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  جملة آبوناجملة آبونا
  جملة نصف شهرية تصدر عن جتمع أحرار القابونجملة نصف شهرية تصدر عن جتمع أحرار القابون

 

ّ    بنيبنيبني.. .. .. الباريالباريالباري   عبدعبدعبد   نننيامياميام    ّ فكي ّ فكي السجانالسجانالسجان   فكي    

القابونالقابونالقابون   منمنمن   رئاسيرئاسيرئاسي   مرشحمرشحمرشح       

      القابونالقابونالقابون   ابتسامةابتسامةابتسامة   عبيدعبيدعبيد.. .. ..    فشهيدفشهيدفشهيد      مصابمصابمصاب   ثائرثائرثائر   متظاهرمتظاهرمتظاهر   
الدمشقيالدمشقيالدمشقي   اليامسنياليامسنياليامسني   ثورةثورةثورة.. .. ..    احلرائراحلرائراحلرائر   إبداعاتإبداعاتإبداعات       

خيارخيارخيار   الالال   واجبواجبواجب   احلراحلراحلر   اجليشاجليشاجليش   جهودجهودجهود   وتنسيقوتنسيقوتنسيق   توحيدتوحيدتوحيد       

العريقالعريقالعريق   الدمشقيالدمشقيالدمشقي   احلياحلياحلي   الدينالدينالدين   ركنركنركن       
   الغامضالغامضالغامض   املوتاملوتاملوت   رجلرجلرجل" " " القناصالقناصالقناص" " " 

ة يف حي القابونة يف حي القابونة يف حي القابونأول مظاهرأول مظاهرأول مظاهر    
   

20122012- - 1010- - 1616العدد الثاني  العدد الثاني     
 

  جحدجحد  ومنومن  ارمونارمون  الطغاةالطغاة  فعلفعل  ماما  ننسننس  ململ
  البلدالبلد  درعادرعا  وو  إدلبإدلب  وو  محصمحص  استباحوااستباحوا  ملاملا
  سجدسجد  ومنومن  مسجداً مسجداً   استباحوااستباحوا  ملاملا
  الزبدالزبد  واعلوالواعلوال  بالشبيحبالشبيح  النبيحالنبيح  احتمىاحتمى  ملاملا
  العمدالعمد  أمأم  يفيف  القابونالقابون  ويفويف  الثكلىالثكلى  احلولةاحلولة  يفيف
  الولدالولد  واحتارواحتار  صفيونصفيون  بلبل  صهيونصهيون  انتشىانتشى  ملاملا

  البلدالبلد  هذاهذا  فودعوافودعوا  الرحيلالرحيل  أزفأزف  هلمهلم  قلناقلنا
 صمدصمد  وملنوملن  حاضنةحاضنة  والثواروالثوار  لألحرارلألحرار  فالشامفالشام
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www.facebook.com/ahrar.alqabon.news/app_212097992149339 

qaboon.wordpress.com 

 
   

  مواضيع العددمواضيع العدد
 االفتتاحية 

ّ  بني.. الباري عبد يامن   السجان فكي

 القابون من رئاسي مرشح 

 اليامسني ثورة..  احلرائر إبداعات 
  الدمشقي

 عبيد..   فشهيد  مصاب ثائر متظاهر 
  القابون  ابتسامة

توحيد وتنسيق جهود اجليش احلر  
  واجب ال خيار

 العريق ركن الدين احلي الدمشقي 

  رجل املوت الغامض" القناص" 

  أول مظاهرة يف حي القابون 
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السجانالسجان  فكيفكي  بنيبني.. .. الباريالباري  عبدعبد  يامنيامن   


 

 

 



27\7\2011
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القابونالقابون  منمن  رئاسيرئاسي  مرشحمرشح   
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  الدمشقيالدمشقي  اليامسنياليامسني  ثورةثورة.. ..   احلرائراحلرائر  إبداعاتإبداعات
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  القابونالقابون  ابتسامةابتسامة  عبيدعبيد    ....فشهيد فشهيد     مصابمصاب  ثائرثائر  متظاهرمتظاهر

      



 





  





 

 











 

















 

15\9\2012 
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  اجليش احلر واجب ال خياراجليش احلر واجب ال خيار  جهودجهودحيد وتنسيق حيد وتنسيق توتو  
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العريقالعريق  الدمشقيالدمشقي  احلياحلي  الدينالدين  ركنركن   
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  الغامضالغامض  املوتاملوت  رجلرجل" " القناصالقناص""
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  أول مظاهرة يف حي القابونأول مظاهرة يف حي القابون    
    

25\3\2011
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25\3\2011
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  احلرية أسرى مجعة مظاهرة

 الغفران جامع ساحة - القابون

“ 

Rio Zaki   
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