( )16االسم :فاطمة يحيى مشعي

المشروع :تجهيز طلبات المناسبات والوالئم وإعداد السفرة
موقع المشروع :رجال ألمع منطقة عسير
ـا جامعي ـ ًـا (بكالوري ــوس كيمي ــاء) ،ب ــدأت مش ــروعها من ــذ كان ــت طالب ــة
س ــيدة مطلق ــة ،وتحم ــل مؤه ـ ً

فــي الكليــة ،حيــث حرصــت علــى توفيــر مصروفهــا واالعتمــاد علــى نفســها ،ولــو بصــورة مبدئيــة،

لم ــرور والده ــا بأزم ــة مالي ــة م ــن جه ــة ،ولبراعته ــا ف ــي الطه ــي وإع ــداد األكالت وتنظي ــم الس ــفرة،
واســـتمرت فـــي العمـــل حتـــى بعـــد زواجهـــا .وقـــد أســـهم ذلـــك فـــي زيـــادة دخـــل األســـرة ،ثـــم
ش ــاء الل ــه أن تنفص ــل ع ــن زوجه ــا ،وبع ــد الط ــاق ط ــورت المش ــروع لزي ــادة المس ــؤولية واألعب ــاء،

وتحول ــت م ــن هواي ــة إل ــى مهن ــة أساس ــية لمواجه ــة ظ ــروف المعيش ــة ،فاقترض ــت ع ــدة م ــرات

لتوفي ــر أدوات المطب ــخ .وبم ــرور الوق ــت تكاث ــر الزبائ ــن م ــن األق ــارب واألصدق ــاء إل ــى عم ــاء ف ــي
المنطق ــة كله ــا ،ال س ــيما أن ــه ال يوج ــد مطاع ــم متخصص ــة ف ــي منطقته ــا.

وفــر المشــروع منــذ بدايتــه مصروفهــا واحتياجاتهــا ،وأســهم فــي تحقيــق أساســيات العيــش الكريــم
له ــا ،وبع ــد طالقه ــا عمل ــت عل ــى تطوي ــره نظ ــرا لزي ــادة المتطلب ــات .ويتمي ــز إنتاجه ــا بجودت ــه ول ــذة
األكل والنظاف ــة ،وتقديم ــه بطريق ــة عصري ــة ،وكذل ــك التن ــوع ف ــي األطب ــاق ،وع ــدم المغ ــاالة ف ــي

األس ــعار ،وااللت ــزام ف ــي المواعي ــد والوف ــاء بااللتزام ــات وتقدي ــم الوجب ــات لجمي ــع المناس ــبات.

ـياحية ،وحصل ــت عل ــى ش ــهادة م ــن الهيئ ــة الع ــام
ٍ
له ــا مش ــاركات عدي ــدة ف ــي مهرجان ــات تراثي ــة وس ـ
للس ــياحة واآلث ــار وش ــهادة م ــن مكت ــب الضم ــان االجتماع ــي ف ــي رج ــال ألم ــع والعدي ــد م ــن الهداي ــا

ف ــي مناس ــبات مختلف ــة.

