
 FUTURE NOW: WEB LANDING

المستقبل 
اآلن

معرض موقت أنشأه المتحف األسترالي.
 " الي$#  أن األس()

ّ
نحن نصنع مستقOلنا Mّل يوم. عH الرغم من أن بBئ@نا ومناخنا يواجهان تحّد4ات، إ/
 V

"Wوعدً_  و[ت\لفة معقولة للم    
`
ذون إجراءات إل4جاد طefق أb)c صحة وأمانا

ّ
يتخ

V هذا المعرض الجد4د 
"p شة المستدامةrشف    منافع المع@cا                                         .

`
دما

ُ
ق

V مراcز  
"p ش فقطrمالءمة للع b)cل أOة لما 4مكننا الق{ام |ه لصنع مستق ء |األف\ار المث(# VHالم

ستوMالند المختا رة.                                                                  ألِق نظرة عH مستقOل يOعث 
ع{د إ� الح{اة 

ُ
V ت

عH األمل مع ثالثة مجّسمات تضّم نماذج مق{اس{ة ومحتوى سم�V |�ي  ال�)
                   . V

ّ المنا�" ط الضوء عH الحلول المبتكرة  لمعالجة آثار التغ(#
�
المناظر الطب{ع{ة و�سل

ء من حدائق مجتمع{ة إ� سّ{ارات أجرة طائرة، و�ستكشف Mل مجّسم ك{ف 4مكن  V
تضّم Mل ��

ل{ة أو مجتمعك.                                                                      " تطبيق الحلول عH ح{اتك الم("
ة لإلعجاب  لك أو تefد أن �ستو�V حلوً_ مث(# " V م("

"p ة إلجرائها ات صغ(# سواء كنت تOحث عن تغي(#
 V

"p المناخ ّ ا�V أن هناك ال£ث(# من األمل واإلم\انات لمعالجة تغ(# eك المتحف األس() الشد4د، فس(#
|لدنا.

یتنّقل  في مراكز ستوكلند التجاریة 
ستوكلند بورلي ھیدز، كوینزلند 

4 -31 تموز/یولیو مراكز ستوكلند التجاریة                              
ستوكلند غرین ھیلز، نیو ساوث ویلز 

4 – 31 آب/أغسطسستوكلند شیلھاربر، نیو ساوث ویلز 
3 – 30 أیلول/سبتمبر ستوكلند وزیریل بارك، نیو ساوث ویلز 

3 – 31 تشرین األول/أكتوبر            تفّقد الموقع اإللكتروني لستوكلند لمعرفة أوقات عمل المركز
ستوكلند: تحّول الرؤیة إلى عمل    تؤمن ستوكلند بأن ھناك طریقة أفضل للحیاة، وأن االستدامة جزء 
أساسي من ھذا االعتقاد.                           تھدف ستوكلند إلى صنع مستقبل مشرق حیث نزدھر 

جمیعاً ونساعد بعضنا البعض.                             اعرف المزید
معرض متنّقل أنشأه                        شریك رئیسي

V المعرض
"p ارزةOاألحداث ال

 V
"p شارك لفرصتك |الفوز                            ار[ــح عطلة عائل{ة لمدة أسب»ع |ق{مة 10.000 دوالر

ēد.                                                شارك  فefزر أ4لند، تضّم جوالت خاصة و تجارب محلّ{ة والم
اآلن

ّ المناخ ēد عن االستدامة وتغ(# اعرف الم
 ب

`
 مهتما

`
قد تكون أ4ضا


