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 الزميلة ندى أبونصر تتحدث مع عبدالعزيز الصالل ألعاب ڤيديو مصممة لذوي االحتياجات اخلاصة

 خوام: «ماكدونالدز» حريصة على دمج ذوي االحتياجات الخاصة
 بتصميم يناسبهم ويسهل حركتهم إضافة إلى توفير فرص عمل لهم 

المطعم من هذه الفئة؟
  يتم التنسيق مع إدارة التربية 
اخلاصة ومراكز ذوي االحتياجات 
الستقبال أي معاق وتقوم إدارة 
العمليات بتنظيم لقاء مع املركز 
أو مع أهله ملعرفة طبيعة إعاقته 

ومدى قدرته على العمل.
  كما انه عند افتتاح املطعم منذ 
سنة مت وضع إعالنات في نادي 
املعاقني الستقبال أي شخص يحب 
ان يعمل داخل املطعم حتى ولو 

بشكل مؤقت.
ــطة خاصة لهذه    هل هناك أنش

الفئة في املطعم؟
  هناك برامج شهرية ترفيهية 
باإلضافة الى الزيارات الدورية التي 
تقيمها املدارس، كما نقيم أعياد 
امليالد اخلاصة بأســـعار مميزة، 
باإلضافـــة الى انه مت تخصيص 
قائمة طعام خاصة للمكفوفني لكي 
يستطيعوا قراءاتها حسب لغتهم 
اخلاصة ومت التنسيق مع جمعية 
التواصل  الصم والبكم لتسهيل 

معهم باإلشارة داخل املطعم.
ــل يوجد في املطعم عمال من    ه

فئة ذوي االحتياجات اخلاصة؟
  يوجد ٣ عمـــال يعملون في 
جميع أيام األســـبوع ولكن مع 
مراعاة كل شخص وقدرته ومدى 

إعاقته.
ــرى اإلقبال على املطعم    كيف ت
وهل هنالك أفكار جديدة في الوقت 

الراهن؟
التوقعات    اإلقبال جيد وفاق 
من فئـــة ذوي االحتياجات ومن 
األشـــخاص األصحـــاء، وهدف 
ماكدونالدز الكويت من إنشـــاء 
املطعـــم ليس ربحيـــا بل خدمة 
املجتمع وهو إهداء من ماكدونالدز 

الى أبناء الكويت األعزاء.
  أما عن األفكار اجلديدة فنحن 
نستوحيها من عمالئنا وصدرنا 
مفتـــوح ألي اقتراحـــات وأفكار 

جديدة تخدم أبناء املجتمع 

ماكدونالدز الشهيرة بصالة العاب 
ڤيديو وكل ما يسهل تنقل وطلب 
الوجبات والتسلية والترفيه لذوي 

االحتياجات اخلاصة.
ــن بناء  ــي م ــا الهدف االساس   م

املطعم؟
  تعاملنا مع جمعيات االحتياجات 
اخلاصة من عام ١٩٩٤ حتى اليوم 
أعطانا نوعا من األفكار عن مدى 
احتياج البلــــد لتلبية احتياجات 
هذه الفئة وضرورة اندماجهم في 
املجتمع وإنشــــاء فرع خاص لهم 
يستطيعون ان يستخدموا بسهولة 
املرافق الكاملة فيه مبفردهم ومن 
دون مساعدة اآلخرين وليشعروا 
مبقدرتهم على تلبية احتياجاتهم 
ومتطلباتهم، كما ان الهدف األساسي 
ال يقتصر على بناء مطعم مخصص 
لهم فقط بل لفتح املجال لهم للعمل 
داخل املطعم ومشاركتهم ودمجهم 
لكي يأخــــذوا حقهم الطبيعي في 
احليــــاة من خــــالل توفير فرص 
عمل يشاركون فيها وتكون فرصة 
الندماجهــــم اجتماعيا مع احمليط 

الذي يعيشون فيه.
ــيق  التنس ــم  يتــ ــف    كيــ
الستقبال الراغبيــن بالعمل في 

ــاء املطعم من  ــتغرق بن ــم اس   ك
الوقت ؟

  استغرق بناء املطعم مدة سنتني 
تقريبا خاطبنــــا فيها العديد من 
اجلهات العاملية ملعرفة املواصفات 
اخلاصة، كما طلبنا من ماكدونالدز 
التصاميم اخلاصة التي تناســــب 
وتقدم التسهيالت حلركة هذه الفئة 
داخل املطعم ووفقا الحدث املعايير 
املتبعة في تقدمي اخلدمات للمعاقني 
والتســــهيل عليهم وجعل ارتياد 

املكان امرا محببا لهم.

ــي تقدم في  ــهيالت الت   ما التس
ــات  االحتياج ذوي  ــة  لفئ ــم  املطع

اخلاصة؟
  تصميــــم املطعــــم خــــال من 
احلواجــــز، حيث ميتلــــك املطعم 
العديد من املزايا الفريدة مبا فيها 
مســــتوى ارتفاع مخفض جلميع 
الرفوف واالسطح وممرات شاسعة 
ومصعد وحمامات مجهزة بقضبان 
داعمة باالضافة الى مقاعد وطاوالت 

متحركة.
  كما مت اســــتبدال صالة العاب 

 ندى أبونصر
ــويق في ماكدونالدز الكويت جورج خوام    أكد مدير ادارة التس
ــة خاصة لها  ــتطاعت ان تضع بصم ــت اس ــدز الكوي ان ماكدونال
ــذوي االحتياجات اخلاصة،  ــي بنائها اول مطعم مجهز بالكامل ل ف
ــوام عن فخره بتجاوز  ــو االول من نوعه في العالم. وعبر خ وه
ــل الوصول الى الهدف  ــروع قب جميع العقبات التي واجهت املش
ــتقبال  ــي والذي ال يقتصر على بناء مطعم مخصص الس االساس
ذوي االحتياجات اخلاصة، بل فتح املجال لهم للعمل ودمجهم في 
ــع، كما اكد حرص ماكدونالدز الكويت على تطوير مرافقها  املجتم
ــالءم مع احتياجات فئة ذوي االحتياجات اخلاصة، حيث مت  مبا يت
ــهل التنقل  ــم هذا املطعم اخلالي من اي حواجز وكل ما يس تصمي
داخله. كما تناول خوام العديد من النقاط خالل اللقاء الذي اجرته 

معه «األنباء» واليكم التفاصيل:

ــي بناء  ــدت الفكرة ف ــف ول  كي
مطعم ماكدونالدز لذوي االحتياجات 

اخلاصة؟
  احلقيقــــة انها فكــــرة العضو 
املنتدب للمدير العام في ماكدونالدز 
الكويت صقر املعوشرجي، حيث 
ولدت بعد الكثير من الدراســــات 
واالبحاث حرصا من ماكدونالدز 
الكويــــت على تطوير مرافقها مبا 
يتالءم مــــع احتياجات فئة ذوي 
االحتياجات اخلاصة، حيث الحظ 
ما قد يواجهــــه ذوو االحتياجات 
اخلاصة من صعوبات عند ارتياد 
بعض املرافق واملجمعات وبالتالي 

رأى اهمية التخفيف عنهم.
ــي واجهتكم في    ما املعوقات الت
ــب لهذا  ــكان املناس ــص امل تخصي

املشروع؟
  من اهم املعوقات التي واجهتنا 
لبناء املطعم هو ايجاد املســــاحة 
املناســــبة ألن مثل هذا املشروع 
يحتاج الى مساحة كبيرة وكانت 
غيــــر متوافرة فــــي البداية، لكن 
يعود الفضــــل ملجلس االدارة في 
جمعية الشــــرق ودســــمان الذي 
رحبوا بالفكــــرة وتبنوها، حيث 
ان املساحة االصلية للمطعم كانت 
١٥٠م٢ بينما حصلنا فيما بعد على 

مساحة تقارب ٦٠٠م٢.

 جورج خوام

 (فريال حماد)  جورج خوام وعبدالعزيز الصالل وروزي مهنا وعبداهللا املنصور

 تجربة مميزة 
 عبدالعزيز الصالل شاب كويتي من ذوي االحتياجات 
اخلاصة يعمل في ماكدونالدز منذ سنة وهو سعيد جدا 
بهذه التجربة التي أضافت له الكثير وأعطته إحساسا 
بأنه شــــخص مسؤول وهو محبوب جدا من اجلميع 

بسبب أخالقه العالية وجهده وإخالصه.
  ويطمــــح عبدالعزيز ألن يتابــــع عمله ألنه أعطى 

حلياته نكهة خاصة وثقة ومهارات جديدة. 


