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تكريما لشريكها التعليمي.. هيئة الفضاء تلتقي 

 «الشريك المؤسس لشركة كلفر »بالي
 Clever) استضافت الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في مقرها اليوم الشيخة لطيفة بنت خليفة آل خليفة الشريك المؤسس لشركة كلفر بالي

Play) وذلك لتكريم الشركة كونها الشريك التعليمي للهيئة على إنجازها المتميز طوال فترة األربع سنوات الماضية. 
 

لمنصرمة بالعمل على تنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية التعليمية والترفيهية والمسابقات والتي تصب  قامت كلفر بالي خالل الفترة ا

ضمن مساعي الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء بنشر التوعية والتثقيف بأهمية علوم الفضاء وتطبيقاته بين كافة الشرائح العمرية والمجتمعية  

حققت هذه المبادرات صدًى تحفيزياً وأثارت الشغف وحب االبتكار لدى مختلف فئات المجتمع. كما  وباألخص فئتي الناشئة والشباب، حيث 

مشاريع ترتبط بالعلوم والتقنية والهندسة شارك فيها الطلبة من مختلف المراحل   7أقسام تعليمية للطلبة و 6شاركت كلفر بالي في تنظيم 

والذي احتضن برامج توعوية تستهدف الناشئة   2018ض البحرين الدولي للطيران في سنة التعليمية ضمن جناح الهيئة في القسم العام بمعر 

سنة. إضافة إلى ذلك، فقد تم العمل مع الشركة على تنفيذ مجلتين تستهدفان فئة األطفال والناشئة وكتيب يحتوي   18سنوات ولغاية    4من سن  

والمهارات المتعلقة به، إضافة إلى الثورة الصناعية الرابعة  (STEM) ضياتعلى تعريف بمجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والريا

 .وعالقتها بهذه المجاالت ليكون مرجع للطلبة في التعرف على الفرص المتاحة في قطاع الفضاء
 

والفنون والرياضيات(  )العلوم والتكنولوجيا والهندسة STEAM الجدير بالذكر أن شركة كلفر بالي تسعى من خالل مبادراتها لجعل تعليم
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يفة معلمة  جزءاً أساسياً من تعليم الطفولة المبكرة عبر تمكين األطفال وإطالق العنان إلمكانياتهم، مع العلم بأن الشيخة لطيفة بنت خليفة آل خل

ائد أعمال هادف في  ر 100كواحدة من   2020وقد تم اختيارها في عام  (STEM) معتمدة في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

  4جميع أنحاء العالم لجهودها في الجمع بين الربح والغرض للمساعدة في تحقيق أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة، وخاصة الهدف رقم  
 .)التعليم الجيد(

 
لشيخة لطيفة آل خليفة درعا تذكاريا من  في ختام اللقاء قدم الدكتور محمد إبراهيم العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء ل

ستقبلية. الهيئة تقديرا لمساهمات كلفر بالي على مساعيها الرائدة والمتميزة متمنيا لها المزيد من التقدم واالزدهار واالبداع في مشاريعها الم

نسة فاطمة الحمادي من فريق العالقات  حضر اللقاء كال من سعادة الدكتور محمد جاسم العثمان مستشار رئيس مجلس إدارة الهيئة، واأل

 .العامة واالعالم في الهيئة

 


