كلمة سعادة األستاذ الدكتور
مصطفى عمرو السيد
الفائز (باالشتراك) بجائزة الملك فيصل العالمية
للعلوم لعام  4141هــ  4991 /م
الثالثاء  4141 / 8 / 9هـ الموافق  4991 / 6 / 6م

صاحب السمو الملكي األمير عبد هللا بن عبد العزيز
ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء
ورئيس الحرس الوطني
أصحاب السمو
أصحاب الفضيلة والمعالي
أيها الحفل الكريم
إنههل لفههري عوههيم وفرههر كبيههر لههي أن أكههون مههن اههمن العلمههاء المحوههوتين الههرين لههم ا تيههارهم لنيههل
جائزة الملك فيصل العالمية في الكيمياء لهرا العام ،إذ لعتبر هره الجائزة من أفضل أربع جوائز علميهة
عالمية في العلوم لُمنح لقلة من العلماء الرين يحالفهم الحظ في نيلها ،ولهرا فإنني أشهكر مسسسهة الملهك
فيصل على منحي إياها ،كما أشكر المسسسات التي رشحتني لنيلها ولجنة اال تيار التي ا تارلني لهها
الهرين سهاعدوني طهواا حيهالي ومكنهوني مهن أن

وفي هره المناسبة أود أن أشكر العديد من األشهرا

أكون معكم في هره المناسبة الكريمة وهم :أ ي ووالدي الكريم محمد عمرو السيد ،الري أنفأني بقلهب
مفعم بالحب والحكمة ،وزوجتي وأوالدي لتفجعيهم لي ،ولصبرهم علي مما مكنني مهن التركيهز علهى
عملههي ،وأسههالرلي بجمههاعتي عههين شههمس وفلوريههدا لتدريسهههم لههي العلههوم المرتلفههة ،وطلبتههي الههرين
شاركوني بإجراء البحوث التي لحوى بالتقدير في هره الليلة
حاولههم مههع مجمههوعتي فههي البحههوث فهههم كيفيههة لحههوا الماصههة الضههوئية الممتصههة بمههواد كيميائيههة إلههى
طاصات أ رى أو كيفية لحوا مادة إلى مادة أ رى لقد لعلمنا الكثيهر حهوا ههره العمليهة باالشهتراك مهع
صا في العفرين سنة المااية بعد ا تراع الليزر
العديد من العلماء في مرتلف أنحاء العالم ،و صو ً
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منر ما يزيد على عقد من الزمن؛ بهدأت لتركهز بحوثنها علهى دراسهة كيفيهة لحويهل الماصهة الفمسهية فهي
بعض الراليا إلى ما يسمى "وصود الحياة" (جزيء يملق عليل أي لي بي) في عملية التمثيل الضهوئي
ولكمن في هره العملية إحدى أهم أسرار الحياة على وجل األرض أما الماصة المستررجة من "أي لهي
بي" فإن النبالات لستردمها في عملية نموها وكما لعرفون فإن النبالات مهمة لحياة كثير من الكائنهات
الحية على وجل األرض بمها فيهها الحيوانهات ،والحيوانهات مهمهة لحيهاة البفهر كمها أن النبالهات عنهدما
ل ُممر في باطن األرض لمدة طويلة من الزمن لتحهوا إلهى بتهروا لهرلك فهإن عمليهة التمثيهل الضهوئي
ذالها لعتبر إحدى الهبات التي ال لعد وال لحصى والتي أنعم هللا بها في هره األرض
ويوجههد فههي المبيعههة نوعههان مههن الراليهها القههادرة علههى التمثيههل الضهوئي أحههدهما موجههود فههي النبالههات
واآل ر موجود في نوع ا

من البكتريا يسمى بكتريا رودبسن ،حيث لركزت دراستنا عليها

لقهد صهممنا أجهههزة لقنيهة جديههدة لسهتردم الليههزر لتمكننها مهن متابعههة التاييهرات الجزيتيههة المرتلفهة التههي
لحههدث فههي الراليهها بعههد امتصاصههها الضههوء و ههالا أوصههات مرتلفههة وصههد اسههتردمنا نههوعين مههن أشههعة
الليزر ،أحدهما كهان بمثابهة مصهدر للضهوء ،واآل هر لسهبر التايهرات الجزيتيهة حيهث لوصهلنا إلهى أن
الماصة الفمسية لتحوا أوالً إلى أنواع مرتلفهة مهن الماصهة الكهربائيهة هالا فتهرات زمنيهة مرتلفهة صبهل
لحويلها إلى طاصة كيميائية لرتزن في "أي لي بي"
لقد لوصلنا إلى فههم الكثيهر مهن ههره الدراسهة ولكهن بفضهل هللا سهبحانل ولعهالى وعونهل مها يهزاا يوجهد
أمامنا الكثير لنتعلمل ونفال بل لفترة طويلة من الزمن
أود مرة أ هرى بهأن أعبهر عهن شهكري لمسسسهة الملهك فيصهل الريريهة لتقهديرها ولكريمهها سههامالنا
العلمية المتوااعة
وهللا ولي التوفيق
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SPEECH OF
PROF. MOSTAFA A. EL-SAYED
at the ceremony of awarding him the Prize
9.8.1410 H - - March 6, 1990

Your Royal Highness, Prince Abd Allah Ibn Abd Al-Aziz,
The Crown Prince,
Your Highnesses, the Princes
Your Eminencies and Excellencies
Distinguished guests
Ladies and gentlemen
I am very proud and privileged to be among those fortunate scientists that
have been selected to be awarded the King Faisal International Prize in
Chemistry this year. This prize is one of only four prestigious scientific
international prizes given annually to the fortunate few. For this I am most
thankful to the King Faisal foundation, to the institutions in the Kingdom
and elsewhere who had nominated me and to the Selection Committee for
selecting me. I also would like to thank with great pleasure the many people
who have helped me all along and thus enabled me to be at this honorable
gathering tonight: my brother and father Mohammed Amr E1-Sayed who
had raised me with love and wisdom, my wife and children whose patience
and encouragement enabled me to concentrate on my work, my teachers at
Ein Shams and Florida State Universities who taught me science, and my
research students whose work is being recognized tonight.
My group and I have been trying to understand how energy, in particular
light energy, that is absorbed by matter can be converted into other kinds of
energy or change matter into other kinds of matter. Together with many
scientists the world over, we have learnt a great deal about this in particular
during the past two decades after the advent of 1asers.
3

Over a decade ago, our research efforts began to focus on how solar light
energy is converted by some living cells into the “fuel of life”, a molecule
called ATP, by a process called photosynthesis. In this process resides one
of the important secrets of life on the planet earth. The energy extracted
from ATP is used by plants to grow. As you all know, plants are vital to the
life of many living beings on earth, including animals. Animals are also
important to the life of humans. Also, plants when buried underground for
long period of time are transformed into petroleum. Thus photosynthesis is
one of the many gifts that God gave us here on earth.
There are two types of photosynthetic cells in nature, the one present in
plants and the other is in a special bacteria called bacteriorhodopsin. We
have done our research on the latter. We developed new laser techniques
which enabled us to follow the changes in the different molecules within the
cell as a function of time after the absorption of light. Two lasers were used,
one as the light source and the other as a probe of the molecular changes. It
turns out that solar energy is first converted into different types of electric
energy on different time scales before it is converted into the chemical
energy stored in ATP. A great deal of understanding has already been
accomplished, but, thank God, there is a great deal more to learn to keep us
busy for a long time.
Again, I would like to express my thanks to the King Faisal Foundation
for recognizing and honoring our scientific contribution. God bless you.
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