
یوم َتوّلى المرأة التحكم، 4 فبرایر2016
یوم المرأة! „الغساالت” تقتحمن مبنى البلدیة في منطقة ُبوْیل 

جو احتفاالت لطیف وسط المدینة – في الحانات طبعا بدون كحول 
للقاصرین

یوم السبت خالل الكرنفال، 6 فبرایر2016 
 المواكب في المناطق الحضریة والحفالت الصاخبة

یوم األحد خالل الكرنفال، 7 فبرایر 2016
إقتحام مبنى بلدیة بون - حدث و مشھد متنوع مثیر 

مع أزیاء رسمیة وخیول ومدافع.

إثنین الورود 8 فبرایر2016 على الساعة 12
موكب „إثنین الورود” الكبیر وسط مدینة بون

المزید من المواعید تحت:
www.karneval-in-bonn.de

HERAUSGEBER 
Festausschuss Bonner Karneval e.V. 
Hohe Straße 81  ·  53119 Bonn
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Offizieller Partner des Festausschuss Bonner Karneval e. V.

An jeder eck ne  
Andere jeck
... un jet jeck sin mer all:  
Die Telekom wünscht allen Bonnern eine tolle Session!
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الكرنفال في
بون 



التنظیم
یتم تنظیم موكب إثنین الورود، موكب األمیر و األمیرة 

إضافة إلى العدید من األحداث من قبل لجنة اإلحتفال 
بالكرنفال بون التطوعیة كجمعیة ُمسّجلة و كمنظمة                                                                                        
للكرنفال في بون. یتم التمویل لجنة المھرجان في المقام األول من خالل                                                                                      
التبرعات من طرف شركات واألفراد في بون. تشارك بعض الجمعیات                                                              
الخاصة بالكرنفال إلى جانب مدینة بون في دفع التكالیف و لكن فقط                                                                  

في نطاق محدود جدا.

الھدایا التذكاریة
تمنح لجنة الكرنفال حسب شعار كل دورة أزرار صغیرة كذكرى للحدث.                                                             
یدعم الیانصیب موكب إثنین الورود و ال ُیستغنى عن الوشاح المكتوب علیھ 

شعار الكرنفال خالل درجات الحرارة المنخفضة في شھر فبرایر.

یتمیز „كرنفال” بون بالتنوع المتمثل  في متعة وبھجة اإلحتفال                                                                                             
كما أنھ یعتبرتقلیدا تاریخیا و إحتفاال مشتركا مع الجیران                                                                                                   
بحیث یتم التنكر باألقنعة و األزیاء، بإختصار یعد الكرنفال من أھم                                                                                  

اإلحتفاالت في منطقة الراین.

لقد أقام األمناء المقیمون بمدینة كولونیا في عصر                                                                                            
النھضة في القصر (الجامعة اآلن) حفالت تنكریة                                                                                                  
على نموذج الكرنفال بمدینة البندقیة. ویذكر أن جاكومو كازانوفا                                                                                    
قد تواجد في ھذه اإلحتفاالت سنة 1760.                                                                                                  
في عام 1850 بدأت الطبقات الوسطى والطالب، باإلحتفال بالكرنفال                                                                             
بحیث كانوا یقیمون بتقلید الجنود البروسیة في لباسھا و السخریة منھا                                                                                

ومن „إدمانھا على األوسمة” إذ قاموا بمنح أوسمة خاصة بالكرنفال. 

„ سوف تجدون في كل زاویة محتفال بالكرنفال „

TIFFANY I. 

         &
 

MICHAEL I.

األمیر (البرنس) وبونا
یحكم األمیر والبونا ـ (أمیر وأمیرة بون) ـ منذ أكثر من 150 سنة                                                                      
كشخصیات رمزیة ُمجّسدة في إحتفاالت الكرنفال حیث لم تعد ترغب                                                                   
أغلبیة السكان في ذلك الوقت في الملوك النبالء كحكام واختاروا بنفسھم                                                                               
سخریًة أمیرا الكرنفال الخاص بھم.                                                                                                        
بالفعل إنھ شكل مبكر من أشكال الدیمقراطیة بمنطقة نھر الراین.                                                                                            
تصل العروض اإلجتماعیة في عھد األمیرین في الدورة الواحدة                                                                         
إلى350 تقریبا ویتم اإلحتفال خالل ھذه الدورة ببون تحت حكم األمیر                                                                  
مایكل األول وبونا تیفاني.                                                                  

مجالس وجمعیات الكرنفال
توفر جمعیات الكرنفال في بون أكثر من 100 برنامج متنوع  ویحتفل                                                                            

الجمیع خالل كرنفال الشارع في الحانات و في العدید من األماكن. 

یوم َتوّلى المرأة التحكم
تحتفل „الغساالت” منذ القرن ال19  في منطقة بون بویل „دون الرجال”.                                                                     

ویمثل ھذا الیوم ذكرى لھذا التمرد ضد عالم الرجال. 

إثنین الورود 
یعد ھذا الیوم من أبرز أیام الكرنفال إذ یشارك فیھ 4.500                                                                                                
شخص مع 80 عربة و 70 من الخیول. ُتوزع خالل الموكب                                                                                                          

وسط المدینة أكثر من 240.000 من الحلویات. 
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