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صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن عبد العزيز
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

وزير الدفاع والطيران والمفتش العام

أصحاب السمو األمراء
أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة
تغمرني السعادة والفخر وأنا أقف أمامكم معب اًر عن عظيم شكري الختياري ،وزميلي العزيز

ريوجي نويوري ،للفوز بجائزة الملك فيصل العالمية للعلوم ،التي هي أعظم تقدير نلته في حياتي.

ويوجد دائما عدد من المرشحين المستحقين للجوائز الكبرى ،كهذه الجائزة ،ولذا فإنني أعد نفسي

عظيم الحظ بالفوز بها.

إنني لم أحقق بمفردي ما تحقق من إنجازات ُمنحت من أجلها هذه الجائزة .فنحن العلماء
التجريبيين _على عكس زمالئنا الباحثين في المجاالت اإلنسانية_ ال يمكننا العمل إال ضمن
مجموعة كبيرة من الباحثين المشاركين لنختبر أفكارنا معاً .وباإلضافة إلى ذلك فإن التعاون مع

زمالئنا في التخصصات األخرى يأتي في مقدمة متطلبات البحث العلمي ،كما أن بحوثنا تحتاج إلى
تمويل ضخم .ولهذا فال بد لي من شكر طالبي؛ سواء في الدراسات العليا أو دراسات ما فوق

الدكتوراه ،الذين عملوا معي في الماضي أو الذين يعملون معي في الحاضر ،إلخالصهم وحماستهم،
كما أشكر الجامعات و المؤسسات القومية والشركات السويسرية واأللمانية التي استضافت بحوثنا
ومولتها ،وأشكر ،أيضاً ،والدي وأساتذتي .وأخي اًر وليس آخ اًر ،أشكر أسرتي لما وجدته منها من دعم
ومحبة.
وصبر
ّ
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وانني لمدين لكل من شارك في ترشيحي واختياري للجائزة ،وكل من أسهم في ترتيب زيارتنا إلى
الرياض و أعد لنا هذا الحفل الرائع.
والبد أن أنتهز هذه المناسبة لتهنئة مؤسسة المالك فيصل عل بعد نظرها عندما أنشأت هذه
الجائزة العالمية الرفيعة ،فهي إسهام مقدر في مد جسور الترابط الثقافي ،وبالتالي وضع لبنة في
السعي إلى عالم أكثر سلما.
وفي الختام ،أسمحوا لي أن أهنئ المملكة العربية السعودية واألسرة المالكة بمناسبة الذكرى
المئوية لتأسيس المملكة ،متمنياً لكم دوام الحكمة وأنتم تقومون بخدمة أغلى مقدسات اإلسالم،

وترعون أهم منابع النفط في العالم .ذلك النفط الذي يشكل مادة أولية عزيزة لكيمياء المستقبل ومن ثم

لحياة اإلنسان على هذا الكوكب.
بارك هللا فيكم جميعاً.
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Your Royal Highness, Prince Sultan Ibn Abd Al-Aziz,
Your Royal Highnesses,
Your Excellencies,
Distinguished Guests,
It is with great jay and pride that I stand here to express my gratitude for
having been chosen, together with my dear colleague Ryoji Noyori, to
receive this year's King Faisal International Prize for Science.
I thank the King Faisal International Prize for this award which is the
greatest distinction and honour I have ever received.
There is always a group of worthy candidates, even for a prize of this
category, and therefore I consider myself a lucky man tonight.
The contributions to my science, chemistry, for which I am awarded the
Prize have, of course, not been achieved single-handedly. Unlike our fellow
King Faisal International Prize winners of the Arts and Humanities, we experimental scientists - have to have large groups of co-workers to test our
ideas. Furthermore, interdisciplinary collaboration is a prerequisite at the
forefront of science while extensive funding is inevitably needed to carry out
research. I sincerely thank my former and present graduate students and
postdoctoral fellows for their dedication and enthusiasm. I also thank the
universities, national institutions, and companies in Switzerland and
Germany for generously housing and financing our research, and I thank my
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parents and my teachers. Last but not least, I thank my family for their
support, understanding, patience, and love.
I am also grateful to all those who were involved in the nomination and
selection process for the Prize and in the arrangement of our visit to Riyadh
and the ceremony.
I should like to take this opportunity to congratulate the King Faisal
Foundation for its vision to establish an eminent international prize, which is
an important contribution to inter-cultural under-standing and a building
block for a more peaceful world.
In closing, I want to convey my congratulations to the Royal Family and
to their country on the occasion of this year's 100th anniversary of the
foundation of Saudi Arabia. I wish you continuous wisdom as custodians of
the holy shrines of Islam, and also as custodians of one of the richest known
gas and oil resources on our planet, the most valuable starting material for
future generations to do chemistry, and thus for the survival of mankind.

God bless you all.
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