
    
                                                                                                                                        ኣገዳሲ  ሓበሬታ ኣገዳሲ  ሓበሬታ ኣገዳሲ  ሓበሬታ ኣገዳሲ  ሓበሬታ     
                                                                                ንኤርትራዊያን  ተቐማጦ  ከለንን  ከባቢኣንንኤርትራዊያን  ተቐማጦ  ከለንን  ከባቢኣንንኤርትራዊያን  ተቐማጦ  ከለንን  ከባቢኣንንኤርትራዊያን  ተቐማጦ  ከለንን  ከባቢኣን    
                                                                                                                                                                            
                                                                        

ማማማማ////ኮም ከለንን ከባቢኣን ንኹሎም ኤርትራዊያን ተቐማጦ ከለንን ኮም ከለንን ከባቢኣን ንኹሎም ኤርትራዊያን ተቐማጦ ከለንን ኮም ከለንን ከባቢኣን ንኹሎም ኤርትራዊያን ተቐማጦ ከለንን ኮም ከለንን ከባቢኣን ንኹሎም ኤርትራዊያን ተቐማጦ ከለንን     ከባቢኣንከባቢኣንከባቢኣንከባቢኣን        ናይናይናይናይዘን ዝስዕባ ዓመታዊ ዘን ዝስዕባ ዓመታዊ ዘን ዝስዕባ ዓመታዊ ዘን ዝስዕባ ዓመታዊ 
መደባት ትሕብር፦መደባት ትሕብር፦መደባት ትሕብር፦መደባት ትሕብር፦    
        
        1111    ))))            

                                                                        
እቲ ዓመት ዓመት ብምምሕዳር ከለን ኮርዋይለር እቲ ዓመት ዓመት ብምምሕዳር ከለን ኮርዋይለር እቲ ዓመት ዓመት ብምምሕዳር ከለን ኮርዋይለር እቲ ዓመት ዓመት ብምምሕዳር ከለን ኮርዋይለር (Stadtteilfest Köln(Stadtteilfest Köln(Stadtteilfest Köln(Stadtteilfest Köln----Chorweiler )Chorweiler )Chorweiler )Chorweiler )        ዝካየድ ልሙድ ዝካየድ ልሙድ ዝካየድ ልሙድ ዝካየድ ልሙድ 
ባህላዊ በዓል ፡ ሃገርና ብባህላዊ ኣገባባት ወኪልና  እንውዕለሉ ባህላዊ በዓል ፡ ሃገርና ብባህላዊ ኣገባባት ወኪልና  እንውዕለሉ ባህላዊ በዓል ፡ ሃገርና ብባህላዊ ኣገባባት ወኪልና  እንውዕለሉ ባህላዊ በዓል ፡ ሃገርና ብባህላዊ ኣገባባት ወኪልና  እንውዕለሉ             
                    ንዕለትንዕለትንዕለትንዕለት        5 .6.2015 .6.2015 .6.2015 .6.2016  6  6  6          ፡፡፡፡                ዝጅመረሉ        ዝጅመረሉ        ዝጅመረሉ        ዝጅመረሉ        ስዓት 1ስዓት 1ስዓት 1ስዓት 1000000 00 00 00                             
                    ቦታ     ቦታ     ቦታ     ቦታ             Rathhaus Bezirksamt Chorweiler Rathhaus Bezirksamt Chorweiler Rathhaus Bezirksamt Chorweiler Rathhaus Bezirksamt Chorweiler ፣ ፣ ፣ ፣ Pariserplatz , 50765 KölnPariserplatz , 50765 KölnPariserplatz , 50765 KölnPariserplatz , 50765 Köln----ChoChoChoChorweiler rweiler rweiler rweiler     
    
    

2.2.2.2.))))    

                                                                                                    20 ሰነ ፡ ዝኽሪ ሰማእታት ኤርትራ ፡20 ሰነ ፡ ዝኽሪ ሰማእታት ኤርትራ ፡20 ሰነ ፡ ዝኽሪ ሰማእታት ኤርትራ ፡20 ሰነ ፡ ዝኽሪ ሰማእታት ኤርትራ ፡    
    

    
    
ሰማእታትና እንዝክረላ ዓባይን ክብርቲን መዓልቲ  ፡ ንኹሉ ሰብ ምእንቲ ክጥዕሞ መደብ ሰማእታት ናይ ሰማእታትና እንዝክረላ ዓባይን ክብርቲን መዓልቲ  ፡ ንኹሉ ሰብ ምእንቲ ክጥዕሞ መደብ ሰማእታት ናይ ሰማእታትና እንዝክረላ ዓባይን ክብርቲን መዓልቲ  ፡ ንኹሉ ሰብ ምእንቲ ክጥዕሞ መደብ ሰማእታት ናይ ሰማእታትና እንዝክረላ ዓባይን ክብርቲን መዓልቲ  ፡ ንኹሉ ሰብ ምእንቲ ክጥዕሞ መደብ ሰማእታት ናይ 
ሰምበት ዕለት 19. 06. 16 ክካየድዩ።  ሰምበት ዕለት 19. 06. 16 ክካየድዩ።  ሰምበት ዕለት 19. 06. 16 ክካየድዩ።  ሰምበት ዕለት 19. 06. 16 ክካየድዩ።      
                    ንዕለት   19ንዕለት   19ንዕለት   19ንዕለት   19.06.201.06.201.06.201.06.2016    ፡   ዝጅመረሉ          6    ፡   ዝጅመረሉ          6    ፡   ዝጅመረሉ          6    ፡   ዝጅመረሉ          ስዓት 1ስዓት 1ስዓት 1ስዓት 13333.00.00.00.00    
                    ቦታ ቦታ ቦታ ቦታ     ኣብ ገረብ ስውኣትና ኣብ ገረብ ስውኣትና ኣብ ገረብ ስውኣትና ኣብ ገረብ ስውኣትና ፡፡፡፡    ጥቓ ጥቓ ጥቓ ጥቓ Altenbürgerhof   Altenbürgerhof   Altenbürgerhof   Altenbürgerhof   ዝርከብ መናፈሻዝርከብ መናፈሻዝርከብ መናፈሻዝርከብ መናፈሻ    
                                                            ብድሕብድሕብድሕብድሕሪ ሪ ሪ ሪ Mauenheimer Str 29   . 50733 Köln  Mauenheimer Str 29   . 50733 Köln  Mauenheimer Str 29   . 50733 Köln  Mauenheimer Str 29   . 50733 Köln      
    
ኣብዞም ኣገደስቲ መደባት ኣብዞም ኣገደስቲ መደባት ኣብዞም ኣገደስቲ መደባት ኣብዞም ኣገደስቲ መደባት ማሕበረኮም ከለንን ከባቢኣን ንኹሎም ኤርትራዊያን ተቐማጦ ከለማሕበረኮም ከለንን ከባቢኣን ንኹሎም ኤርትራዊያን ተቐማጦ ከለማሕበረኮም ከለንን ከባቢኣን ንኹሎም ኤርትራዊያን ተቐማጦ ከለማሕበረኮም ከለንን ከባቢኣን ንኹሎም ኤርትራዊያን ተቐማጦ ከለንን  ከባቢኣን  ንን  ከባቢኣን  ንን  ከባቢኣን  ንን  ከባቢኣን  
ንኽትሳተፉ ብኽብሪ ትዕድም።ንኽትሳተፉ ብኽብሪ ትዕድም።ንኽትሳተፉ ብኽብሪ ትዕድም።ንኽትሳተፉ ብኽብሪ ትዕድም።    
    
                                                                                                                                                            ብደሓን ምጹብደሓን ምጹብደሓን ምጹብደሓን ምጹ                                                                            
    
                                                                                                                            ዘለኣለማዊ ዝኽሪ ንሰማእታትና ዘለኣለማዊ ዝኽሪ ንሰማእታትና ዘለኣለማዊ ዝኽሪ ንሰማእታትና ዘለኣለማዊ ዝኽሪ ንሰማእታትና     
                                                                                                                                                            ዓወት ንሓፋሽዓወት ንሓፋሽዓወት ንሓፋሽዓወት ንሓፋሽ    
                                                                                                                                ማማማማሕሕሕሕበበበበረረረረኮኮኮኮምምምም    ከከከከለለለለንንንንንንንን    ከከከከባባባባቢቢቢቢኣኣኣኣንንንን    




