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صاحب السمو الملكي األمير عبد هللا بن عبد العزيز
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني
سعادة األمين العام
أيها اإلخوة الفائزون بالجائزة
أيها الضيوف الكرام
تغمرنييي السييعادة وأبييعر بييالفرر والتكييريب ألن أفييوز بالجييائزةق والجييائزة الح ي يية ألي عييالب أن
يكون قيادرا عليك ك يس أسيرار الةبيعيةق ول يد كنيا محاوبيا جيدا ب سيهامي فيي احكت يافا الحدي ية
ب أن كيفية اتصال الراليا ببعضها اليبع .نن المتعية الفكريية للتوصيل لم يل هيتش احكت يافا مكافيأة
كافيةق ولكن المكافأة المده ة الرائعة هي أن أحصل علك جائزة من هتا النوع
وننني –م ل أي روائي كتب كتابا -أود أن اهدي هتش الجائزة ألسرتيق زوجتي سيو وابني بيول
وهما هنا اليومق وابنتي روزين وهي م غولة بدراستها في الجامعة ل يد أميدوني بيدعب هائيل عليك مير
السنين ويجب أن يكون لهب نصيبهب من التكريب في هتش الجائزة
ليييس هييتا هييو م ييام أصييس فييي ،عملييي تفصيييالق نح نننييي أود أن أقييول أننييي معنييي ومهييتب بكيفييية
اتصال الراليا ببعضها اليبع .ولكيي يي دي جسيدنا وبيفتي ،بصيورة عادييةق يجيب أن تتعياون جميي
الراليييا فييي بييتك أعضيياء الجسييب مي بعضييها الييبع .وانن في نني أعت ييد أن األمييب تسييتةي أن تييتعلب
الك ير من علب البيولوجيا (األحياء) ففي هتا العالب الحديث يعتمد كل منا عليك انخير وللعميل بدرجية
فعالييةق يجييب نن تييتعلب األمييب أن تتصييل ببعضييها الييبع .وباإل ييافة نلييك تكييريب اإلنجييازا الفكريييةق
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أعت د أن جيائزة المليك فيصيل العالميية تسياعد عليك نحيداذ م يل هيتا التفياهب وتوحييدها بيين أنياس مين
مرتلس األنحاء
وختاما أكرر بعوري بالتكريب الكبير في أن أتسلب هتش الجائزة وننني كتلك أقدر جيدا الفرصية
التي أتيحا لي لزيارة بلدكب الكريب وأن أحاك بكرمكب العربي المعهود
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I am absolutely delighted and extremely honoured to be the recipient of
this prize. The real reward for any scientist is to be able to unlock one of
Nature's secrets and I have been very lucky in having contributed to recent
discoveries concerning how cells communicate with each other. The
intellectual excitement of making such discoveries is sufficient reward, but
to be given a prize of this kind in a wonderful bonus.
Like a novelist who has written a book I would like to dedicate this prize
to my family. My wife Sue and my son Paul are here today and my daughter
Rozanne who is busy with her studies at University. They have provided me
with tremendous support over the years and should share in the honour of
this prize.
This is not the time to describe my work in any detail except to say that I
am interested in how cells communicate with each other. In order for our
body to function normally all our cells must cooperate with each other. Now
I believe that nations can learn a lot from biology. In this modern world we
are all very dependent upon each other and to operate efficiently nations
must learn to communicate with each other. In addition to honouring
intellectual achievement, I believe that the King Faisal International Prize
helps in such understanding by bringing different people together.
In conclusion may I repeat how honoured I feel to have received this
prize. I also appreciate having the opportunity to visit your wonderful
country and to receive your traditional Arab hospitality.
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