Taking leave ……. An International Competition

 مسابقة دولية؟............... الخروج

25 January “The City of the Egyptian Dream”
Writing the History of our Future

" يناير "مدينة الحلم المصري52
كيف يمكن كتابة تاريخ المستقبل

New thought requires taking leave of the old and building anew;
hence Akhenaton’s Tel Amarna, or the establishment of Christian
Constantinople or the hijra from Mecca to Medina. After the 25
January revolution, it is no longer possible for Egypt to work and
grow within the old valley and leave (95%) of its area unutilized.
The desert is our Noah’s Ark and it is where we will build a history
for our future. Futuristic ideas and developmental initiatives
(building civilizations) will not at this stage resolve the issue of
Egypt’s future. What is needed is a new generation (builders of
civilization) that takes responsibility for the future. This will only
happen through education, scientific research, technical knowledge
base and new unconventional thought that relies on integration,
democracy, dialogue, community participation.
The Centre for Sustainability and Future Studies of the British
University in Egypt, in conjunction with the M. Farid Khamis
Foundation for Social Development and in partnership with
governmental and non-governmental organizations proposes an
international competition on Taking Leave of the Valley.
Applying a different methodology will result in an alternative set of
questions and answers, the competition documents comprise a
comprehensive collection of initiatives for alternative settlements
that reflect the goals and spirit of the 25 January Revolution. The
aim of the competition is to conceptualize, through scientific
research and democratic process, the many beginnings of a livable
sustainable urban settlement of the future under the name 25
January; City of the Egyptian Dream. The competition will be
organised over two stages:
Stage I: 1) Planning of a sustainable contemporary city of the
future that could be industrial, agricultural, service-based, touristic,
or could function as a national capital. 2) Conceptualisation of the
‘taking leave scenario’ (time frame and responsibilities) as inspired
by social reality of the 25 January revolution
During the first anniversary of the 25 January Revolution, an
international workshop will be held to shortlist qualifying
submissions to continue to Stage II. Prizes for creative approaches
may be awarded at the Jury’s 10 honorary prizes of LE 5,000 each.
Stage II: 3) Green Architecture applications on the Design of a
suitable residential type.; 4) Design of a showcase pilot building
that addresses pivotal economic or investment needs.
First Prize LE 100,000
Second Prize LE 75,000
Third Prize LE 50,000
Honorable Mentions LE 20,000
The submission deadline for Stage I is 25/1/2012. The award-giving
ceremony with international jury will be held in conjunction with an
exhibition and international workshop on the occasion of the 25th of
January celebrations. Stage II details will be announced then.
For information, terms and conditions see the competition website:
csfs.bue.edu.eg or contact: csfs2011@bue.edu.eg.

يتطلب الفكر الجديد الخروج وبناء عمران جديد منذ دعوة اخناتون وبناءه
 والهجرة والخروج، وبناء القسطنطينة لالعتراف بالمسيحية،لتل العمارنة
 يناير لم يعد بمقدور مصر أن تعمل52  ومع ثورة.من مكة وبناء المدينة
) من مساحتها الصحراوية%52( وتنمو في إطار الوادي القديم تاركة
 وألن.معطال واصبح الخروج والبناء ضرورة كسفينة نوح قبل الطوفان
إشكالية مستقبل مصر ليست في االفكار المستقبلية والمبادرات التنموية
(بناء الحضارة) ولكن القضية اعداد اجيال تتحمل مسئولية المستقبل (بناة
 ويعتمد ذلك علي التعليم والبحث العلمي وقاعدة معرفية وبفكر.)الحضارة
.جديد غير نمطي من التكامل والديمقراطية والحوار وشراكة المجتمع
وعليه يطرح مركز االستدامة ودراسات المستقبل بالجامعة البريطانية في
 فريد خميس لتنمية المجتمع وبشراكة هيئات.مصر بالتعاون مع مؤسسة م
52 حكومية وغير حكومية للشباب من طالب الجامعات والخريجين تحت
سنة مسابقة دولية للخروج من الوادي وذلك من خالل الخروج بمنهج
 تتكون مستندات طرح المسابقة من.جديد في الطرح والتناول والحلول
52 كافة المبادرات واالفكار والدراسات التي تترجم أفكار وأهداف ثورة
يناير لمستقبل مصر ومن خالل تحديات البحث العلمي وديمقراطية
االختيار يتم تحقيق هدف المسابقة وهي بدايات متعددة لمجتمع عمراني
 يناير "مدينة الحلم52 مستقبلي يتوفر فيه سبل العيش واالستدامة بإسم
: يتم طرح المسابقة علي مرحلتين."المصري
) تخطيط مدينة مستقبلية عصرية مستدامة يمكن ان تكون1( :المرحلة االولي

) الحلم وكتابة5( .صناعية او زراعية او خدمية او سياحية اوعاصمة سياسية
 يناير وكذلك52 قصة وسيناريو وآلية الخروج من واقع متغيرات ثورة
االطار الزمني واالدوار لتأكيد أهمية الحقيقة االجتماعية للمسابقة
 ومن خالل لجنة التحكيم وورشة العمل5115  يناير52 ويتم مع احتفاالت
الدولية تقييم المرحلة االولي وتحديد فرق العمل المستمرة في المرحلة الثانية مع
. االف جنيها2  جوائز كل منها11 اعطاء جوائز مبدئية لألفكار المبدعة تصل
) تطبيقات العمارة الخضراء في نمط االسكان المتناسب مع5( :المرحلة الثانية
) المشروع الرائد المقترح ليكون القاعدة4( ،المدينة المستدامة المقترحة
االقتصادية واالستثمارية للمجتمع الجديد
 الف جنيه011 الجائزة االولي
 الف جنيه52 الجائزة الثانية
 الف جنيها21 الجائزة الثالثة
 الف جنبه وفقا للجنة التحكيم51 وجوائز تشجيعية كل منها
 سيتم عقد ندوات بالجامعة.5115\1\22 يتم تقديم المرحلة االولي في
البريطانية لكبار العلماء والمفكرين حول موضوع المسابقة ويتم عرض نتائج
52 المرحلة ضمن فعاليات ورشة عمل دولية ومعرض للمسابقة في احتفاالت
. وسيتم االعالن عن تفاصيل المرحلة الثانية.5115 يناير
:مزيد من المعلومات واالطالع علي شروط المسابقة علي شبكة االنترنت
csfs2011@bue.edu.eg  لالتصالcsfs.bue.edu.eg

