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امتحان ذكاء
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ورشات استرزاق في البيوت

حولن بيوتهن الى ورشات لالسترزاق ،حيث يقمن بتحضير
العديد من النساء ّ
املأكوالت وطرحها للبيع في الدكاكني  .بانوراما وقفت عند هذه الظاهرة

د .خالد م��رة طبيب اسنان من كفرقرع  ،يعمل ليل نهار من اجل
تطوير تفكير وعقول الطالب العرب  ،ويفتخر باجنازات طالبه ...

.8

.10

.12

شتاء الوسط العربي

أمطار الشتاء االولى فضحت عورة شوارع البلدات العربية من جديد  ...فهل يكون
شتاء  2009شتاء حافال بالفيضانات والبحيرات أمام البيوت  ،كما في سنوات سابقة ؟

معجبو اوباما في الوسط العربي

طالب جامعيون من الوسط العربي يؤكدون على ان " انتخاب اوباما
يجب ان يكون درس ًا بليغ ًا في الدميقراطية تتعلم منه دول العالم "

الشوارع  ...مالعب لالطفال

باتت الشوارع في العديد من القرى واملدن العربية امللعب الوحيد املتاح لالطفال للعب
واللهو  .بانوراما اجرت جولة في عدد من الشوارع وتوقفت عند هذه الظاهرة

زوايا ثابتة
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مشاكل وقلوب حائرة
كلمات متقاطعة
عالم االبراج
سودوكو

ش��ب��اب وب �ن��ات

 .23وقفة مع فنان طمراوي

الفنان طالل عواد من طمرة  ،يعشق الفن حتى أخمص قدميه  ،يعتقد ان الوقت
قد حان خلوض التجربة السينمائية  ،ويكشف انه يقف على عتبة عمل قوي

 .29فنانة لبنانية واعدة

حتى االن ال توجد أداة انسب من اجل قياس املهارات العقلية والذهنية
عند الطالب  ،وكانت هناك الكثير من احملاوالت واالقتراحات للتخلي عن
االمتحان واستبداله مبعايير اخرى  ،اال ان هذه احملاوالت باءت بالفشل
د .خالد مرة الذي اصدر  30كتابا في مجال تطوير التفكير يتحدث عن كتبه وعن امتحان البسيخومتري وأفضل الطرق للنجاح فيه

الفنانة اللبنانية جنوى سلطان لم تتردد كثيرا قبل ان تتخذ قرارها باحلصول على
رخصة سالح حتمله اينما كانت ،لتدافع به عن نفسها وقت احلاجة ! حوار شيق

 .35رياضة

ايال حلمان في حديث خاص لبانوراما  ":انتظرت بفارغ الصبر العودة الى احتاد سخنني
 ،وكلي امل ان اكون عند حسن ظن اجلميع"  -ص 37-36
ايهاب قدورة العب شباب اللد ":رغبت بعودة املدرب عيران كوليك النه مينحني الثقة
اكثر من غيره"  -ص 35
كايد ابو عياش رئيس ادارة مكابي االخاء الناصرة  ":منحنا جنوان غريب كل الثقة في كل
الظروف  ،ولكنه ما زال يصر على عدم االشراف على التدريبات"  -ص 39-38

بانوراما
رياضة

