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جانب من الحضور

الجامعة استضافت الحائز على «نوبل» في الطب للعام 1993

ريتشارد روبرت محاضرًا في «األميركية»:
ألعاب الفيديو مهمة لعقول األطفال
| كتب علي الفضلي |
ش� ��دد ال �ع ��ال ��م ال �ب��ري �ط��ان��ي ف ��ي ال �ك �ي �م �ي��اء
الحيوية والبيولوجيا الجزيئية الحاصل
على جائزة نوبل في الطب العام  1993السير
ريتشارد روبرت ،على أهمية ألعاب الفيديو
لعقول األطفال.
وق � ��ال ال �ع��ال��م ال �س �ي��ر ري� �ت� �ش ��ارد روب � ��رت،
امل � ��ول � ��ود ف � ��ي دي � ��رب � ��ي ال � �ع � ��ام  ،1943خ ��ال
محاضرة ألقاها في الجامعة األمريكية في
ال�ك��وي��ت  ،AUKوال �ت��ي نظمها م��رك��ز العلوم
واألب �ح��اث امل�ع�ل��وم��ات�ي��ة وال�ه�ن��دس�ي��ة ،RISE
أول من أمس ،إن «الشغف في العلم هو الذي

يحتاجه امل��رء ليحقق م ��راده ،ول�ي��س امل��ال»،
مبينًا أنه كان ابنًا لوالدين تميزت حياتهما
بظروفهما املادية الصعبة ،إال أن قلة املال لم
تكن لتحجب عنا قيمة ال�س�ع��ادة امل��وج��ودة
واملتمثلة في شغف اإلنسان وقوة روحه.
ول �ف��ت ري �ت �ش��ارد أن ��ه وم �ن��ذ ط�ف��ول�ت��ه ك��ان
كثير االه�ت�م��ام ف��ي ال �ق��راءة وف��ي ح��ل األل�غ��از
في الرياضيات والشغف في ألعاب الفيديو،
م �ش��ددا ع�ل��ى أه�م�ي��ة ه ��ذه األل �ع��اب بالنسبة
لألطفال في تطوير نمط تفكيرهم وقدرتهم
على حل املشاكل.
وزاد« ،دائ �م ��ًا أن �ص��ح اآلب� ��اء ب ��أال يمنعوا
أبناءهم عن ممارسة ألعاب الفيديو املفيدة

لتنمية مهارات تفكيرهم».
واض� � � ��اف« ،ف � ��ي س ��ن م �ب �ك��رة م ��ن ح �ي��ات��ي
ت��ول��دت ل � ّ
�دي ال��رغ�ب��ة ف��ي أن أص�ب��ح متحريًا،
وذل� � ��ك ب �س �ب��ب ح �ب��ي ل �ح��ل امل� �س ��ائ ��ل ل�ك�ن�ن��ي
ال �ت �ح �ق��ت ب �ج��ام �ع��ة ش �ي �ف �ي �ل��د وت� �ح ��دي� �دًا ف��ي
ت �خ �ص��ص ال �ك �ي �م �ي��اء وال � � ��ذي ت �خ��رج��ت ف�ي��ه
ب�ش�ه��ادة ال��دك �ت��وراه ،ورغ ��م أن�ن��ي ل��م أك��ن من
الطلبة املتفوقني أثناء الدراسة الجامعية ،إال
انني كنت أتحصل على درجات جيدة ،ألنني
كنت اجتهد في حل املسائل».
وق� ��دم ري �ت �ش��ارد م �ح��اض��رة ت�ع��ري�ف�ي��ة عن
مسيرته ،بدءًا من مراحله األولى في دراسته
وحتى تحقيقه الجائزة ال�ع��ام  ،1993والتي

ت �ق��اس �م �ه��ا م� ��ع األم � �ي� ��رك� ��ي ف �ي �ل �ي��ب ش � ��ارب،
الكتشافهما اإلنترونات في الحمض النووي
ال� �خ ��اص ب �ح �ق �ي �ق �ي��ات ال � �ن� ��واء وآل� �ي ��ة ال��رب��ط
الجيني.
وت � �ح� ��دث ري � �ت � �ش ��ارد ع� ��ن األب � �ح � ��اث ال �ت��ي
أج ��راه ��ا وامل� �ش ��اري ��ع ال �ع �ل �م �ي��ة وع��اق �ت��ه مع
العديد من املتخصصني الذين كان لهم عظيم
األثر في وصوله إلى الجائزة.
ونوه ريتشارد الى أهمية «الحظ في حياة
املرء وض��رورة استغال الفرص واالستفادة
م�ن�ه��ا ،ف��ي ال��وق��ت ال ��ذي ي�ج��ب ف�ي��ه أن يلتزم
باالجتهاد واملثابرة وحب العمل الذي يقوم
به من أجل تحقيق تطلعاته».
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