
إلحياء أولى حفالت »هال فبراير« غداً

ماجدة الرومي وصلت إلى الديرة واستُقبلت بالورود
مفرح الشمري 
@Mefrehs

بعد غي����اب 17 عاما عن 
الكويت وصل����ت املطربة 
الكبي����رة ماج����دة الرومي 
مس����اء أمس األول للديرة 
برفقة شقيقها عوض إلحياء 
أولى حفالت هال فبراير غدا 

في صالة التزلج.
وكان في استقبال السيدة 
ماجدة الرومي املنسق العام 
ملهرجان هال فبراير في دورته 
ال�16 ناصر السعدون ورئيس 
الغنائية  جلنة احلف����الت 
القعود  امللح����ن عب����داهلل 
ورئي����س اللجنة اإلعالمية 
للمهرجان وليد الصقعبي 
الذي����ن قدموا له����ا الورود 
س����اعة وصولها للمطار.
وفي وقت آخر اس����تقبلها 
السفير اللبناني لدى الكويت 

د.خضر حلوة.
يذك����ر ان تذاك����ر حفلة 
املطرب����ة الكبي����رة ماجدة 
الروم����ي نف����دت بالكامل 
وذلك حلرص عشاق صوتها 
الساحر لالستمتاع لطربها 
األصيل ال����ذي ال يضاهيه 
طرب في ظل ما يسمعونه 
حاليا في الساحة الغنائية 
 من بع����ض مطربيها الذين 
ال يفقهون بالطرب شيئا!.

الفنانة ماجدة الرومي مع وليد الصقعبي

.. ومع امللحن عبداهلل القعود بعد وصولها الكويت السفير اللبناني لدى الكويت د.خضر حلوة واملنسق العام للمهرجان ناصر السعدون في استقبال ماجدة الرومي وشقيقها عوض
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الشرطة تقبض على رجل يقود 
»صندوق ثلج«!

سيدني � د.ب.أ: ذكر تقرير إخباري في سيدني امس 
أن الشرطة األسترالية ألقت القبض على رجل لقيادته 

مبردا »آيس بوكس« مبحرك. 
وقالت محطة »إيه.بي.سي دوت نت« نقال عن مصادر 
الشرطة إن املبرد وهو عبارة عن صندوق بالستيكي 
معزول يستخدم للحفاظ على برودة املشروبات ويعرف 
باسم »إس���كي« في أسترالي وهو عبارة عن صندوق 
ثلج، ال ميكن استخدامه بش���كل قانوني على الطرق 

العامة في والية ساوث بأستراليا.
ومت إلقاء القبض على الرجل في وقت متأخر االثنني، 
واتهم بعدم حيازته رخصة قيادة، وبقيادة مركبة غير 

مسجلة وغير مؤمن عليها.
وأظهرت الصور التي نشرت للمبرد صندوقا باللونني 
األزرق واألبيض موضوعا ف���وق إطار بأربع عجالت 
ينطلق مبحرك يعمل بالبنزين، إلى جانب مجموعة من 

املقاود موضوعة في خلفية مسطحة للصندوق.
ونقلت احملطة اإلخبارية عن نيلز أوليندال الضابط 
بالش���رطة قوله: »إنه ال ميكن قيادة هذه النوعية من 
املركب���ات بش���كل قانوني على الط���رق، ولكن ميكن 
استخدامها فقط كنوع من امللكية اخلاصة التي تتسم 

بالطرافة واحلداثة«.

صندوق الثلج بعد توقيف الشرطة لقائده

خرق القانون في الصغر
 يشير إلى اخلرف في الكبر

رويترز: قال باحثون إن السلوك اإلجرامي لدى بعض 
املراهقني من الش����ريحة العمرية األكبر س����نا مبا في ذلك 
السرقة واملخالفات املرورية والتحرش اجلنسي والتبول في 
الشارع وخرق القانون بوجه عام رمبا تكون من العالمات 

املبكرة لإلصابة بخرف الشيخوخة.
وقال جورج نعس����ان من مركز الذاكرة والشيخوخة 
وقسم األعصاب بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو 
إن هذه الشريحة العمرية، السيما املراهقني األكبر سنا ممن 
يرتكبون املخالفات ألول مرة رمبا يعانون من مرض عقلي 

يتعلق بخرف الشيخوخة يفسر سلوكهم االجرامي.
وراجع نعسان واملشاركون معه في الدراسة سجالت 
طبية تخص 2397 مريضا شخصت حاالتهم على أنها اصابة 
بالزهامير أو أنواع أخرى من خرف الشيخوخة وذلك خالل 

فترة زمنية امتدت بني عامي 1999 و2012.
وقال نعسان إنه اذا كان لدى املرضى سوابق مرضية 
في العائلة تتعلق بأمراض عصبية تؤثر على املخ والذاكرة 

فقد يرتبط ذلك أيضا بالسلوك اإلجرامي.
وقال: »إال ان معظم هذه األمراض ال حتدث لسبب وراثي 
محدد وهو أمر يتعذر حتديده.وعموما فإن الرصد املبكر ألي 
تغيرات في الشخصية واالنحراف عن النمط السوي لفرد 
ما يستلزم املبادرة بتقييم احلالة الحتمال وجود أسباب 
عقلية«.وأضاف ان من بني الشواهد املبكرة لالصابة بخرف 
الشيخوخة اخلاصة بتغير الشخصية فقدان القدرة على 
التمييز وعدم اإلحساس مبشاعر اآلخرين وفقدان الدافع 

والالمباالة أو الوسواس القهري.
وقال إن بوس����ع أفراد األسرة واألصدقاء مالحظة هذه 
التغيرات الس����لوكية في الشخصية بسهولة لكن يتعني 
عليهم أن يدركوا أنها رمبا تكون العالمات املبكرة ملرض 

يحتاج الى التدخل الطبي.
ومض����ى يقول إن من الصعوبة مب����كان حتديد نطاق 
اجلرائم التي يرجع س����ببها له����ذه احلاالت املرضية ألنه 
وزمالءه لم يفحصوا السجالت اجلنائية للمرضى، لذا لم 
يتسن لهم حتديد النسب املئوية اخلاصة بنوعيات اجلرائم 

التي يرتكبها املصابون باضطرابات عصبية.


