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** PRESS RELEASE ** 

 LE DEFILE L’OREAL PARIS  
 

  "المشي بثقة" يلهم النساء على " LE DÉFILÉ L’ORÉAL PARISعرض "
  

عرض    عبر النسخة الخامسة من  "لوريال باريس" بقوة إىل عاصمة الموضة العالمية  تعاد  –  2022أكتوبر    03باريس، فرنسا،  

قيم".  Le Défilé L’Oréal Paris"  األزياء
ُ
ي لهذه الغايةعىل مدرج    الحدث  هذا   وقد أ

ي المدرسة العسكرية   ُبن 
ي الهواء الطلق ف 

ف 

(École militaire)  ،  ي قلب باريس والذي
ي الذي يقع ف 

. المعلم الوطن  ّ  الفرنسي  للتمب 
ً
  العام هذا    رسالةوقد هدفت    ُيعتبر رمزا

ي  
ي حملت عنوان "امس 

ي تضم مجموعة من إىل جانب  (  Walk Your Worth" )بثقة الن 
الن  التجارية  العالمة  جهود عائلة 

ون بالشجاعة  متحدثي   
ّ
   حول العامإىل إلهام جميع النساء  ،  يتحل

ّ
طريقهن نحو تقرير   وأن يسلكن  بكل جرأةالظهور    عىل  هنوحض

هن بثقة.   مصب 

 

ي 
ي جميع أنحاء العالمل  رسالة : (Walk Your Worth) "بثقة"امش 

ن
ن المرأة ف  تمكي 

ي باريس"بو 
ي "أسبوع الموضة ف 

 ف 
ً
 رسميا

ً
يكا  باريس" لوريال  "الذي نظمته  المفتوح أمام الجمهور  فإن عرض األزياء  ،  صفتها ش 

ي  "  وإمكاناتها من منظور بجمال المرأة وقوتها قد احتف   
  شعار أهمية  هذه الخطوة    تؤكد كما    . ( Walk Your Worth)  "بثقةامس 

""ألن  العالمة التجارية  إذ أن هذه العبارة    ،يتمتع بانتشار عالمي واسع النطاق  الذي  (Because You’re Worth It)  ك تستحقي  

ام "لوريال باريس" ي مختلف أنحاء العالم.  الراسخ تجّسد الب  
 والهادف إىل توفب  الدعم لجميع النساء ف 

 

ثون 
ّ
 بالروابط األخوية يحتفون"لوريال باريس"  باسم الرسميون المتحد

 

ي  وباستئناف  
ة الن  قيمتدورته األخب 

ُ
عىل   قد حافظ"  Le Défilé L’Oréal Paris"إن  ف،  2017للمرة الخامسة منذ العام    أ

ي باريس"مكانته باعتباره  
 "ُصنع ف 

ً
 عالميا

ً
.   ملتقا ي باألخوة والتمكي  

منصة عرض إىل    يسولت  النجمة العالمية  عادتوقد    يحتف 

"Le Défilé L’Oréal Paris  ي عىل التواىلي
ي المناسبة إىل جانب  إللقاء  " للعام الثان 

باسم رسميي    المتحدثي    عدد من الكلمة ف 

ي العالمة  
ي أبهرن الجمهور    وكاثرين النغفورد   وإيفا النغوريا   آندي ماكدويلأمثال    التجارية المفعمي   بالجمال والرف 

بجرأتهن اللوان 

ة  اب.    المتمب  
ّ
  أجا نعومي كينغ ":  Le Défilé"   ومن بي   المتحدثي   الرسميي   اآلخرين الذين عادوا إىل منصةوحضورهن الجذ

ي  ي و   وجيما تشان  وسيندي برونا   وكاميل رازات  فيو  وبينر
وسو   ونيدهي سونيل  وماري بوشيه   ولوما غروتيه  ولييا كيبيدي   ليىل بخن 

 والداو.   ونيكوالي كوسب   جو بارك

ي الجمالإطالالت 
ن
 م  فريدة من نوعها  غاية ف

 
 مة من الذوق الفرنشي ستله

 مع عودة واألزياء الجمال بالعناية " االنسجام والتناسق بي   Le Défilé L’Oréal Parisلقد احتضن عرض "
ً
مديرة ، خصوصا

كة، ڤال جارالند، وفريق ي الش 
ّ   عملها    المكياج العالمية ف  حيث   إىل جانب خبب  الشعر ستيفان النسيان وفريق عمله،،  المتمب 

ي 
ي نحت اإللهام للعناية ب مستعيني   ابتكار إطالالت رائعة   أبدعوا ف 

اتهم اإلبداعية ف     . الشعر لهذا الموسمو  بالجمالخبر
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ي عرض "أن  وتجدر اإلشارة إىل  
كاء العالمة التجارية ف  ي إم موناكو " هم: آنا أكتوبر و Le Défilé L’Oréal Parisش  أتلي   و   إيه نر

ي و   بورك أكيول  بوغدار و و   بيانكا سوندرز و 
جيمي وأي إف إم و   جيامباتيستا فاىلي و   وجرمانييهوإسب  ماناس    أيىلي صعبو   كوبرن 

ي و   وليكورت مانشن  الدو بوكوشافا و   جيامباتيستا فاىلي ال فيتشه و و ولونيفورم    وكوشيه  كينيث إيزيو تشو  
يال نوش    لويس غبر

يروك  تومو  إممارفنو  ونينا  هاري  وموشي  وبيب   باريس  هاري  وأوبرا  وروخ  وبيب   وون    إلموني    صوفياو   3Dروشي  و  وروبرت 
 . أنكومي   ماترز و 
 
 


