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  جملة آبوناجملة آبونا
تصدر عن جتمع أحرار القابونتصدر عن جتمع أحرار القابون  نصف شهريةنصف شهريةجملة جملة    

 

حر وراء القضبانحر وراء القضبانحر وراء القضبان.. .. .. أمحد اخلطيب أمحد اخلطيب أمحد اخلطيب     
   ثوار حي القابون والغرافيتيثوار حي القابون والغرافيتيثوار حي القابون والغرافيتي

ً    عادعادعاد   حنيحنيحني.. .. ..    أمحدأمحدأمحد   القابونالقابونالقابون   فىتفىتفىت ً شهيدا ً شهيدا شهيدا    
   العام الدراسي اجلديدالعام الدراسي اجلديدالعام الدراسي اجلديد
   كفرسوسة حكاية ثورةكفرسوسة حكاية ثورةكفرسوسة حكاية ثورة

يةيةيةمذكرات ثائرة يف يوم مجعة أسرى احلرمذكرات ثائرة يف يوم مجعة أسرى احلرمذكرات ثائرة يف يوم مجعة أسرى احلر    

  واملالجئواملالجئواملالجئ  األقبيةاألقبيةاألقبية  جتهيزجتهيزجتهيز

   

20122012- - 1010- - 11العدد األول  العدد األول     
 

  ....ألي حزب أو تيار سياسيألي حزب أو تيار سياسي  ""  آبوناآبونا" " جملة جملة   تتبع تتبع ال ال 

  ....ثوريثوري  ي توعوي ي توعوي هدف الة هو تثقيفهدف الة هو تثقيف

  هي جملة لكل أبناء حي القابون وتطويرهاهي جملة لكل أبناء حي القابون وتطويرها
  .. .. ثوار احليثوار احليمسؤولية مسؤولية ها هو ها هو ؤؤوإغناوإغنا

منرب أهايل حي القابون حىت بعد منرب أهايل حي القابون حىت بعد " " آبوناآبونا""لتبقى لتبقى 
  ....سقوط نظام األسدسقوط نظام األسد
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  افتتاحية العددافتتاحية العدد  




          

 



   

         

  

 

          



       

    

 

        

 

 

 



 

 

  مواضيع العددمواضيع العدد

العددالعدد  افتتاحيةافتتاحية   
حر وراء القضبانحر وراء القضبانحر وراء القضبان.. .. .. أمحد اخلطيب أمحد اخلطيب أمحد اخلطيب     

   ثوار حي القابون والغرافيتيثوار حي القابون والغرافيتيثوار حي القابون والغرافيتي
ً       عادعادعاد   حنيحنيحني.. .. .. أمحد أمحد أمحد    القابونالقابونالقابون   فىتفىتفىت ً شهيدا ً شهيدا شهيدا    

اجلديداجلديداجلديدلعام الدراسي لعام الدراسي لعام الدراسي ااا    
   كفرسوسة حكاية ثورةكفرسوسة حكاية ثورةكفرسوسة حكاية ثورة

مذكرات ثائرة يف يوم مجعة أسرى مذكرات ثائرة يف يوم مجعة أسرى مذكرات ثائرة يف يوم مجعة أسرى 
يةيةيةاحلراحلراحلر    

  واملالجئواملالجئواملالجئ  األقبيةاألقبيةاألقبية  جتهيزجتهيزجتهيز
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حر وراء القضبانحر وراء القضبان.. .. أمحد اخلطيب أمحد اخلطيب    
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  ثوار حي القابون والغرافيتيثوار حي القابون والغرافيتي
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العام الدراسي اجلديدالعام الدراسي اجلديد     
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كفرسوسة حكاية ثورةكفرسوسة حكاية ثورة       
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  كفرسوسة حكاية ثورةكفرسوسة حكاية ثورة    
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  جتهيز األقبية واملالجئجتهيز األقبية واملالجئ
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  يةيةمذكرات ثائرة يف يوم مجعة أسرى احلرمذكرات ثائرة يف يوم مجعة أسرى احلر    
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 "السبت و األحد و االثنني"أيام العزاء الثالثة 
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 هدمت سقف البيت.. إصالحات بشار حتت سقف الوطن 

“ 
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