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صالح العجيري  ..أول عالم فلكي كويتي
صالح محمد صالح عبدالعزيز
العجيري « 23يونيو »1920
ع��ال��م فلك كويتي ق��دم الكثير
لعلم الفلك ومحبي علم الفلك
وج���اب األرض ش��رق��ا ً وغ��رب �ا ً
ذهابا ً وإيابا ً باحثا ً عن كل جديد
ومبتكر في ه��ذا العلم فقد قدم
ه��ذا العلم على طبق م��ن ذهب
ألبنائه م��ن ال��ع��رب واملسلمني
املتخصصني والباحثني والهواة
وق����دم ال��ك��ث��ي��ر م��ن اإلض��اف��ات
العلمية في مجال علم الفلك من
خالل أبحاثه العلمية والعديد
من الكتب واملؤلفات والندوات
واحمل���اض���رات ال��ت��ي قدمها في
امل��راك��ز العلمية املتخصصة
واألن��دي��ة العلمية واملشاركة
بفعالية متميزة في املؤمترات
العلمية احمللية والدولية.
املولد
ول��د العجيري ف��ي الكويت في
منطقة القبلة ف��ي منزل وال��ده
امل�لا محمد صالح عبد العزيز
العجيري ال��ذي يقع ف��ي فريج
عثمان الراشد الكائن في مدينة
الكويت العاصمة .ترتيبه من
بني أخوته هو االب��ن األكبر من
بني اخوته التسعة خمسة من
ال��ذك��ور وأرب��ع من اإلن���اث .نشأ
ال��ع��ج��ي��ري ف���ي ب��ي��ئ��ة بسيطة
خالية من الوسائل التكنولوجية
تقريبا ً يغلب عليها طابع البادية
بسبب ان��ت��م��اء الكويتيني إلى
املجتمع البدوي فأرسله وال��ده
إل��ى البادية في صغره ليعيش
حياة القبائل ويتعلم منهم شظف
العيش وال��ق��درة على التحمل
والصبر وتعلم الفروسية وحمل
ال��س�لاح ،في الرابعة من عمره
أخذه والده إلى الكتاب حيث تعلم
القراءة والكتابة والقرآن الكرمي
واحلساب والفقه واحلديث.
التعليم
ت��ل��ق��ى تعليمه االب��ت��دائ��ي في
الكتاتيب فتعلم اللغة العربية
وال��ف��ق��ه واحل���س���اب وم��ب��ادئ
اللغة اإلنكليزية وط��رق مسك
الدفاتر املتعلقة بعلم احلساب
التجاري ثم انتقل إل��ى مدرسة
لتربية األطفال أنشأها والده في
الفترة  1922حتى ع��ام 1928
ثم التحق باملدرسة املباركية في
العام  1937واستمر فيها حتى
أمت بنجاح دراسة الصف الثاني
الثانوي فقط لعدم وجود العدد
الكافي من الطالب الفتتاح فصل
ج��دي��د للصف الثالث الثانوي
باملدرسة.
أول من شجعه على دراس��ة علم
الفلك والده ،وقد اكتشف فيه حبه
لعلم الفلك ،فأرسله إل��ى قبيلة
ال��رش��اي��دة ف��ي ب��ر رحية جنوب
غ��رب اجل��ه��راء لتعلم الرماية
وال��ف��روس��ي��ة واحل��ي��اة اخلشنة
وك��ان يتأمل ف��ي السماء ليرى
الشمس والقمر والسماء الزرقاء
ما أدى إلى زيادة حبه لعلم الفلك.
بعد أن أمت العجيري دراسته
ف��ي ال��ق��اه��رة ت��وج��ه إل��ى مدينة
امل���ن���ص���ورة ف���ي ش���م���ال مصر
واستكمل دراسته الفلكية حتى
حصل على شهادة علمية فلكية
تفيد بتخصصه في علم الفلك من
االحت��اد الفلكي املصري في أول
أكتوبر العام  1952واستمر في
القاهرة في طلب علم الفلك من
خالل البحث واالط�لاع والرصد
واالستكشاف ومراسلة املراصد
العلمية وامل��ؤس��س��ات العلمية

