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تأليــف وإنتـــاج
مؤسســــة دبــي للمســـــتقبل



متحـف المسـتقبل



هند ومحمد جالسان في المقعد الخلفي في سيارة والدهما.



 هل وجدَت فكرة؟
أنا ما زلت أفكر!

ال، أخاف أن أقف أمام 
الطالب وليس لدي يشء 

ألقوله فيضحك
عيّل الجميع. 

عن ماذا تتحدثان؟

 علينا أن نتحدث أمام
الصف عن ماذا نريد أن نكون 
عندما نكبر ولماذا اخترنا هذه 

 المهنة. وأنا وهند ال نعرف
بعد ماذا سنقول.

إنها مشكلة

بالعكس!

املوضوع جميل جداً. أنا أعرف أنكما 
ستصالن لحل إن بحثتما جيداً وفكرتما 

يف األشياء اليت تحبونها. 

تذكرا أن ال تخافا من 
الفشل أو تيأسا أبداً فلكل 

مجتهد نصيب.

 كبيرة!



وصل هند ومحمد برفقة والدهما إلى مقهى في أبراج اإلمارات.

 حسناً، هند ومحمد
سأذهب ألنجز البعض من 

األعمال وسأعود قريباً. اتصال 
بي إن احتجتما إلى شيء.

حسناً أبي!

هل سألِت 
صديقاتك ماذا يردن 

أن يصبحن؟

أما أنا فأريد أن أعمل 
شيئاً مختلفاً عنهن، 

أتمنى أن أجد ما يساعدني 
في الوصول إلى جواب.

ريـم تريـد أن 
تكون طبيبة...

 ومريم تحلم بأن 
تصبح رائدة فضاء

هند! أظن أن أمنيتك 
تحققت! انظري هذه 

خريطة اكتشاف 
المستقبل؟ وماذا المستقبل.

يعني المستقبل؟

المستقبل يعني غداً، بعد 
سنة، أو أي يوم لم يأت بعد.

...



 وكيف ستساعدنا
هذه الخريطة في 
اإلجابة عن سؤالي؟

ال أعرف، لكن ألننا نحاول أن نعرف 
ماذا نريد أن نكون في المستقبل 

فربما هذه الخريطة ستساعدنا.

محمد! هل أتخيل؟ أم أن هذا 
الشيء الغريب هو نفسه 

المرسوم في الخريطة؟

نعم، إنه هو! 
لنذهب إليه.

أُتحدث لعبة؟ أهالً، من 
أنت؟

أهالً هند ومحمد، 
اسمي روبو.

إنه يتحدث! كيف تعرفنا؟

سمعت والدكما 
يحدثكما.

رأينا صورتك في خريطة 
اكتشاف المستقبل.

نريد أن نذهب إلى 
األماكن الموجودة في 

الخريطة ألننا نحاول أن 
نكتشف ماذا نريد أن 

نصبح عندما نكبر!

أنا سأدلكم إلى 
األماكن، اتبعاني.



كاديمية المستقبل. وصل روبو وهند ومحمد إىل أ

هنا يتعلم الناس استخدام 
أدوات المستقبل...

 فهؤالء األطفال مثالً يتعلمون كيف يطورون األلعاب 
وتطبيقات أخرى ليصبحوا مبرمجين...

لماذا نحتاج إلى مبرمجين؟

 ألن المبرمجين
يطورون تطبيقات تسهل 
حياة الناس. فمثالً في 
المستقبل سنستخدم 
تطبيقاً ليعالجنا طبيب 

في المنزل بدالً من 
الذهاب للمستشفى 

ونحن مرضى.

عرفت ماذا أريد أن 
أصبح عندما أكبر، أريد 

أن أكون مبرمجة!
أنت محظوظة! روبو أرجوك 

لنذهب لمكان آخر. أريد أن أرى ما 
هي الخيارات األخرى.

حسناً، لنذهب إلى 
مختبر المستقبل.



المستقبل. وصل روببو وهند ومحمد إلى باب مختبر 

هيا لندخل!

ربما، لن أتمكن من معرفة 
ماذا أريد أن أكون...ماذا لو 
 الجواب وراء هذا الباب وأنا

ال أستطيع الدخول...

 محمد، ال تفقد األمل!
 ال تنس ما قاله والدنا! يجب أال نخاف

من الفشل أو نيأس. أنت وجدت الخريطة 
وكانت فكرتك أن نجتهد ونبحث... لذلك أنا 

 متأكدة أننا سنجد طريقة لفتح الباب
فلكل مجتهد نصيب.

ال نستطيع الدخول، 
 بــاب المختــبر

يفتح ألشخاص 
معينين فقط.

لدي فكرة! سأحاول أن 
أبعث رسالة لخليفة 

المسؤول عن المختبر.



أهالً روبو، هل 
تحتاج إلى 
المساعدة؟

أهالً خليفة، شكراً على 
قدومك. هذان هند 

ومحمد يريدان أن يعرفا 
أكثر عن عملكم في 
مختبر المستقبل.

هنا نعمل لنطور 
روبوتات تساعد الناس.

 مثالً هذه الذراع اآللية قادرة
على نقل األشياء الثقيلة مثل 

حقائب السفر بال تعب...



وهذه الطائرة تطير 
لمسافات بعيدة دون 

طيار لتنقل كل ما يحتاجه 
اإلنسان، مثل الدواء...

 وهذا الروبوت يسبح 
في أعماق البحار 

لينظفها من النفايات.

وأخيراً أنا أعرف اآلن ماذا 
أريد أن أكون عندما أكبر! 
أريد أن أصنع الروبوتات 

لمساعدة الناس!

أنا واثق أنك ستكون 
صانع روبوتات ماهر.

إنه متحف المستقبل، 
لنذهب هناك.

هناك شيء آخر في 
الخريطة لم نزره بعد.



وصل روببو وخليفة وهنـد 
ومحمد إلى متحف المستقبل

هذا يا أصدقائي هو متحف المستقبل. 
هنا يتخيل الناس كيف نصنع مستقبالً 
إيجابياً يمأله األمل لدبي والعالم حتى 

نعيش جميعاً أفضل حياة.

 هذا المتحف عجيب!
أريد زيارته مع أبي وأمي!

وأنا معكم!

أهالً محمد، أنهيت عملي 
فوجدت أنكما خرجتما من 

المقهى، فلنجتمع مرة أخرى 
في المكان ذاته.

حسناً يا أبي 
نحن قادمان!

شكراً خليفة، شكراً روبو، لقد 
ساعدتمانا كثيراً!

شكراً لكما على 
الزيارة، زورونا مرة 

أخرى مع أصدقائكم!



أبي! وجدنا خريطة استكشاف 
المستقبل وساعدتنا هذه الخريطة 
لمعرفة ماذا نريد أن نصبح عندما 

نكبر! أريد أن أصنع الروبوتات 
ألساعد الناس!

وأنا أريد أن أصبح 
مبرمجة ألصنع مستقبل 

أفضل للجميع!

يبدو أنكما خضتما مغامرة 
مشوقة وتعلمتما الكثير. 

أخبراني ماذا فعلتما؟

وأنتم يا أصدقائي ماذا تريدون 
أن تصبحوا في المستقبل، 
وكيف ستصنعون مستقباًل 

أفضل للجمييع؟

هنـد ومحمـد والدهما  أخبـر 
عن أحالمهما وعن رغبتهما 

في مساعدة الناس باستخدام 
أدوات المستقبل...



أكتب رسالة إلى نفسك في المستقبل

أرسلها إلينـا!
future.stories@dubaifuture.ae

صفحة تلوين!
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