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تشارليز ثيرون وفستان من »ديور« لقي انتقادات عديدة

الفائزة بافضل اخراج كاترين بيغلو بفستان مميز

كيت وينسليت وفستان وصف بالعادي ولكن مبجوهرات هي االغلى بأكثر من مليوني دوالر الفائزة بأوسكار أفضل ممثلة ساندرا بولوك وفستان ساحر طلة مشرقة لكاميرون دياز بفستانها اجلميل

نيكول ريتشي لم تنل رضا اجلمهور ودور االزياء عن فستانها الزي األسوأ بحسب اخلبراء كان لزوي سالدانا سوزي اميس بفستان اعتبر من أسوأ األزياء

بولوك وسوانك األجمل ومجوهرات وينسليت بمليوني دوالر

متابعة ندى شيرازي
تترق���ب جنمات هوليوود 
االوسكار سنويا ال ملعرفة النجوم 
الفائزين فقط بل ملنافسة بعضهن حول 
افضل االزياء التي سترتديها النجمات، 
حيث تتسابق دور االزياء للفوز برضا 
النجمات حتى تعرض ازياءها ولتتهادى 
فساتينها على السجادة احلمراء التي 
تطأها اقدام ومالبس مرصعة مبجوهرات 

مباليني الدوالرات.
ورغم االزمة االقتصادية التي تضرب 
الواليات املتحدة اال ان ذلك لم يخفف 
من وهج فس���اتني جنمات هوليوود 
الالتي يتبارين على االثمن واالجمل وقد 
حازت املركز االول لهذا العام املمثلة 
كيت وينسليت التي ارتدت مجوهرات 
كانت األغلى في الليلة االوس���كارية 
عبارة عن عقد واقراط مرصعة باالملاس 
االبيض واالصفر جتاوز ثمنها مليونني 

ونصف مليون دوالر.

السجادة الحمراء

وكعادته كل عام لفت مشهد دخول النجوم 
قاعة احلفل انظار اجلميع وكان باهرا باناقته 
والوانه ليتسابق نقاد املوضة الى نقد او مدح 
الفساتني واالكسسوارات الالمعة، وتسريحات 
الشعر االنيقة، وبدالت التوكسيدو الثمينة، 
وكذلك املصورون الى التقاط آالف الصور 
للنجوم وهم يتهادون على السجادة احلمراء، 
يتأبطون ذراع شريكهم او شريكتهم، وتعلو 

االبتسامة العريضة وجوههم.
تب���دأ عملية تصميم الثوب مع اعالن 
ترشيحات االوسكار، حيث تبدأ دور االزياء 
بارسال تصاميمها الى املمثالت املرشحات 

على امل احلصول على رد ايجابي.
وخالل عملية اختيار الثوب تطلع 
املمثلة على ما يقارب مائة فستان، اال 
ان عملية االختيار النهائية قد ال تكتمل 

اال قبل يومني فقط من احلفل.
مع كل هذه التغطية وهذا االهتمام 
تبدو مهمة اختيار الزي االجمل واالكثر 

اناقة صعبة، ورمبا مستحيلة احيانا، الن مجال 
التنافس واس���ع وكبير، وبالتالي تكون فرحة 
النجمات مضاعفة عندما يجدن صورهن في خانة 
االكثر اناقة صباح الي���وم التالي وهن يطالعن 
الصحف، او يتابعن التقارير املصورة لوسائل 
االع���الم، وال تنجو اخريات م���ن اخليبة عندما 
تصنف ازياؤهن في خانة االس���وأ، ويصبحن 

مثار تهكم مقدمي برامج الترفيه.
اما مجالت املوضة العاملية فستخصص اعدادا 
خاص���ة بأزياء هذه الليلة لتب���رز أجمل االزياء 
واس���وأها فتمدح جنمات عل���ى ذوقهن وتنتقد 
اخريات، كما سيتم اختيار النجمة االكثر اناقة 

لتتصدر اغلفة املجالت.
اما االنتقادات الالذعة فستصيب كل من ارتدت 
زيا س���يئا او غير جميل بنظر خبراء املوضة، 
حيث تتم عادة تخصيص صفحات ألسوأ وأبشع 

االزياء.
ويعتبر حفل توزيع جوائز االوسكار بأضوائه 
وبريقه والذي يشاهده مئات املاليني من االشخاص 
عبر العال���م اداة دعائية مهمة، لعالم املوضة اذ 
تطلق كل دار ازياء حملة لتشجيع النجوم على 

اختيار تصاميمها.
وهذا العام ككل عام نستعرض معا صور من 
جنحن ومن اخفقن من جنمات هوليوود في اختيار 

ازيائهن لهذا احلدث املهم »االوسكار«.

بولوك وأجمل األزياء

ينصب االهتمام عادة على اسماء املرشحات 
الفائزات باالوسكار وقد ارضت ساندرا بولوك 
ذائقة اجلميع بفس���تان من مارشيس���ا متيز 
ببس���اطته وجماله مع اقراط اذن من البالتني 

واالملاس
وكنجمة مشعة ظهرت كاميرون دياز بفستان 
ذهبي ساحر زادها رونقا وجماال واعتبر أحد 

أجمل فساتني سهرة األوسكار.
ولعل الفس���تان األبرز الذي أجمعت عليه 
اآلراء كان للنجمة هيالري سوانك التي ارتدت 
فستانا أسود ساحرا لفت اجلميع بقصته املميزة 

وانسيابيته الرائعة.
كما اعتبرت املخرجة كاثرين بيغلو من النساء 
األنيقات بارتدائه���ا زيا مميزا واختلفت اآلراء 

ح���ول زي النجمة دميي مور بني مش���جع لها 
وبني منتقد واعتبرت اآلراء ان ما ارتدته النجمة 

ميريل ستريب كان مناسبا والئقا لها.

اسوأ األزياء

أما أسوأ األزياء وهي الفئة التي تكون مثارا 
للتهكمات واالنتق���ادات الالذعة، فاحتل القائمة 
12 فس���تانا اعتبر األسوأ منها فس���تان املمثلة 
األميركية زوي س���الدانا من »جيفنشي« وهو 
ارجواني اللون اجلزء األسفل منه كامل الكشكشة 
واعتبرت التعليقات ان فس���تانها يستحق لقب 

األسوأ بجدارة.
فستان آخر اثار االنتقادات كان للممثلة املرشحة 
جلائزة أفضل ممثلة مساندة ڤيرا فرميغا التي 
ارتدت ثوبا من »مارشيسا« اعتبر غير مناسب لها 

وجعلها تبدو كأنها راقصة فالمنكو اسبانية.
املمثلة الثانية املرشحة ألفضل ممثلة مساعدة 
آنا كندريك ايضا لم تس���لم من االنتقادات حول 
فستانها حيث اختارته في اللحظة األخيرة بديال 

عن ثوب أزرق.
اما تش���ارليز ثيرون فقد نالت نصيبا وافرا 
من االنتقادات عن فستانها من »ديور« وخاصة 
بجزئه العلوي حيث لم يكن مناسبا لها وكذلك 
االمر مع نيكول ريتش���ي التي ارتدت زيا اعتبر 

من اسوأ ازياء االوسكار.
ورغم صغر سنها )17 عاما( لم تسلم مايلي 
ساويرس من االنتقادات لفستانها الذي لم يالئم 

سنها.
ودخل عل���ى القائمة املمث���ل روبرت داوني 
جونيور كأحد أسوأ أزياء الرجال بنظارة غريبة 

وبابيون زرقاء لم تكن مالئمة ابدا.
أحد أسوأ األزياء ايضا ما ارتدته زوجة املخرج 
جيمس كاميرون املمثلة سوزي اميس من فستان 
أزرق وصف بالسيئ وغير املناسب لها كونه أخفى 

معالم جسمها كليا وهي الضعيفة أصال.
أما املمثلة سلمى حايك فقد نالها نصيب وافر 
من االنتقادات التي اعتبرت فستانها غير مالئم 

لفستان سهرة بحجم ليلة األوسكار.
يبق���ى ان اس���وأ ازياء اوس���كار ه���ذا العام 
كانت افضل بكثير من اس���وأ االزياء في االعوام 

املاضية.

أفضل وأسوأ فساتين النجمات في عرس األزياء العالمي ليلة األوسكار

األسوأ

هيالري سوانك 
بفستانها األسود 

الذي سحر الجميع


