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تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم

يعلن "أسبوع الساعات دبي" عن عودة منت دى الساعات في نسخته السادسة من النقاشات حول عالم الساعات

دبي ،اإلمارات العربية المتحدة ،أكتوبر  :2020يسر "أسبوع الساعات دبي" العالن عن عودة منتدى
الساعات في حلته الجديدة في أكتوبر  ،2020تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم،
رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي.
يعد منتدى الساعات ابتكارا جديداَ من قبل "أسبوع الساعات دبي" ،وهو عبارة عن مساحة فكرية تجمع بين
رواد الصناعة ومقتني الساعات في نقاشات مثيرة .ونظراَ للظروف الراهنة ،يعقد منتدى الساعات افتراضيا َ
على منصة يوتيوب من خالل قناة "أسبوع الساعات دبي" ) ،(Dubai Watch Weekحيث سيتم تسجيل
النقاشات مسبقا َ وستبث في يوم  24و 26و 28أكتوبر ويوم  9نوفمبر.
علقت هند صديقي ،المدير العام ألسبوع الساعات دبي ،قائلة" :يسرنا العالن عن أول نسخة افتراضية من
منتدى الساعات .إن ما ننشد تحقيقه من خالل هذه التجربة هو توحيد مجتمع الساعات وتوفير منصة تعليمية
لمتابعينا .نتطلع إلى استضافة المتحدثين المرموقين والتواصل مع جمهورنا حول العالم".
ظلت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) الشريك الثقافي الرسمي لـ "أسبوع الساعات دبي" منذ نشأته
األولى .كما تعود دار المزادات العالمية الرائدة  -كريستيز  -كشريك رئيسي في النسخة السادسة من منتدى
الساعات والتي ستكون استثنائية .قررنا هذه المرة التخلي عن المحاورين وسيدير اللقاء أفراد من لجنة
"أسبوع الساعات دبي" .خالل عرض المناقشة ،سيتمكن المشاهدون من المشاركة في جلسة مباشرة لإلجابة
عن أسئلتهم ،مع منحهم الفرصة لطرح المزيد من األسئلة عبر وسائل التواصل االجتماعي في األيام التالية.
الجدول الكامل الذي يتضمن مزيداَ من المعلومات حول موضوعات المنتدى والمتحدثين متاح اآلن للعرض
على موقع "أسبوع الساعات دبي" ).(Dubai Watch Week

تابعوا صفحة  Dubai Watch Weekعلى وسائل التواصل االجتماعي حتى ال يفوتكم كل جديد ولمزيد من المعلومات
يرجى زيارة http://www.dubaiwatchweek.com/
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أسبوع الساعات دبي
مكرسة للحفاظ على إرث وثقافة صناعة الساعات وذلك عبر تقديم
صة عالمية َّ
تعد أسبوع الساعات دبي من ّ
إحدى أكبر الفعاليات غير التجارية لمجتمع الساعات العالمي .نشأت فعالية أسبوع الساعات دبي عام 2015
من ق بل مجموعة أحمد صديقي وأوالده ،بهدف تكوين بيئة تفاعلية لتبادل المعرفة في هذا المجال تناسب
مقتني الساعات والعالمات التجارية بالضافة إلى صانعي الساعات والعالميين.

أحمد صديقي وأوالده
تحتل شركة أحمد صديقي وأوالده مكانة رائدة في مجال تجارة الساعات والمجوهرات الفاخرة في المنطقة.
تأسست الشركة عام  1950ومنذ حينها تقوم بتطوير ورعاية جميع احتياجات عمالئها من خالل محفظة عريقة
من الخبرات وااللتزام بتميز الخدمة .اليوم تحتل الشركة موقع رئيسي بين كبرى أسماء التجزئة في المنطقة،
ممثلة أكثر من  60عالمة تجارية عالمية في قطاع الساعات الفاخرة والمجوهرات ومتوزعة عبر أكثر من 50
موقعا حول المارات العربية المتحدة.

نبذة عن كريستيز:
حققت مزادات كريستيز ،إحدى أبرز الشركات العالمية في مجال األعمال الفنية ،ومبيعاتها الخاصة والرقمية
عبر النترنت ،مبيعات إجمالية بلغت  5.8مليار دوالر في العام  .2019ولطالما ارتبط اسم كريستيز بالفنون
االستثنائية والخدمة غير المسبوقة والخبرات الدولية الواسعة .وتقيم الشركة حوالي  350مزادا سنويا ضمن
أكثر من  80فئة ،تشمل جميع مجاالت الفنون الجميلة والزخرفية ،والمجوهرات ،والصور الفوتوغرافية،
والمقتنيات ،وغيرها .وتتراوح أسعار القطع التي تباع في المزادات بين  200دوالر وما يصل إلى أكثر من
 100مليون دوالر .وتتمتع كريستيز بتاريخ طويل حافل بالنجاح في المبيعات الخاصة لعمالئها بجميع الفئات
الفنية ،مع اهتمام متزايد بفنون حقبة ما بعد الحرب والفنون المعاصرة ،والفنون االنطباعية والحديثة ،واألعمال
الفنية المهمة القديمة ،والمجوهرات.
وتتمتع كريستيز بحضور عالمي في  46بلدا ،ولديها عشر صاالت مزاد حول العالم ،موزعة في لندن
ونيويورك وباريس وجنيف وميالن وأمستردام ودبي وزيوريخ وهونغ كونغ وشنغهاي.

