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THE END OF BLINDNESS 

  The Four Principal Causes of Blindness  

 

The Man Who Put a Bounty on Blindness  

 

Why There's New Hope About Ending Blindness 

וזה סאראמאגו'על העיוורון הוא רומן מאת הסופר הפורטוגלי ז הספר  .

התרגום העברי של . בפורטוגזית 5991נת ראה אור לראשונה בש

נוצרה גרסה קולנועית  0222בשנת . 0222מרים טבעון פורסם בשנת 

 ויקיפדיה .לסיפור
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http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9C_%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9F
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http://www.forbes.com/sites/niallmccarthy/2016/09/01/which-u-s-universities-have-the-most-international-students-infographic/
http://www.forbes.com/top-colleges/list/
http://www.forbes.com/sites/karstenstrauss/2016/05/04/the-worlds-most-reputable-universities-2016/
http://www.forbes.com/sites/karstenstrauss/2016/05/04/the-worlds-most-reputable-universities-2016/
http://www.forbes.com/sites/susanadams/2015/09/30/the-worlds-top-universities-2015/
http://www.forbes.com/sites/kurtbadenhausen/2016/07/13/dallas-cowboys-head-the-worlds-50-most-valuable-sports-teams-of-2016/
http://www.forbes.com/sites/kurtbadenhausen/2016/07/13/dallas-cowboys-head-the-worlds-50-most-valuable-sports-teams-of-2016/
http://www.forbes.com/athletes/
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50 Most Valuable ... 

The World's 50 Most Valuable Sports Teams - 

Forbes 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjj46qPzfLOAhXEtRQKHdSPDiwQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.forbes.com%2Fsites%2Fkurtbadenhausen%2F2016%2F07%2F13%2Fdallas-cowboys-head-the-worlds-50-most-valuable-sports-teams-of-2016%2F&usg=AFQjCNERMlA80asPg7knFtDo2rrPIYbh9Q&sig2=JG9ZudTgyGNp5H5MxHYW8A
http://www.forbes.com/pictures/mli45ikdf/1-manchester-united-2/
http://www.forbes.com/pictures/mli45ikdf/1-manchester-united-2/
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 אופנת גברים נשק וחדשות  -  :נושא 8פרק  

magazine.co.uk-http://www.gq/ 

What the US can learn from UK gun control  

Why the US won't give up its guns 

Guns in America | Facts and statistics about 

firearms in the US 

 

Guns In America, By The Numbers 

 

http://americangunfacts.com/ 

What the US can learn from UK gun control  

 

 

 

 

 

  

 

http://www.gq-magazine.co.uk/
http://www.gq-magazine.co.uk/article/american-vs-british-gun-control-laws
http://www.gq-magazine.co.uk/article/us-gun-culture-gun-control
http://americangunfacts.com/
http://americangunfacts.com/
http://americangunfacts.com/
http://www.gq-magazine.co.uk/article/american-vs-british-gun-control-laws
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    מוזיקה  חדשות -  :נושא 9פרק  
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