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نـــــــــيـــــــــرو دي  روبـــــــــــــــــــــــــــــــــــرت 
“إذا تعامل الممثل مع مخرج لديه أفكار 

مسبقة ويحاول أن يفرضها عليه، فلن 
يستطيع تنفيذ ما يطلبه منه ويفقد قدرته 

على العطاء.”
 

روِبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن وودهـــــــــــــــــيـــــــــــــــــد
“أشعر بأن السفر يجدد حيويتي ويوسع 

آفاقي.”

“The most important thing with a director is that 
 they make you feel as if you can do no wrong.”

Robert De Niro
President and CEO, Kempinski Hotels 

Actor, and co-founder of the Tribeca Film Festival



wish List

William goldberg 

Fancy shape cuff 

18k yellow gold with  

30.23 carats of diamonds.

www.williamgoldberg.com

ويليام جولدبيرغ
سوار راقي ساحر

من الذهب األصفر عيار 18 
قيراط مرصع بما زنته 30.23 

قيراط من األلماس.

bvlgari 

high jewellery necklace  

in pink gold, with pavé 

diamonds totalling 32.25 

carats. www.bulgari.com

بولغري
عقد من المجوهرات الراقية
من الذهب الوردي، مرصع 
بما زنته 32.25 قيراط من 

األلماس.

pippa small 

uncut crystal Tibetan 

ring in 22k gold. 

www.pippasmall.com

بيّبا سمول
خاتم من الذهب 

عيار 22 قيراط مرصع 
بالكريستال التيبيتي الخام.

cartier 

Trinity de cartier 

Ruban ring in pink 

gold, set with a pink 

lilac kunzite, and fully 

diamond pavéd.

www.cartier.com 

كارتيه
ترينيتي دو كارتيه خاتم 

ارتباط من الذهب الوردي 
مرصع 

بجوهرة من الكونزيت الوردي 
الليلكي، ومرصوف بالكامل 

باأللماس.

Azza Fahmy 

crescent/star diamond 

earrings crescent and star 

pattern with citrine stone, and 

diamond-encrusted crescent.

www.azza-fahmy.com

عزة فهمي
أقراط أهلة ونجوم ماسية 

أقراط من األهلة والنجوم 
مرصعة باأللماس والحجارة 

الكريمة الليمونية.

jack du Rose 

pride cuff –  

The Danger collection

A ferocious lion 

becomes a cognac, 

champagne, and white 

diamond-encrusted cuff. 

One of a kind piece.

durosefinejewellery.com

de grisogono 

Bracelet in rose and pink gold, 

set with 2,665 white diamonds 

totalling 167.12 carats.

www.degrisogono.com

جاك دو روز 
سوار برايد ـ تشكيلة ذا دينجر
سوار جميل على شكل أسد 

شرس من الذهب األصفر 
المرصع باأللماس البني 
والوردي الفاتح واألبيض.

قطعة فريدة من نوعها.

دو جريسوجونو
سوار من الذهب األبيض 
ـِ 2.665  والوردي مرصع ب

ماسة بيضاء زنتها اإلجمالية 
167.12 قيراط.
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