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األحد 22 ذو الحجة 1442 
العدد 2650 )السنة الثامنة(

لـوال أن وسـائل اإلعالم تناقلت بشـيء من 
المبالغـة خبـر حصـول بعـض الجامعات 
المحلية علـى جائزة »بالكبورد« التحفيزية 
ما كتبت هذا المقال، وال توقفت هنيهة عند 
خبر الفوز بها، والسـبب في ذلك أن اإلعالم 
سـواء المرئي أو المقـروء كان ينبغي عليه 
فيما يتناولـه ويطرحه مـن موضوعات أن 
يسـتدعي فيها الطموح الرسمي والشعبي، 
بعد أن يتحقق من صحتها وجدارتها، وهذا 
بمـا يفترضه لنفسـه مـن رمزيـة وطنية 
ومصداقية راسـخة في أذهـان المتابعين، 
والسـبب اآلخر أن بعض جامعاتنا المتوجة 
بالجائزة هي من الناحية التأريخية والقيمة 
العلمية والمعنوية -خاصـة تلك التي تهتم 
بالدراسـات والبحوث اإلسـالمية ودراسات 
اللغة العربية- أكبر مـن جائزة »بالكبورد« 
ألـف مـرة ومـرة، بل هـي أكبر من شـركة 
»بالكبورد« نفسـها، أو على األقل هذا ظني 

جامعاتنا. في 
قد يقـول قائل إننـا نبالغ في النقـد أو إننا 
-ال سـمح اللـه- نقلـل مـن قيمـة النجاح 
ومعنويـة اإلنجـاز، ولذلـك ال بـد أن نوضح 
للناس مـا نؤمن به مـن معاييـر، وما نراه 
صوابـا ونعتقـده طريقـا صحيحـا نحـو 
النجـاح والتميز الحقيقـي، ولكي نصل إلى 
هـذا الهـدف دعونا أوال نتعـرف على جائزة 
»بالكبـورد« التحفيزيـة، ما هـي الجائزة؟ 
ولمـن تمنـح؟ ومـا مـدى قـوة واحتـدام 
التنافـس عليهـا؟ ومـن ثـم نعلـق علـى 
المبالغـات في احتفـال الجامعات المحلية 
بالفـوز بهـا واعتبارها من اإلنجـازات غير 

المسـبوقة علـى مسـتوى العالم!
باإلنجليزيـة  أو  »بالكبـورد«  جائـزة 
مـا   )blackboard catalyst award(
هـي إال جائـزة معنويـة تحفيزية أنشـئت 
عـام 2005م لتكريـم اإلبـداع والتميـز بين 
مستخدمي منتجات الشركة، أي أنها جائزة 
داخليـة وخاصـة، وهي نـوع مـن الدعاية 
والترويج للشـركة، ال أكثر، فهي في الواقع 
ليسـت جائزة عامة هدفها االعتراف بقيمة 
العلـوم والمعرفـة والتكنولوجيـا، بقدر ما 
هـي وسـيلة لإلشـادة بنجاحـات عمالئها 
ورفـع الوعي بينهم في اسـتخدام ما يمكن 
تسويقه من منتجاتها البرمجية وخدماتها 

فيمـا بعد البيـع، ولذلك فإنـه ال يمكن لغير 
عمالئها المرخصين الترشح للجوائز المعلن 
عنها، كما هو منشـور على موقع الشركة!
إذن الجائزة ليسـت جائزة تنافسية كما قد 
يظـن البعـض، وال أتوقـع أن الحائز عليها 
ينـال مبلغـا ماليـا، أو حتـى تخفيضا عند 
الشـراء مـن منتجات الشـركة! فمـا يناله 
الفائز بالجائزة هو مسـماها فقط أو ربما 
التشجيع على مضاعفة الشـراء والتحفيز 
علـى اسـتخدام منتجات الشـركة بشـكل 
أمثـل، حتـى المؤتمـرات التـي تقـام على 
هامشها الجائزة ال تتحمل الشركة تكاليف 
إقامـة وتنقـل المشـاركين فيهـا، بـل من 
حق الشـركة اسـتخدام كلماتهم وصورهم 
ألغـراض تسـويقية وترويجيـة، فالعمـل 
هنـا عمل صـرف أو كمـا يقـول األمريكان 
)business is business( بمعنى أنه ال مكان 
للعواطف والمجامالت الخاصة، فهم ليسوا 
كما نحن، نغـرق في العواطف والمجامالت 

التراق! حد 
الجائـزة باختصـار شـديد هي أسـلوب 
احترافـي في الدعايـة واإلعالن، وتطوير 
المنتجات، وهي أسـلوب ذكي، وطريقة 
عبقرية تنتهجها شـركة »بالكبورد« مع 
عمالئها، وهذا بالطبع ال يعيب الشـركة 
أو يقلل من عملها االحترافي، إطالقا، بل 
على العكس، يزيد من انتشارها واتساع 
رقعة عملها واستمرارها في ذات المجال 

بقوة وإتقان.
شـركة »بالكبـورد« مثلهـا مثل أي شـركة 
أخـرى تسـعى لتسـويق منتجاتهـا ألكبر 
شـريحة ممكنـة مـن المسـتخدمين، وال 
يمكنهـا أن تخلـق مجموعـة كبيـرة منهم 
بمجـرد البيـع فقـط، بـل ال بـد مـن خلق 
بيئة من المسـتخدمين المهتمين بالتعليم 
التقني، ثم بعد ذلك تسـعى إلـى تطويرهم 
وتحفيزيهـم على االسـتخدام والممارسـة 
الصحيحة، ومن ثم تشـجيعهم على شـراء 
المنتجـات الجديـدة أو متابعـة التحديثات 
بشكل مسـتمر، وهذه أبجدية من أبجديات 
التسـويق يتعلمهـا طـالب الجامعـات في 

السـنة األولى!.
ثالث جامعات سـعودية حققت هـذا العام 
جائـزة »بالكبورد« في فروعهـا المختلفة، 
وفي األعـوام السـابقة حققتهـا جامعات 
سـعودية أخرى، يبـدو أن جامعاتنا -والله 
أعلم- تتسـابق فيما بينها في حلبة عالمية 
على جوائز تشجيعية بسيطة! تضمنها لهم 
االشتراكات السخية المدفوعة كل عام، فأي 
إنجاز عظيم هذا الـذي يتناوله اإلعالم! وأي 
مجـد يتباهـى به رؤسـاء هـذه الجامعات 

ويتبادلون عليه التهانـي والتبريكات!
عـذرا، فأنـا ال أقلل مـن حاجة اإلبـداع في 
التعليم االلكتروني أو المسـتوى الذي بلغته 
شـركة »بالكبورد« وانتفعـت به جامعاتنا، 
وال  التحفيزيـة،  جائزتهـا  مـن  أقلـل  وال 
أستسـصغر بأي شـكل من األشـكال عمل 
جامعاتنا طالما اعتبر إنجـازا، بل أدعو كل 
الجامعات المحلية وشـركات أودية التقنية 
فيها إلى محاكاة ما تقوم بها هذه الشـركة 
وغيرهـا من الشـركات الرائـدة في تقنيات 
التعليـم، وكذلك ال أسـتكثر علـى جامعاتنا 
أفراحهـا وتهانيهـا بمثـل هـذه الجوائـز 
الشكلية مهما كانت دوافع إداراتها، ولكنني 
أتسـاءل بصدق ومرارة: أحالمنـا متى تزن 

الجبال رزانـة ونتجاوز أحـالم العصافير!

يتعاقب نمو المدن وفق مراحل زمنية وهو ما يؤدي 
إلـى ظهور أحياء سـكنية قديمة، وأخـرى حديثة؛ 
كما تتباين مستويات الجودة فبعض األحياء بنيت 
وفق مفاهيم عمرانية بعيدة عن اشـتراطات البناء 
الحديثة. لذلك، يوصف التجديد العمراني بأنه إجراء 
منهجي ومسـتدام للقضاء علـى التداعي العمراني 
والحفـاظ على المنطقة القديمة وتحسـين البيئة 
العمرانية لألسر ذوي الدخل المنخفض والمتوسط 
وتطويـر مراكز جديدة للنمو السـكاني والنشـاط 

 .)O›Sullivan, 1992, p. 290( االقتصـادي
إن تطويـر األحيـاء القديمـة وأواسـط المـدن ال 
يقتضي بالضرورة إزالة مبانيها وصيانة الشـوارع 
وتحسـين اإلطـار الفيزيقي فحسـب؛ بـل االرتقاء 
بالبيئة العمرانية بشكل يتكامل مع عناصر المدينة 
الحديثة؛ وهو ما يعني بناء تشـريعي ومادي يدعم 
اقتصاديات السـكان ويحقق العدالـة االجتماعية. 
ويشـمل ذلك تحسين اإلسـكان، وشـبكات النقل، 
والخدمـات العامـة، وتوفير الفضـاءات المفتوحة 
والفعاليـات االجتماعية وتقليـص العوامل الضارة 

بالبيئة. 
وفي هذا السـياق يشـير المبـارك )2001، صفحة 
201( إلى »تحـول معظم مراكز المدن السـعودية 
بفعل قوى السوق من النسـيج العمراني التقليدي 
إلى ما نشـاهده اليـوم من أنمـاط مختلطة ضمن 
نسيج عمراني يجمع بين مالمح المدينة التقليدية 
التـي يغلـب عليهـا  والمنشـآت متعـددة األدوار 

االسـتعماالت التجارية«.
إن إعـادة إحيـاء األحيـاء القديمـة ومراكـز المدن 
يمكن أن تقود إلى استبدال بعض الهياكل العمرانية 
المتدهـورة بهيـاكل عمرانيـة جديدة أكثـر ربحية 
تـدر عوائـد اقتصاديـة علـى المدينـة. ولكنها في 
الوقت ذاته، يجب أن تحافظ على اسـتقرار النسيج 
االجتماعي حيث يصاحب عمليات التطوير العمراني 
واسعة النطاق ارتفاع في أسعار العقارات واستبدال 
مصـادر الدخـل للسـكان المحليين بمسـتويات ال 

تتالءم مـع مهاراتهم. 

غالبـا مـا تحتـوي المناطـق القديمة علـى أحياء 
تقليديـة وعناصـر عمرانيـة تاريخيـة ذات قيمـة 
سـياحية عالية تتضمن أسـواقا شـعبية ومتحفا 
للماضـي. ومـع ذلك، يمكـن إزالة بعـض المناطق 
التـي ال تشـكل أهمية تاريخيـة كالعشـوائيات أو 
المسـاكن المهجـورة مع توفيـر بدائل لإلسـكان 
الميسـر والحفاظ على طبيعة التكويـن التقليدي 
لتلك األحيـاء، وإعادة تخطيط المركز باالسـتفادة 
مـن المناطق التي تـم إزالتها واسـتبدالها بحدائق 

ومياديـن عامة. 
طالعت في األسـبوع الماضي مقـاال في صحيفة 
مكـة للكاتب برجس البرجس بعنـوان »فك الزحام 
وإعادة تطوير األحياء القديمة« تناول فيه مقترحا 
بإعـادة بنـاء األحيـاء القديمـة في أواسـط المدن 
الكبيرة واسـتغاللها بمجمعات سـكنية ومواجهة 
تحديـات االزدحـام المـروري السـيما مـع رفـع 

الكثافات فـي المدينة. 
وأشـار الكاتب إلى »توسـعة بعض الطرق الرئيسة 
فـي المـدن من خالل زيـادة عرض الطـرق لتكون 
8 إلـى 10 مسـارات لـكل اتجـاه مثـل الدائـري 
الشـمالي في مدينـة الرياض وكذلـك طريق الملك 
عبداللـه وطريق الملـك عبدالعزيز وأيضـا الدائري 
الشـرقي..«، مقترحـا أن يتـم ذلك من خـالل نزع 
ملكية مبان بمسـافة 200 إلـى 300 م على جانبي 
تلك الطرق واسـتغالل المسـاحة المجاور للطريق 
الرئيس، حيث تبنى فيها عمائر تجارية ومجمعات 
بالزا ومطاعم وأسـواق تموينـات غذائية وخدمات 

رياضيـة وغيره..«.
تختلف مفاهيم التخطيـط والتجديد العمراني مع 
مـا أشـار له الكاتب فـي هذا الطـرح - والخالف ال 
يفسـد للود قضيـة - فمعالجة االزدحـام المروري 
فـي المـدن ال يتم من خالل توسـعة الشـوارع؛ بل 
بإيجاد بدائل نقل أخرى وإعادة توزيع اسـتعماالت 
األراضـي فـي المدينـة بشـكل يضمن مـن كفاءة 

اسـتخدام النقل العام. 
إن الدمـج بين وظيفة الطريق كموصل للحركة مع 
اسـتعماالت األراضي التجارية ذات الكثافة العالية 
كمجمعات بالزا والعمائر التجارية سوف يسهم في 
زيـادة الكثافة المرورية حتى وان تم زيادة عروض 
الشـوارع؛ لكـون هذه االسـتعماالت فـي طبيعتها 

جاذبة للحركة. 
وعـالوة علـى ذلـك، فـإن مثل هـذه االسـتعماالت 
المقترحة تتطلب مواقف أفقية واسـعة أو متعددة 

األدوار.
إن الحـل الناجع لمعالجـة االزدحـام المروري في 
المـدن الكبـرى ينطلـق مـن تشـريعات عمرانيـة 
تحـد مـن توسـع االسـتعماالت التجاريـة علـى 
محـاور الحركة الرئيسـة وتجميعها بـدال من ذلك 
ضمـن مراكز ترتبـط بمسـارات نقل عام يسـهل 
الوصول لها؛ أو اسـتخدام التطويـر الموجه للنقل 
 )Transit-Oriented Development )TOD العـام
وذلـك بزيادة حجـم الكثافـة السـكنية والتجارية 
فـي المناطـق القريبـة من محطـات النقـل العام 
كمحطـات المتـرو أو محطـات الحافـالت وهكذا 
تتحقق الفائدة المرجوة من أنظمة النقل العام في 

المـدن الكبرى. 
كمـا يمكـن توجيـه النمـو العمراني فـي المدينة 
للداخـل بعيـدا عـن األطراف مـن خالل اسـتغالل 
األراضي الفضاء في بناء مشـاريع إسكان متعددة 

الكثافات. 
ولعلـي أختم مقالي بمقترح لتقليل عروض الطرق 
الرئيسـة، بل وحتى الشوارع المحلية داخل األحياء 
السكنية واستغالل المسـاحات الناتجة كساحات 
وفراغات عامة أو كمسـارات للحافالت والدراجات 
والمشاة وزيادة الغطاء النباتي وبشكل ينسجم مع 

متطلبات أنسنة المدن. 
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جوائز 
»بالكبورد« 

وأحالم 
العصافير!

نمو المدن 
وثنائية 

استعماالت 
األراضي والنقل؟!

مدينة الحب 
والمحبة

مع هيئة 
الغذاء غير 

عيونك ياخي

بندر الزهراني

وليد الزامل

زيد الفضيل

سعود الشهري

من أجمل روايات التراث العربي التي حفرت لها مكانا 
عميقا في ذاكرتي، تلك الرواية التي تقول: إن شخصا 
كان يمشـي في الصحـراء، فرأى شـاخصا من بعيد، 
فظنـه للوهلـة األولى وحشـا، فلما اقتـرب منه تبين 
فيـه مالمح إنسـان، ولمـا اقترب منه أكثـر وضح له 
أنـه يعرفه، ولمـا اقترب أكثر وأكثر تبيـن له أنه أخوه 

ابن أمه وأبيه.  
ذلـك واقعنـا اليـوم الذي سـبب ويسـبب كثيـرا من 
مآسينا البينية، فمعظم إشكاالتنا وحروبنا مرجعها 
الجهـل باآلخر، وبالتالي التوجس منـه والحكم عليه 
بشكل خاطئ، متناسـين أن إشكالنا كامن في جهل 
بعضنـا ببعـض، وعـدم إدراكنـا ومن ثم اسـتيعابنا 
لمنطلقات وحيثيات كل واحد منا، ومرجع ذلك ابتداء 
وانتهاء راجع إلى ما بناه كل واحد منا من تحصينات 
حبس نفسـه خلفها، وما أصدق قول اإلمام علي كرم 
الله وجهه حين قـال: الناس أعداء ما جهلوا، والجهل 

آفة كل سـلوك، ونقيض كل محبة.
علـى أني أجـد أن القلوب تأتلف في مـكان واحد وفي 
لحظة شـرود من كل تفكير مقيت، وذلك حين تتوجه 
بنور بصيرتها إلى بيت الله المعظم، وحرم نبيه محمد 
-صلـى اللـه عليه وآلـه وسـلم-، لكون مـا يجمعهم 
أكبـر وأهم وأصفى من اختالف أجناسـهم وأعراقهم، 
وتياراتهـم ونحلهـم، فالحـب الصادق قيمـة ربانية، 
ترعـاه المالئكة وتحملـه بين جوانحها، ومـا أروعها 
من قيمة تقف خلف كل سـلوك إنساني نبيل!، فتراهم 
وقـد أعانـوا بعضهـم، وأفسـحوا األماكـن لبعضهم، 
وتناغموا بأصواتهم مهللين مكبرين مسلمين، تاركين 
حصونهم التي أهلكتهم وراء ظهورهم، ومؤمنين بأن 

قيمة ما يجمعهم في هذه الرحاب الطاهرة كامن في 
ذلـك الحب المحفز لما يجب من إخاء وتسـامح.

فـي هذا السـياق فمـا أجمـل لحظات السـكون التي 
يتلذذ بهـا الزائر لمدينـة الحبيـب المصطفى -صلى 
الله عليه وآله وسـلم-، حيث تسـتكين النفس، ويهدأ 
أوارهـا، وكيف ال يكون ذلـك؟! والمؤمـن بجوار خير 
البرية وأفضل الخلق قاطبة سـيدنا محمد بن عبدالله 
بن عبد المطلب الهاشـمي القرشـي -صلى الله عليه 

وسلم-.  وآله 
إنهـا طيبـة الطيبـة التي يسـتحيل اإللمـام بقيمتها 
وأهميتهـا، وكيف وقـد حباها اللـه باحتضانها لخير 
البشـر وأفضـل الخلـق، خاتـم األنبيـاء والمرسـلين 
سـيدنا محمـد بـن عبداللـه األميـن، واحتضانها آلل 
بيتـه الطاهريـن، وصحابته المنتجبيـن، ومن تبعهم 

بإحسـان إلى يـوم الدين. 
إنها مدينة النـور واإليمان، الرحمة واإلحسـان، فيها 
تألف النفوس وتسـكن آمنة مطمئنة بجوار الشـفيع 
المشفع، المنزل رحمة للعالمين. فيها يصفو الذهن، 

ويعتمر الفؤاد بكل قيم السـماحة والمحبة. 
فـي المدينة الطاهرة يستشـعر اإلنسـان عظمة هذا 
النبـي الكريم حين يقف صاغرا فـوق أطام جبل أحد، 
مستشعرا بسالة عم رسول الله حمزة بن عبدالمطلب 
أسـد الصحراء، ذلك الفارس الضرغـام الذي نصر ابن 
أخيـه في أحلك الظروف وأشـدها، وصفـع أمام المأل 
عمرو بن هشـام الذي كناها رسـول اللـه بأبي جهل 
وهـو أحد أشـد صناديد الكفر ولم يسـتطع أن يردها 
عليـه، ثم جنـدل كفار قريش بسـيفه في بـدر وأحد 
حتى نالته يد الغدر، فكانت شهادته -رضي الله عنه-

، ليدفن مع سـبعين من رفاقه، ويبكيـه أهل المدينة 
جميعهم محبة لرسول الله، بل ويستمر شاخصا في 
قلب رسول الله؛ ليكون شاهدا على حقبة من التاريخ 

النبوي الطاهر.  
فـي المدينة المنـورة يتلمس اإلنسـان خطى الحبيب 
وسـلوكه الشـريف، فرحه وحزنه، تعبه ورضاه، حب 
أهله وصحابته له، فيشعر المرء بالسعادة، وتستكين 

نفسه آمنة مطمئنة. 
فـي مدينة المصطفـى -صلى الله عليه وآله وسـلم- 
تصفـو النفس، ويجلـو الخاطر، وكيـف ال؟ وكل من 
حولـك قد تملكهم الحب فأتـى بهم من مختلف أنحاء 
الديـار قريبها وبعيدها، فتراهم وقـد تجللوا بنور هو 
من نور من هم بجواره، وهو شـعور ال يلمسه ويدرك 
معناه سوى من توجه بقلبه لزيارة محبوبه، وما أكثر 

أولئك. 
أخيـرا هـي مدينـة حبيبنـا المصطفـى -صلـى الله 
عليـه وآلـه وسـلم- نبـي كل المسـلمين ومرجعهم 
علـى اختالف مذاهبهم ومشـاربهم، التـي لم يفرض 
اللـه الحـج إليها كمكـة المكرمـة، فـكان أن جاءت 
النفوس المحبـة إليها منقادة بتـودد لبلوغ رضا الله 
ورضوانـه، مصداقا لقوله تعالى )قـل إِن َكان آَباؤكم 
وأبناؤكم وإخـوانكم وأزواجـكم وعشـيرتكم وأموال 
اقترفتموها وتجــارة تخــشون كسادها ومسـاكن 
ترضونها أحــب إليكم من اللَّه ورسـوله وجـهاد في 
ســبيله َفتربصوا حتى يأتي اللَّه بأمره واللَّه ال يهدي 
القوم الفاسقــين(، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم 
)ال يؤمـن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده 

أجمعين(. والناس 

أعلنت هيئـة الغذاء والدواء مؤخرا عن إلغاء اشـتراط 
طباعـة التسـعيرة الرسـمية علـى المسـتحضرات 
الصيدالنيـة؛ وكان هذا بمثابـة ردة فعل غير مأمولة؛ 
إذ كان المتوقع أن تحدد األسعار أو تقنن أو أقل شيء 

يحطونها نسـبة وتناسـبا قابلين ياخي..
خلوني أبسـط لكم الواقع؛ وسأتحدث عن مستحضر 
مـن أرخص المسـتحضرات؛ ما راح أتكلـم عن أدوية 

أمراض مزمنة أو سـرطانية..
خلونـا نأخـد مثال مكمـل الزنـك Zinc وبمـا أننا في 
زمن كورونا وهو مهم لدعم المناعة؛ الزنك تسـتطيع 
شـراءه من موقع الكتروني عالمي معتمد بشـهادات 
مختبرات عالمية وبحثية -يعني توب التوب- تشتريه 
بمبلغ 35 رياال؛ ما هو بس كذا؛ تركيز المادة العالجية 
50 مـج؛ وأزيدك أكثر؛ تحتـوي العبوة على 250 حبة؛ 

يعني تكفيك العلبة قرابة 9 أشـهر..
طيـب تعالـوا نشـوف نفـس المسـتحضر هـذا في 
صيدلياتنـا اللي هيئة الغـذاء والدواء مشـرفة عليها:
العبـوة قيمتهـا 55 ريـاال )وهنـاك 35 ريـاال(؛ وودك 
أنها نفـس المواصفات ال تعال اسـمع: تركيز المادة 
العالجيـة فـي الحبة 10 مـج بس )وهنـاك 50 مج(؛ 

يعنـي حبـة منهـا تسـوى خمس حبـات مـن هذي 
ببسـاطة!! وليس فقط هذا؛ بل حشـفا وسـوء كيلة؛ 
فعلى طاري الكيل هذه العلبة تحتوي فقط 100 حبة! 
يعني تكفيك بس 3 أشهر!! بينما صاحبتنا من المتجر 
االلكترونـي الخارجي تحوي 250 حبة فتكفي تقريبا 

أشهر..  9
يعني ببساطة حبة زنك »واحدة« من عبوة المتجر 
االلكترونـي الخارجي تعادل »خمـس« حبات من 
الموجودة لدى صيدلياتنا والتي تشرف عليها هيئة 
الغذاء والدواء؛ وهذا يعني أن علبة المتجر الخارجي 
تعادل 12 علبة ونصف من الموجودة في الصيدلية 

وفـوق هذا كله فهي أغلى منها بقرابة %40!! 
يعني لو نفس هذي العلبة اللي في صيدلياتنا الخاصة 
تم بيعها في هـذا الموقع االلكتروني الممتاز بكم راح 
تبـاع؟! هنا أحتاج دكتور فـي الرياضيات بصراحة ما 
استوعبت أحسـب؛ هل تعلمون يا هيئة الغذاء والدواء 
أن العلبـة اللي بـ55 رياال فـي صيدلياتنا لو بيعت في 
هذا المتجر االلكتروني أنها ستباع )بريال و68 هللة(!!

هـذا هو مـا ينتظركم المسـتهلك أن تعملـوا عليه ال 
إلغاء التسعيرات وجعل المستهلك في حيرة من أمره؛ 

فبإلغاء التسـعيرة زاد الطين بلة؛ ال أسـتبعد أن يرفع 
نهم التجـار الـ55 رياال قيمة العلبـة على ما بها مما 

ذكرنا إلـى 155 رياال ولربمـا 550 رياال من يعلم! 
سـيقول قائل: طيب هم يقولون بعدين بتقرأ السـعر 

عبر الكود عن طريـق تطبيق طمني؟!
وفي هـذه الحـال راح تتحول عزيزي المسـتهلك إلى 
فاحـص مبيعات بجوالك فوق كل كرتـون وعلبة!! ما 
هـذا؟! هل هذا يخدم المسـتهلك؟ بالتأكيـد ال.. طيب 

يخدم ميـن؟! ما أعرف!
الحـل في وجهة نظـري وبما أن هيئة الغـذاء والدواء 
قالـت »إنها سـتعتمد بدال من طباعة السـعر الترميز 
ثنائـي األبعـاد -وال تفرحـون تـراه ملصـق ال يمكن 
قراءته بالعين المجردة- لذلك أقترح عليهم أن يضعوا 
عند باب كل صيدلية مع الكمامات عين ليزر سـحرية 

تركبها في عينيك عشـان تشوف األسـعار ياخي«!
وأزيدكـم؛ إذا ركبـت هـذه العيـن السـحرية ووجدت 
السـعر تحول من 55 رياال الى 155 رياال فإنك سـوف 
تبلـغ عبر رقم هيئـة الغذاء والدواء 19999؛ وأبشـرك 
الهيئـة هنا لن تحل المشـكلة؛ سـتحيلها إلـى وزارة 

الصحة؛ ودمتـم بصحة؛؛.
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