اسم المسابقة

مسابقة عالمية "األقصر حضارة"

الفئة المستهدفة

يشارك في هذه المسابقة الشباب من االقصر ومصر والعالم لمن هم تحت سن  53عاما والمشاركة من خالل
مجموعات للفكرة او المقترح المقدم

هدف المسابقة

من رحم الحضارة تتولد الحضارة وتستهدف المسابقة افكار ومشروعات لجودة نوعية الحياة باالقصر من
خالل الضمير الجمعي لتعود االقصر الي مكانتها قبلة السياحة العالمية طبقا ألصحاب المصالح المختلفة
سواء سكان االقصر أوزائريها وتشمل  01قضايا :السياحة والتراث ،األمن واألمان ،فرص التوظيف متنوعة
ودائمة ،بيئة نظيفة خضراء  ،سهولة السفر الحركة والنقل ،توفر الخدمات واالدارة الفعالة ،رعاية صحية
مناسبة للمواطن والسائح ،تعليم ومدارس جيدة ،طاقة متجددة وبنية اساسية ،السكن والعمران والمجتمع.

وصف المسابقة،
ومستندات الطرح

تنقسم تلك المسابقة لعده موضوعات رئيسية ويندرج تحتها مواضيع فرعية ومستندات الطرح كل الدراسات
المرتبطة لتنمية االقصر والمدن التراثية السياحية المشابهة في العالم وسيتم وضعها في موقع الكتروني
وتحديد طريقة التقديم لألفكار في مرحلة قادمة وتتضمن المسابقة تعريف مفهوم جودة نوعية الحياة من
الفريق للوصول الي سيناريوهات ومقترحات ومشروعات مستدامة لتنمية االقصر في كافة التخصصات:
تراث وثقافة وسياحة وعلم المصريات وسكن وعمران وأعالم واقتصاد اخضر وزراعة وصناعة وطاقات
متجددة وتقنية وأي موضوع يقترحة الفريق للوصول الي افكار جديدة غير نمطية لحضارة مستقبل االقصر

المواعيد والجوائز

ستطرح التفاصيل النهائية للمسابقة في نهاية يونيو  ،4102و تكون مواعيد التسليم في ديسمبر ،4102
وتكون الفترة من شهري يوليو وحتي سبتمبر لزيارة االقصر وتجميع الموادة العلمية وستكون هناك ثالث
جوائز فى كل قضية من قضايا جودة الحياة .والبد للفريق ان يحدد بالنسبة للمقترح انه علي المدي العاجل
او المتوسط او طويل المدي) .وستتضمن الجوائز  3جوائز عامة  5كبري و 4تشجيعية و  )51( 01جوائز
لكل قضية او قطاع بمجموع ( 03جائزة) او ( 53جائزة)

لجان االعداد
والتقييم



دعوة للرعاة
والداعمين
والشركاء



للتواصل



يتم تشكيل فرق عمل المسابقة من ناحية االدارة والتسويق واالعداد والجانب الفني والعلمي وكذلك
لجان التحكيم من الجامعات المصرية والهيئات الدولية وسيتم اعداد موقع الكتروني يتوفر به
مستندات الطرح والتواصل مع المشاركين وسيكون لكل قضية وموضوع  5اعضاء لجان التحكيم
المسابقة تدعو الرعاة والشركاء للتكامل وتوفير الجوائز التحفيزية للمسابقات ويمكن للهيئات
الحكومية والقطاع الخاص ورجال اعمال والهيئات دولية واالعالم والصحافة والشركات السياحية
والجمعيات االهلية واالفراد ،وكل جائزة سيتم تقديمها بإسم الجهة المناحة او االفراد.
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مسابقة عالمية :األقصر الحضارة
International Competition: Luxor Civilization
تحت رعاية محافظة االقصر واعداد مركز االستدامة ودراسات المستقبل بالجامعة البريطانية في مصر يتم دعوة شباب
االقصر ومصر والعالم لمسابقة عالمية بعنوان" :االقصر الحضارة"
االقصر عاصمة مصر الموحدة منذ االف السنين ،يتدارسها العالم في كل مكان يتشوق لها يريد ان يتنفس سطور من أعظم
الحضارات االنسانية والتي تطورت فيها علما وثقافة ومجتمعا وكتبت بها صفحات من االحداث والتاريخ .واالقصر اليوم تبحث عن
ذاتها بين حضارة تاريخية مثبته وبين تحديات حضارة تنشدها تكون فيها المسئولية المجتمعية ضرورة إلرساء القيم والمفاهيم لتحقيق
تنمية مستدامة تعتمد علي تمكين الشباب والبحث العلمي في عودة الروح والوعي وصناعة الفرص واإلنسان واالنتماء وإيجاد شباب
بفكر جديد مسئول ومنفتح (بناة الحضارة) وقود المرحلة ثم تكون باالفكار مع شراكة المجتمع الدولي مرحلة (بناء الحضارة).
واالقصر هي النموذج المصغر من مصر الدولة بكل تحدياتها ،فهي بلد غنية بالتراث والحضارة والتاريخ والثروات الكامنة،
ويعاني أهلها والعمران بها لضرورة توفير متطلبات واحتياجات جودة نوعية الحياة .تأثرت االقصر بكل ما تمر بمصر من احداث،
وألنها قبلة السياحة في العالم فقد تأثرت سلبا وعانت اقتصاديا وبالتالي عاني مواطن االقصر علي عدة مستويات .تتم اليوم من خالل
المسئولين محاوالت حثيثة لعودة االقصر لخريطة السياحية العالمية من خالل زيارات ودعوات ألسواق السياحة في العالم لزيارة
مصر واالقصر ،والقيام بعدد من االنشطة والمهرجانات وتتحمل الدولة والمحافظة المسئولية من القمة للقاعدة لحلم عودة االقصر
لمكانتها لتصبح فرصة من فرص الدخل القومي لمصر واالقصر في ظل تنافس علي المستوي االقليمي والدولي وهو ما قد اصبح
حلما البد للعمل عليه ليصبح واقعا.
ولتحقيق الحلم البد ان يكون هناك بالتوازي ومن القاعدة للقمة دور ومسئولية للقطاع الشعبي والمجتمعي األقصري
والمصري والعالمي حتي تكون االقصر (الحضارة) فرصة ومساحة لما يمكن ان نعمل عليه كشركاء من حكومة وقطاع خاص
ومستثمر وخبراء ومواطن لحوارمجتمعي وتالقي جهود البحث العلمي وامكانية حقيقية لتنمية مستدامة .ومن هذا المنطلق كانت
المسابقة العالمية :االقصر الحضارة :للوصول الي سيناريوهات ومقترحات ومشروعات مستدامة لتنمية االقصر في كافة
التخصصات ( تراث وثقافة وسياحة وعلم المصريات وسكن وعمارة وعمران واقتصاد اخضر وزراعة وصناعة وطاقات متجددة
وتقنية) للوصول الي افكار جديدة غير نمطية تسنفر طاقات شباب الجامعات وحديثي التخرج من شباب االقصر مع شباب مصر
وشباب العالم بديمقراطية البحث العلمي بفرق عمل تتكامل رؤاهم مع دراسات قامت عن االقصر (التنمية الشاملة ،كل دراسات
البعثات والهيئات الدولية ،دراسات الوزارات ،كل رسائل الماجستير والدكتوراه مع خبرات الدول االخري .وتكون تلك المسابقة
الدولية لتنمية االقصر سببا في ايجاد نمطا من سياحة علمية وابداع وافكار تنموية بالبحث العلمي وكذلك المدراس الصيفية Summer
 Schoolsوتكون تلك الزيارات في فترات السياحة المحدودة (يوليو – سبتمبر) لتجميع معلومات وفهم تحديات االقصر ،تضع الدولة
واجهزتها ومجتمع االقصر وشباب مصر والعالم في تنافس لفهم المسئولية والحضارة.
والمسابقة ضمن اتفاقية التعاون بين محافظة االقصر والجامعة البريطانية في مصر لشباب االقصر ومصر والعالم تحت 32
عام من خريجين وطالب في كافة التخصصات ،وبالتعاون مع العلماء والجامعات والهئيات الدولية والمصرية وسيتم االعالن عن
تفاصيل المسابقة وشروطها والمواعيد المختلفة وكذلك الجوائز في وقت الحق من خالل ورش عمل وندوات تعريفية وموقع
اليكتروني .والمسابقة تدعو الرعاة والشركاء للتكامل وتوفير الدراسات والخبرات والجوائز التحفيزية للشباب من دولة ممثلة في
وزارات معنية من سياحة وآثار وثقافة وشباب وإسكان واستثمار وتعليم وبحث علمي وبيئة ،ومن قطاع خاص ورجال اعمال وهيئات
دولية واعالم وصحافة ويمكن ايضا مشاركة األفراد والجمعيات االهلية في الجوائز .وحتي يكون المشروع قوميا يجذب تفاعل
واهتمام االجيال المتفاوتة وتكون مساحة للتكامل بين طاقات مصر المتنوعة الخبرة ،فأن المسابقة من واقع المسئولية تدعو ابناء مصر
في الخارج لدور هام ومحوري في المبادرة بتوفير الدراسات والخبرات العلمية والعملية بما وتوفير حوافز وجوائز تتعدي الجوائز
المادية من فرص تدريبية ودورات دراسية.
المسابقة ليست هدف ولكنها وسيلة حوار ديمقراطي وتكامل وايجاد انسان يتسم بعلم وأمل وعمل وزرع االنتماء وملحمة
صناعة الفرص واجيال لمستقبل مصر بالتكامل بين حكماء وعلماء وشباب وطفل لم يولد بعد .والمسابقة ايضا وسيلة لشراكة المجتمع
الدولي ليس فقط للسياحة ولكنها دعوته في بناء حضارة مستقبلية مستدامة لالقصر وتكون تسويق واعالم ودعاية علمية وتجربة رائدة
غير مسبوقة لمصر والعالم يمكن تطبيقها في اماكن اخري وهللا المستعان.
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اسم المسابقة

مسابقة عالمية "األقصر عالمة تسويقية وحقوق ملكية فكرية"

الفئة المستهدفة

يشارك في هذه المسابقة الشباب من االقصر ومصر والعالم لمن هم تحت سن  53عاما والمشاركة من
خالل مجموعات للفكرة او المقترح المقدم

هدف المسابقة

األقصر عاصمة تراث الحضارة االنسانية يدرسها كل انسان ويحلم بزيارتها .المسابقة علي مستويين
تستهدف المسابقة في المستوي االول من خالل  5مراحل ان يكون لآلقصر كمدينة عالمة تسويقية
عالمية ،ومرحلة اخري ان يكون لكل بيئة و موقع بها عالمة تسويقية مسجلة به ويرتبط المجتمع المحلي
بصناعة وحرفة ليكون في حد ذاته مزار ببرنامج وموعد ولشعار (لوجو) ضمن برنامج السياحة لمدينة
االقصر من مدة الزيارة .ومرحلة ثالثة ان يتم اختيار احد تلك البيئات ودراستها بمشروع تفصيلي.
العادات والتقاليد ،العمارة الشعبية :الطعام االقصري ،الزي والمالبس ،الصنعة والحرفة التي يمكن
للمجتمع المحلي التميز بها ،الثقافة المحلية،
المستوي الثاني مسابقة لحقوق الملكية الفكرية وكيف يمكن ان نشرك المجتمع الدولي في الوصول ألفكار
ومقترحات لعودة الحقوق وكذلك مسابقة لشركات المستنسخات والمتاحف الدولية والمنظمات القتراحات
حقوق توظيف والتربح من التراث المصري وكيف يمكن ان يكون هناك دخل دائم من تلك الصناعة.

وصف المسابقة،
ومستندات الطرح

تنقسم تلك المسابقة الي مستويين االولي االقصر عالمة تسويقية عالمية والثانية حقوق الملكية الفكرية
للتراث المصري وسيكون هناك  3موضوعات للمستويين .سيتم وضع مستندات الطرح في موقع
المسابقة بالنسبة للمستوي االول بالمراحل الثالثة .اما المستوي الثاني فيتم طرح القضية وعلي
المشاركين توفير المعلومات لتحقيق االهداف.

المواعيد والجوائز

ستطرح التفاصيل النهائية للمسابقة في نهاية يونيو  ،4102و تكون مواعيد التسليم في نوفمبر ،4102
وتكون الفترة من شهري يوليو وحتي سبتمبر لزيارة االقصر وتجميع الموادة العلمية ستكون لكل مرحلة
من المراحل الخمسة ،ثالث جوائز بمجموعة عدد جوائز  03جائزة

لجان االعداد
والتقييم



دعوة للرعاة
والداعمين
والشركاء



للتواصل



يتم تشكيل فرق عمل المسابقة من ناحية االدارة والتسويق واالعداد والجانب الفني والعلمي
وكذلك لجان التحكيم من الجامعات المصرية والهيئات الدولية وسيتم اعداد موقع الكتروني
يتوفر به مستندات الطرح والتواصل مع المشاركين وسيكون لكل موضوع  5اعضاء لجان
التحكيم
المسابقة تدعو الرعاة والشركاء للتكامل وتوفير الجوائز التحفيزية للمسابقات ويمكن للهيئات
الحكومية والقطاع الخاص ورجال اعمال والهيئات دولية واالعالم والصحافة والشركات
السياحية والجمعيات االهلية واالفراد ،وكل جائزة سيتم تقديمها بإسم الجهة المناحة او االفراد.
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مسابقة عالمية :االقصر عالمة تسويقية وحقوق الملكية الفكرية
International Competition: Branding Luxor and Copyrights
تحت رعاية محافظة االقصر واعداد مركز االستدامة ودراسات المستقبل بالجامعة البريطانية في مصر يتم دعوة شباب
االقصر ومصر والعالم لمسابقة عالمية بعنوان" :االقصر عالمة تسويقية وحقوق الملكية الفكرية"
االقصر طبقات من التاريخ المتعاقبة ،ولها في حضارة االنسانية مكانة مثبته ،ال يمكن في أي مكان في العالم المتحضر اال
يتم دراستها مع دراسة تاريخ البشرية .فهي عاصمة حضارة االنسانية وبها تراث واثار متميز وكل موقع بها يستحق ان يكون له
عالمة تسويقية مسجلة به ومحتوي خاص يقوم المجتمع المحلي المرتبط بكل منطقة وبيئة مميزة ربطه بصناعة وانتاج وحرف ما
يؤكد علي ذاتيته وقيمته .واالقصر هي :مجموعة معابد الكرنك ،معبد االقصر ،طريق الكباش ،مقابر وادي الملوك ،مقابر وادي
الملكا ت ،معبد حتشبسوت ،مقبرة توت عنخ أمون ،معبد الرمسيوم ،معبد هابو ،تمثالي ممنون ،قرية القرنة القديمة ،قرية قرنة حسن
فتحي  ،معبد موت ،ومعبد المدامود ،ومقابر العمال مقابر دير المدينة ،ومقابر النبالء واالشراف ،ابو الحجاج االقصري ،دير الشهيد
تاوضروس المحارب
تسته دف المسابقة وكقضية ذات اولوية دراسة تلك البيئات وما بها من رصيد أثري تراثي عمراني من خالل اشراك شباب
االقصر ومصر وشباب العالم في افكار إليجاد عالمة تسويقية مميزة لكل منطقة وبيئة وحرفة ليكون في حد ذاته مزار ببرنامج
وموعد وعالمة مسجلة ووضع ذلك في تصور الشعار (لوجو) ومميزات نوعية لعالمة تسويقية لمنتج ثقافي وترفيهي خاص بكل بيئة
ضمن برنامج السياحة لمدينة االقصر من مدة الزيارة والطعام الذي يمكن ان يقدم والحرف والصناعات محلية وبالتالي يكون للزائرين
والسائحين ليس فقط العودة بتذكار ولكن المساهمة من خالل المسئولية لبقاء حضارة االقصر االنسانية في حماية وارتقاء واستدامة
البيئات التراثية المتميزة ويأخذ شهادة بذلك من المنطقة التي اصبحت متميزة بحرفة وتذكارمنتج من سكانها واهلها .يتكامل مع هدف
تسويق تراث وبيئات االقصر فتح الحوار لعاشقي تلك الحضارة من المجتمع االقصر والمصري والعالمي عن حقوق الملكية الفكرية
لكل من يتربح من توظيف واستنساخ التراث المصري في مشروعات ربحية منتشرة في العالم .تجعل من التراث المصري عالمة
تسويقية متميزة ومعها يتربح منها المستنسخ ويعاني االصل من ضرورات التمويل.
والمسابقة بشقيها تسعي ان تعود لالقصر والتراث بها مكانتها وان نجعل القضية مجال للتنافس لكافة االفكار والسيناريوهات
من العالم تجمع بين علم المصريات وعمارة وعمران واثار وسياحة وحرف وتجارة ودعاية واعالم وتسويق وحقوق وطن واجيال
ودخل دائم ال ينقطع ويعود من حضارة وتاريخ اجيال الي مستقبل االجيال .ان المطالبة بالحقوق من خالل شباب العالم سيكون معه
احترام دولي من العالم واقتصاد وفير ال ينضب يساهم في الحفاظ وكشف التراث االنساني وفي نفس الوقت تنمية األقصر ومصر
المستقبل .وتكون مسابقة تسويق االقصر والبحث عن الحقوق سببا في ايجاد نمطا من سياحة علمية وابداع وافكار تنموية بالبحث
العلمي وكذلك المدراس الصيفية  Summer Schoolsوتكون تلك الزيارات في فترات السياحة المحدودة (يوليو – سبتمبر) لتجميع
معلومات وفهم تحديات االقصر.
والمسابقة ضمن اتفاقية التعاون بين محافظة االقصر والجامعة البريطانية في مصر لشباب االقصر ومصر والعالم تحت 32
عام من خريجين وطالب في كافة التخصصات ،وبالتعاون مع علماء وجامعات وهئيات دولية ومصرية وسيتم االعالن عن تفاصيل
المسابقة وشروطها والمواعيد المختلفة والجوائز في وقت الحق من خالل ورش عمل وندوات تعريفية وموقع اليكتروني .والمسابقة
تدعو الرعاة والشركاء للتكامل وتوفير الدراسات والخبرات والجوائز التحفيزية للشباب من دولة ممثلة في وزارات معنية من سياحة
وآثار وثقافة وشباب وإسكان واستثمار وتعليم وبحث علمي وبيئة ،ومن قطاع خاص ورجال اعمال وهيئات دولية واعالم وصحافة
ويمكن مشاركة األفراد والجمعيات االهلية في الجوائز .وحتي يكون المشروع قوميا يجذب تفاعل واهتمام االجيال المتفاوتة وتكون
مساحة للتكامل بين طاقات مصر المتنوعة الخبرة ،فأن المسابقة من واقع المسئولية تدعو ابناء مصر في الخارج لدور هام ومحوري
في المبادرة بتوفير الدراسات والخبرات العلمية والعملية بما وتوفير حوافز وجوائز تتعدي الجوائز المادية من فرص تدريبية ودورات
دراسية.
المسابقة ليست هدف ولكنها وسيلة حوار ديمقراطي وتكامل وايجاد انسان يتسم بعلم وأمل وعمل وزرع االنتماء وملحمة
صناعة الفرص واجيال لمستقبل مصر بالتكامل بين حكماء وعلماء وشباب وطفل لم يولد بعد .والمسابقة ايضا وسيلة لشراكة المجتمع
الدولي ليس فقط للسياحة ولكنها دعوته في بناء حضارة مستقبلية مستدامة لالقصر وتكون تسويق واعالم ودعاية علمية وتجربة رائدة
غير مسبوقة لمصر والعالم يمكن تطبيقها في اماكن اخري وهللا المستعان.
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اسم المسابقة

مسابقة عالمية "األقصر حكايات"

الفئة المستهدفة

يشارك في هذه المسابقة كل من زار االقصر سائحا او مكتشفا او عمل بها او عاش فيها عاشقا او مواطنا
وله ذكريات وحنين ،ولكل من يحلم ويخطط ان يزورها في يوم من االيام (المشاركة فردية)

هدف المسابقة

وصف المسابقة،
ومستندات الطرح

المواعيد والجوائز

ستكون تلك المسابقة حجر االساس لمتحف االقصر حكايات والموقع االلكتروني االقصر حكايات ولمركز
زوار تراث القرنة بالبر الغربي وتتكامل تلك المسابقة لتحقق أهداف المسابقتين االولي والثانية المعلنتين
حيث انها ستكون تأكيدا ان "اآلقصر حضارة" ،وان "االقصر عالمة تسويقية وحقوق ملكية فكرية" ويجب
لكل من يشارك في تلك المسابقتين ان تتضمن مستنداته ان يكتب قصته مع االقصر ويشارك بها في مسابقة
االقصر حكايات.
تنقسم تلك المسابقة لعده موضوعات رئيسية ويندرج تحتها مواضيع فرعية وال توجد لها مستندات طرح
وسيكون لها تحديد لطريقة التقديم في مرحلة قادمة وتتضمن المواضيع:
 قصص وروايات وأدب
 صور شخصية وصور لمواقع االقصر التراثية
 الفن التشكيلي :اللوحات والرسومات الفنية والتماثيل
 مذكرات شخصية وخطابات عن االقصر
 البعثات االثرية وقصص الكشف والترميم)
 مقاالت واالخبار وتغطيات اعالمية
 افالم وثائقيه تسجيلية وافالم روائية وافالم فيديو
 شعر وموسيقي وفلكولور شعبي
 زيارات رسمية ومهرجانات واحداث دولية
 الزي والمالبس والموضة واالكل االقصري والعادات والتقاليد
 المشروعات الكبري (حسن فتحي ،التنمية الشاملة ،خريطة بيركلي)... ،
 االبحاث العلمية (دراسات الماجستير والدكتوراه والمؤتمرات العملية عن االقصر)
 مواقع على االنترنت واعالنات وشركات سياحية
 ستطرح التفاصيل النهائية للمسابقة في نهاية يونيو  ،4102و تكون مواعيد التسليم كل موضوع
منفصل وفي احتفالية خاصة بها ،ومخرجات المسابقة ستكون اساس مشروع متحف االقصر
حكايات والموقع االلكتروني ومركز تراث القرنة ،وستكون هناك ثالث جوائز فى كل موضوع.

لجان االعداد
والتقييم



يتم تشكيل فرق عمل المسابقة في اطار تحضير مستندات مشروع متحف االقصر حكايات والموقع
االلكتروني ومركز تراث القرنة وسيكون لكل موضوع  5اعضاء من لجان التحكيم

دعوة للرعاة
والداعمين
والشركاء



المسابقة تدعو الرعاة والشركاء للتكامل وتوفير الجوائز التحفيزية للمسابقات ويمكن للهيئات
الحكومية والقطاع الخاص ورجال اعمال والهيئات دولية واالعالم والصحافة والشركات السياحية
والجمعيات االهلية واالفراد ،وكل جائزة سيتم تقديمها بإسم الجهة المناحة او االفراد.
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للتواصل

مسابقة عالمية "االقصر حكايات"
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االقصر حلم وحنين :حلم لمن لم يزورها وحنين لم زارها
االقصر قصص وحكايات وروايات وذكريات وفنون وشعر وأدب وصور ولوحة مرسومة وتمثال وفيلم
ستكون تلك المسابقة حجر االساس لمتحف االقصر حكايات والموقع االلكتروني االقصر حكايات ولمركز زاور تراث
القرنة بالبر الغربي وستكون تلك المسابقة وكأنها تحقق أهداف المسابقتين حيث انها ستكون تأكيدا ان "اآلقصر
حضارة" ،وان "االقصر عالمة تسويقية وحقوق ملكية فكرية" وكل من يشارك في تلك المسابقتين من ضمن مستنداته
ان يكتب قصته ويشارك بها في مسابقة االقصر حكايات.
المشاركون :هذه المسابقة للبشرية لكل من زار االقصر سائحا او مكتشفا او عمل بها او عاش فيها عاشقا او مواطنا ان
يكون له ذكريات ويمكن ان يشارك في هذه المسابقة ،ولكل من يحلم ان يزورها في يوم من االحالم
في تاريخ الحضارة االنسانية تدرس االقصر بتراثها ومعابدها ومقابرها ووادي الملوك ووادي الملكات وتوت عنخ أمون
في كل مكان العالم في كل القارات في االرجنتين واليابان واستراليا وامريكا وفي كل مدينة في الدنيا وبكل اللغات
واالعمار والتخصصات:












منذ حملة بونابرت وكتاب وصف مصر كانت مذكرات واكتشافات الرحالة والمغامرين وعاشقي التراث المصري،
ووجد معها المركز الفرنسي لتوثيق االثار وبيت شيكاغو للدراسات الشرقية ،وكل بعثات االكتشافات والترميم
ودارسي علم المصريات وكل من حلم وعشق ان يأتي لألقصر ثم غادرها ويملكه الحنين للعودة وثق تلك
التجربة االنسانية وتستهدف المسابقة ان نستحضر ذاكرة اجيال واجداد لمستقبل حضارة االقصر ولتكون رسائل
لألحفاد
من وثقك يا أقصر والهمتيه في رواية ،كتاب ،قصة ،مقالة ،خبر ،لوحة رسمها بين االطالل ،تمثال ،صورة،
شعر ،فيلم تسجيلي ،او توثيقي ،او فيلم سينمائي ومسرحية ومسلسل وبرنامج اعالمي والرسومات الجدارية
لألبطال الشعبيين ولرحلة الحج والفلكلور الشعبي من موال وأغنية وموسيقي
ستكون المسابقة فرصة ألهالي االقصر والقرنة ألخراج تراثهم المدفون بين الذاكرة و المذكرات  ،تراث أجداد
من أجداد يتطلب ان يتفهمه االحفاد قبل ان تندثر طبقات من حضارات لم تجد من يوثقها.
لكل زائر رسمي من رؤساء وسفراء وممثليين ومسئولين
لكل االحداث المتميزة من اكثر من  5اوبرا عايدة وحفالت ومؤتمرات ومناسبات رياضية ومهرجانات عالمية
ومحلية
االقصر والقرنة والب ر الغربي ستكون المسابقة احدي مستندات تراث القرنة الموثق سيكون هناك فيلم المومياء
وفيلم الجبل وفيلم البحث عن توت غنخ امون وافالم كثيرة في كل العالم وبكل اللغات
سيكون هناك حسن فتحي وشادي عبد السالم والمثال محمود مختار وتجربة القرنة الجديدة وتجارب نقل السكان
وعمارة متميزة للفقراء والخبراء
الديبلوماسية الشعبية
سيكون هناك موقع االقصر علي شبكة االنترنت وسيكون هناك بناء لمتحف االقصر حكايات لكل من يريد ان
يشارك بالذكريات ويرسلها.

