك في
دول الخليج ،فضالً عن إنني كنت أحب أن أطبق أي طبق جديد أتذوقه في سفرياتي العديدة ،ما جعلني خبيرة ومميزة في طبخ األكالت
البحرينية والعالمية ،وال أجد أي صعوبة في تنفيذ أي طبق يطلب مني ،لذا رشحتني رئيسة مركز المحرق االجتماعي في العام 2017م ألن
أكون مدربة الطبخ في المركز ،هنا احسست بسعادة تغمرني وبفرحة ال حدود لها ،فقد تحقق حلمي بأن يكون لدي مطبخي الخاص وأدرب
من حولي على إعداد األطباق المتنوعة التي أ تميز بها ،وها أنا ذا اليوم مدربة طبخ مميزة بشهادة من حولي
.
ولم تنته مسيرتي عند هذا الحد ،بل انضممت إلى دورات تدريبية كثيرة في الطبخ ألطور مهاراتي ،وكان ذلك في معهد كولينا ،واآلن لدي
مشروعي الخاص الذي تميزت فيه وأصبحت له بصمة خاصة ،واسميته "سويت كيك" ،وأسوق له عبر حسابي الخاص على االنستغرام،
ثان تحت اسم "فطوري" حيث جهزت قائمة لعرض كل األطباق الشعبية للفطور ،وأتمنى من كل قلبي أن يستمر
وسوف أبدأ بمشروع ٍ
.النجاح ،فلكل من يثابر ويجتهد لن يقف أمامه المستحيل في هذه الحياة
وفي الختام انصح الجميع بكلمه واحدة ..............إبدأ

