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الفلكية املتخصصة وزار كثيرا ً
م��ن دول العالم منها ال��والي��ات
امل��ت��ح��دة األم��ي��رك��ي��ة وس��وري��ا
ول��ب��ن��ان واألردن وفلسطني
والسعودية والسودان وتونس
واجل��زائ��ر وس��وي��س��را وأملانيا
وفرنسا وتركيا والعراق وإيران
كما شارك في كثير من املؤمترات
الفلكية العربية والدولية.
الفلك
ب���دأت مسيرة ح��ي��اة العجيري
الفلكية كهواية ع��ام – 1933
 1945وكانت مرحلة التخصص
واالح��ت��راف ع��ام  1946وحتى
يومنا هذا .بدأت قصة العجيري
مع علم الفلك وحبه وشغفه به
مبكرا ً عندما كان في الثانية عشرة
من عمره عندما أرسله والده إلى
البادية عام  .1933ومن األسباب
التي دفعته إل��ى دراس���ة علوم
الفلك هي الظواهر الطبيعية التي
دفعته للبحث في أسرار الطبيعة
والكون.
حيث تلقى العجيري أول درس
في حياته بعلم الفلك في البادية
وكانت أولى انطالقات العجيري
ف��ي علم الفلك بعد ع��ودت��ه من
ال��ب��ادي��ة بسبب ح��ب��ه وشغفه
للمزيد من علم الفلك وأخذ يبحث
عمن يعلمه ه��ذا العلم العظيم.
تلقى العجيري دروس��ا ً في علم
الربع املجيب من خالل آلة قدمية
تسمى آلة «الربع املج ّيب» على يد
بيت آل النبهان باحلجاز في مكة
املكرمة وكان أول من درس ودرب
العجيري على استعمال آلة الربع
املجيب هو األستاذ عبد الرحمن
قاسم احلجي.

تقومي العجيري
عندما كان صغيرا ً وي��درس في
مدرسة والده الحظ وجود لوحة
على احلائظ تنزع منها األوراق
يوميا ً ف��راح يقلدها ف��ي البيت
وساعده وال��ده على ذلك وأشار
عليه أن ي��ذه��ب إل��ى نصر الله
النصر الله ف��أراه كتاب تعرف
منه األي��ام والشهور ومواقيت
ال��ص�لاة اسمه تقومي العيوني
ملؤلفه عبدالعزيز العيوني من
اإلح��س��اء وف��ي ع��ام  1938قام
والده بأخذه إلى مساعد الصالح
ومعه التقومي ف��أب��دى إعجابه
به فقام بأخذه إلى عبد العزيز
علي العبد الوهّ اب الذي كانت له
عالقات جتارية في بغداد وطلب
أن يطبع التقومي في بغداد لعدم
وجود مطابع في الكويت فطلبت
املطبعة في بغداد عشرين دينارا ً
ع��راق��ي�ا ً ت��ب��رع مساعد الصالح
بخمسة دنانير وع��ب��د العزيز
ع��ل��ي ال��ع��ب��د ال���وهّ ���اب بخمسة
دنانير وتبرعت دائ��رة املعارف
بخمسة دنانير ولم يستطيعوا
أن يحصلوا على اخلمسة دنانير
الباقية وفي السنة التي تلتها قدم
التقومي إلى الشيخ أحمد اجلابر
فطلب من عزت جعفر بأن يرسله
إل��ى مصر للطبع ولكن احلرب
العاملية الثانية ب��دأت ول��م يتم
طبع التقومي.
ف��ي ع��ام  1944ق��ام العجيري
بطباعة أول تقومي له وقد كان
تقوميا ً بدائيا ً حيث لكل شهر
هنالك ورقة وقد طبع على نفقته
اخلاصة في مطابع بغداد وفي
ع��ام  1945عمل تقوميا ً كبيرا ً
وأرسله إلى صديق له في بغداد
وطلب منه طباعة  500نسخة
ولكن دائرة التموين في العراق
ال تسمح بتصدير الورق األبيض
وميكن طبعه على ورق رخيص
ملون فوافق على ذلك وطبع في
مطبعة ال��س��ري��ان املتخصصة
في طباعة التقاومي وبعد انتهاء
الطبع أصدرت دائرة التموين في
العراق قرارا ً يقضي بعدم جواز
تصدير أي نوع من الورق فطلب
من صديقه إرس��ال التقاومي إلى
البصرة لتكون قريبة من الكويت
وقال لصاحبه بأن يسلم التقاومي

إلى أحد احملالت حتى يقوم بجلبها
إلى الكويت ولكنه لم يفعل وفي
تلك األثناء اشتكى محمد أحمد
الرويح صاحب املكتبة الوطنية
عليه عند والده ألنه كان قد وعده
بتقاومي وإن��ه عدل عن استيراد
تقاومي من مصر ولكنه لم يسلمها
ل��ه م��ع اق��ت��راب السنة اجلديدة
فذهب إليه والده يعاتبه في منزل
ياسني الغربللي وساعدهم على
جلب التقاومي من البصرة بعد أن
أرسل ابنه عبدالعزيز الغربللي
إل��ى أح��د السواق ال��ذي يعرفهم
فأعطاه  100روبية لكي يجلبهم
م��ن البصرة وق���ام بجلبهم من
البصرة بحجة أن هذه األوراق
هي أوراق البريد.
طبعة بغداد ـ  1949وصدر قبلها
طبعة 1945
ك��ان��ت ف��ك��رة ب��ن��اء م��رص��د فلكي
ت����راود ال��ع��ج��ي��ري مل���دة طويلة
وف��ي أواخ��ر الستينات وأوائ��ل
السبعينات من القرن العشرين
أراد أن يبني مرصدا ً فلكيا ً على
نفقته اخلاصة واشترى قسيمة
مبساحة  1000متر في الزاوية
الغربية اجلنوبية م��ن منطقة
األندلس وفي عام  1973توجه
إلى الواليات املتحدة األميركية
ل��ش��راء القبة اخل��اص��ة باملركز
واشترى قبة طولها ثالثة أمتار
وق��ام بإحضارها إل��ى الكويت
وفي عام  1977مت اقتراح تسمية
املرصد باسم مرصد العجيري.
وشكلت جلنة خ��اص��ة إلنشاء
مرصد العجيري ف��ي  3م��ارس
عام  1981تضم الدكتور صالح
ال��ع��ج��ي��ري ومم��ث��ل�ين ملؤسسة
الكويت للتقدم العلمي والنادي
العلمي.
وف���ي ع���ام  1980ق���ام الشيخ
جابر األحمد بتكرميه وبعد هذا
التكرمي بدأ العمل في إنشاء مركز
علوم الفلك واألرص���اد اجلوية
بالنادي العلمي في مقره اجلديد
في جنوب السرة وترك العجيري
العمل في بناء املرصد الذي في
األن��دل��س وف��ي  15اب��ري��ل عام
 1986افتتح الشيخ جابر األحمد
املرصد.
نال العجيري حفلة من التكرمي
خ�لال مسيرة حياته احلافلة
باألعمال واإلجنازات فقد نال من
كتب الشكر ماال يعد وال يحصى
وم���ن األوس��م��ة وال��ن��ي��اش�ين ما
يفوق القدرة على حمله كذلك من
املناسبات واالحتفاالت الرائعة
التي أقيمت خصيصا ً لتكرميه
وال��ت��ي ح��ض��ره��ا ع��ل��ي��ة ال��ق��وم
وسادتهم تقديرا ً جلهوده املثمرة
ف��ي ه��ذا امل��ج��ال ومنحته كلية
العلوم بجامعة الكويت درجة
الدكتوراه الفخرية عام 1981
وهي أول دكتوراه فخرية متنحها
جامعة الكويت في تاريخها وظل
هو الوحيد احلاصل على شهادة

الدكتوراه الفخرية في جامعة
الكويت حتى عام  1993عندما
منحت إل���ى م��ارغ��ري��ت تاتشر
وخافيير دي ك��وي�لار وج��ورج
بوش .وفي ديسمبر عام 1988
ق��ل��د ق��ل�ادة م��ج��ل��س ال��ت��ع��اون
اخلليجي للعلوم في مسقط ومت
اختياره للحصول على جائزة
الدولة التقديرية في عام 2005
م��ع فاضل خلف وعبد احلسني
عبد الرضا تقديرا ً جلهوده في
علم الفلك.كما مت تكرميه من قبل
وزارة التربية في يوم املعلم عام
 1981وكان تكرم العجيري عام
 2000حيث انعقد ف��ي جامعة
آل البيت في األردن تقرير منح
الدكتور صالح العجيري عضوية
الشرف في االحتاد نظرا ً جلهوده
املتميزة واملتواصلة في اإلسهام
بتطوير علوم الفضاء والفلك في
الوطن العربي.
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