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Journalist sein – 
ein gefährlicher Beruf!

Die erste Menschenrechtserklärung 
stammt aus Persien. Sie ist auf dem 
sogenannten Kyros-Zylinder fest-
gehalten, der sich heute im British 
Museum in London befindet. Ihr 
Verkünder war König Kyros, der 
Persien von 559 bis 530 vor Chris-
tus regierte. Auf dem gebrannten 
Tonzylinder sind Erklärungen des 
Königs festgehalten, deren Bestim-
mungen den ersten vier Artikeln der 
Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte entsprechen: Menschen 
aus allen Teilen der bekannten Welt 
sind gleich und alle Menschen ha-
ben das Recht, ihre eigene Religion 
zu wählen. Die Vereinten Nationen 
haben den Text des Kyros-Zylinders 
offiziell als erste Menschenrechtser-
klärung anerkannt und ihn in allen 
sechs offiziellen Sprachen der Ver-
einten Nationen veröffentlicht. Der 
komplette Text ist auf Englisch ab-
rufbar bei www.livius.org unter dem 
Stichwort „cyrus cylinder“.

Persien hatte die 
ersten Menschenrechte

Mindestens 80 Medienmitarbeiter 
kamen 2018 weltweit ums Leben – 15 
mehr als 2017. Über die Hälfte wur-
de in nur fünf Ländern im Zusam-
menhang mit ihrer Arbeit getötet: 
Afghanistan (15), Syrien (11), Mexiko 
(9), Jemen (8) und Indien (6). Außer-
dem saßen am 1. Dezember 348 Me-
dienmitarbeiter im Gefängnis – vor 
allem in China (60), Ägypten (38), 
der Türkei (33), Iran (28) und Sau-
di-Arabien (28). 59 von 60 Journa-
listen weltweit waren Ende Dezem-
ber im Nahen Osten (Syrien, Jemen 
und Irak) entführt und festgehalten 
worden. Das berichtet die Journa-
listenorganisation „Reporter ohne 
Grenzen“ in ihrer Jahresbilanz zur 
Pressefreiheit 2018.

Journalisten 
leben gefährlich

Für die Menschen, die weniger 
Strom verbrauchen wollen, gibt es 
im Tübinger Stadtmuseum einen 
interessanten Vortrag. Hier erfährt 
man, wie man Strom sparen und da-
mit die Stromrechnung verringern 
kann. Gehalten wird der Vortrag 
von Bernd Schott. Er ist in Tübin-
gen verantwortlich für Umwelt- und 
Klimaschutz. Der Vortrag heißt „Tü-
bingen macht blau – Halbieren Sie 
Ihre Stromrechnung“. Er findet am 
Dienstag, den 22. Januar, um 18 Uhr 
im Tübinger Stadtmuseum in der 
Kornhausstraße 10 statt. Der Ein-
tritt ist frei.

Wie spart man Strom – 
und damit Geld?

From now on there will also be an 
application workshop for refugees 
in Rottenburg. The project will be 
presented at an open kick-off event 
where personnel developer Sabrina 
Miller explains, how the applicati-
on procedure in Germany functions 
and on which it depends thereby. In 
addition participants can register 
for free individual coachings at the 
evnt. Further lectures for the job 
and training search are planned. 
The prelude meeting takes place 
on Thursday, 17 January, from 15 to 
17 o‘clock in the common room (3. 
floor) of the former DHL high-rise 
building (pc. Claude road 72). Infor-
mation under: Tel. 07472/165-426 or 
willkommenskultur@rottenburg.de 

Tips and help for your 
application 

For people who want to consume less 
electricity, there is an interesting 
lecture in Tübingen‘s Stadtmuseum. 
Here you can learn how to save elec-
tricity and thus reduce your electri-
city bill. The lecture will be held by 
Bernd Schott. He is responsible for 
environmental and climate protec-
tion in Tübingen. The lecture is cal-
led „Tübingen macht blau - Halbie-
ren Sie Ihre Stromrechnung“. It will 
take place on Tuesday, 22 January at 
6 p.m. at the Tübingen City Museum 
in Kornhausstraße 10. Admission is 
free.

How to save electricity 
- and money?

ی و یچگونه برق را صرفه جو
 پول را ذخیره کنید

 
که میخواهند در مصرف برق  یبرای افراد
رانی ی داشته باشند یک سخنیصرفه جو

ر جالب در موزیم شهر توبینگن برگزا
موخت که آمیشود که در اینجا شما خواهید 

 هی کردیبرق صرفه جو مصرفدر چگونه 
حساب برق شما کاهش و در نتیجه صورت

قای بریند شوت پیش آرانی را سخن یابد و این
دهی بول جوا ئنها در توبینگن مسآمیبرد و 

در بخش محیط زیست و حفاظت محیط 
و این سخنرانی به نام . زیست میباشد

نی که توبینگن مخت بلو یاد شده و به این مع
و  صرفه جویی کردهتان در مصرف برق 

این سخنرانی  .پرداخت کنید هزینه رانصف 
روز سه شنبه به  ماه جنوری 22به تاریخ 

ورود عالقه مندان  ,شام شروع شده 6ساعت 
درس آزاد بوده و برای اشتراک به این آ

 Kornhausstraße 10.  مراجعه کنید
 
 

 گی  روز نامه نگاران زند
 خطر ناکی دارند

 
نفر از روز نامه نگاران  80به تعداد  اتقریب

گی خود  زند 2018در سراسر دنیا در سال 
اند که این رقم نسبت به سال  ادهرا ازدست د

نفر ارقام باال رفته است  15.به تعداد  2017
    تر از نصف این ارقام کشته دتعداد زیا

کشور در انجام وظیفه  5شده گان در این 
کشته شده اند ارقام کشته شده گان در این 

نفر  15کشور ها مانند افغانستان به تعداد 
فر و ن 8نفر یمن  9نفر مکسیکو  11سوریه 

نفر میباشد و نیز در اول ماه  6هندوستان 
روز نامه نگاران  348سمبر به تعداد د

نسبت به انجام وظیفه به پشت میله های 
زندان رفته اند و این ارقام در این کشور ها 

ترکیه  38نفر مصر  60میباشد مانند چین 
 28نفر عربستان سعودی  28نفر ایران  33

 60نفر از ارقام  59نفر میباشد به تعداد 
ان از تمامی دنیا اال نفری روزنامه نگار

میانه های خاوردر کشور سمبراخیر ماه د
مانند سوریه .یمن. و عراق ربوده و 

این بسته معلوماتی در  بازداشت شده اند
االنه روز نامه نگاران بدون مرز گزارش س

 .مده استآ
 
 

ی و کمک برای ورقه ینماهرا
 درخواستی

 
 مادهآترین وقت یک کارگاه برای  در نزدیک

گ برنسازی اوراق درخواستی در شهر روت
اشت که در ن وجود خواهد دای مهاجریبر

ه خواهد شد خانم داد پرتاب باز پروژاین روی
این برنامه برای معرفی و سربینه مولیه در

و  تشریح که یک ورق درخواستی چه بوده
     ریقه طچه قسم ترتیب باید شود و نیز 

و . لمان تشریح خواهد کردآن را در آبرد ارک
ی را ینیز در این برنامه شما فرصت رهنما

و در این فرصت شما  دارید به شکل تنها
میتوانید ورقه درخواستی را برای کار و 

  برای دریافت کار حرفه ای ترتیب دهید و 
و این  رود عالقه مندان نیز رایگان میباشدو

وری از ساعت ماه جن 17روی داد به تاریخ 
ر طبقه سوم ساختمان دی اچ عصر د 5اال  3

-.St ن عمومی برگزار میشودالسال در 
Claude-Straße 72 درس برای آ

ل پیامک یبه این شماره و ایم بیشترمعلومات 
 426-07472/165 کنید

willkommenskultur@rottenburg.de 
 
 

را  ایران اولین حقوق بشر
 دارا بود

 
بشر از ایران  برای اولین بار حقوق

برخاسته است و این در حالیست که این 
مده آسخره کورش کبیر  اصطالح در استوانه
را این سخره در ضاست که در حال حا

الم و اع در لندن میباشد یتانیاموزیم بر
داری موضوع حقوق بشر در زمان زمام

 559اال  530کورش کبیر در سال های 
 نآدر  سال قبل از میالد مسیح بوده است

ب شده بود که مطابق چهار سخره که ترتی
المیه جهانی حقوق بشر نوشته کرده عمقاله ا

مردم از تمام نقاط جهان شناخته شده  بود
ند و همه مردم حق انتخاب دین را برابر هست

زادانه دارند سازمان ملل متحد رسما متن آ
استوانه کورش کبیر را به عنوان اولین 

شناخته و آن اعالمیه حقوق بشر به رسمیت 
سمی منتشر را در تمام دنیا به شش زبان ر

ن به زبان انگلیسی آکرده است که متن کامل 
 درس موجود میباشدآدر این 

www.livius.org   
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كيف يتم توفير الكهرباء من 
 أجل المال

 
قليل من هالك است لديهم لألشخاص الذين
مدينة في متحف  محاضرةالكهرباء يوجد 

Tübingen كيف يتم  الشخص. هنا يعرف
تخفيض فاتورة  عيستط كيف والكهرباء توفير 

 Bernd Schottمحاضرة ال يلقيس. الكهرباء
في  المناخوحماية عن البيئة  مسؤولهو  

Tübingen  . المحاضرة
تستبدل -االزرقبتعمل  Tübingen)بعنوان

خفض فاتورة الكهرباء  -يةالطاقة بطاقة بيئ
كانون  ٢٢يوم الثالثاء  . تقامالخاصة بك(

 في متحف مدينة ٦الساعة  يناير يالثان
Tübingen في شارعKornhausstraße 

 .يالدخول مجان , 10
 
 

 رخط في حياة الصحفيين
 

موظفا اعالميا في سنة  ٨٠ حواليتوفي 
شخصا زيادة عن سنة  ١٥حول العالم، ٢٠١٨
في خمسة بلدان  . قتل اكثر من نصفهم٢٠١٧

افغانستان،  ١٥ .فقط في اتصال مع عملهم
الهند،  ٦ن، اليم ٨المكسيك،  ٩سوريا،  ١١

س جلكانون األول شهر باإلضافة الى ذلك في 
 ٦٠موظفا اعالميا في السجن خصوصا  ٣٤٨

ايران  ٢٨تركيا  ٣٣في مصر  ٣٨في الصين 
فوا صحفيا خط ٦٠من  ٥٩في السعودية.  ٢٨

واعتقلوا كانوا في انحاء العالم نهاية شهر 
سوريا واليمن والعراق. كانون االول شرق 

تقرير قدمته منظمة الصحفيين الهذا 
مومية )صحفيين بال حدود( من ميزانيتهم الع

 .٢٠١٨لحرية الصحافة سنة 
 
 

نصائح ومساعدة في طلبات 
 التوظيف

 
 Rottenburgاآلن يوجد أيضا في مدينة 

. لالجئين ورشة عمل لتقديم طلبات التوظيف
 في حفل افتتاحي   المشروع عرضسوف 

 Sabrinaتنمية الموارد البشرية  مسؤولة
Miller  ,تتم اجراءات  سوف تشرح كيف

باإلضافة الى ذلك ومايهم. التقديم في ألمانيا 
في هذا  و المشاركات يستطيع المشاركين

التدريب الفردي لطلب  تسجلواأن يالمعرض 
لمزيد من  التخطيطكما تم مجانا ، 

عن تدريب وعمل  للبحث عن المحاضرات
م الخميس في يويقام الحفل االفتتاحي  مهني.

 ٣:٠٠من الساعة  يناير كانون الثاني ١٧
  (Stock .3) اراالنتظ في قاعة ٥:٠٠ساعة لل

في DHL-Hochhaus لفي البناء السابق 
St-Claude-Straße 72 لمزيد من

او  426-07472/165الرقم  على لمعلوماتا
willkommenskultur@rottenburg.de 

 
 

بالد فارس لديهم حقوق 
 اإلنسان األولى

 
أول إعالن لحقوق اإلنسان اتى من بالد 

قيد  Kyros-Zylinderفارس هذا ما يسمى 
الملك القائل (البريطاني في لندن  في المتحف
الى  ٥٥٩د فارس من حكم بال الذيكيروس( 

 على محرقة قبل حكم المسيح ٥٣٠
Tonzylinder  .االمتثال التي يحملها الملك

للمواد األربعة األولى من اإلعالن العالمي 
من جميع أنحاء العالم  اإلنسان الناسلحقوق 

، وان جميع الناس لهم م سواسيةالمعروف ه
 اعترفتاالمم المتحدة  .الحق باختيار دينهم

كبيان حقوق   Kyros-Zylinderنص ب
ونشرها بجميع اللغات الرسمية  اإلنسان األول

كامل النص باللغة  .لألمم المتحدة الست
  www.livius.orgعلى الموقع االنكليزية 

 cyrus cylinder. تحت الكلمة الرئيسية
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نصائح ومساعدة في طلبات 
 التوظيف

 
 Rottenburgاآلن يوجد أيضا في مدينة 

. لالجئين ورشة عمل لتقديم طلبات التوظيف
 في حفل افتتاحي   المشروع عرضسوف 

 Sabrinaتنمية الموارد البشرية  مسؤولة
Miller  ,تتم اجراءات  سوف تشرح كيف
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في هذا  و المشاركات يستطيع المشاركين
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عن تدريب وعمل  للبحث عن المحاضرات
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بالد فارس لديهم حقوق 
 اإلنسان األولى

 
أول إعالن لحقوق اإلنسان اتى من بالد 

قيد  Kyros-Zylinderفارس هذا ما يسمى 
الملك القائل (البريطاني في لندن  في المتحف
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Tonzylinder  .االمتثال التي يحملها الملك

للمواد األربعة األولى من اإلعالن العالمي 
من جميع أنحاء العالم  اإلنسان الناسلحقوق 

، وان جميع الناس لهم م سواسيةالمعروف ه
 اعترفتاالمم المتحدة  .الحق باختيار دينهم
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كامل النص باللغة  .لألمم المتحدة الست
  www.livius.orgعلى الموقع االنكليزية 

 cyrus cylinder. تحت الكلمة الرئيسية
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Flucht und Trauma
Dr. Elisabeth Fries hält am Dienstag, 
den 22. Januar, von 19:30 Uhr bis 21 
Uhr in der vhs Tübingen einen Vortrag 
über den praktischen Umgang mit 
psychischem Trauma bei Menschen 
mit Fluchterfahrung. Sie hat als Ärztin 
im Kongo gearbeitet, von wo aus sie 
den Genozid in Ruanda mitbekommen 
hat. Danach wurde sie Leiterin vom 
Verein refugio stuttgart e.V., der 
traumatisierten Geflüchteten hilft. 
Sie berichtet im Vortrag über ihre 
Erfahrung. Der Eintritt ist frei.
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Ab sofort gibt es auch in Rottenburg 
eine Bewerbungswerkstatt für ge-
flüchtete Menschen. Bei einer of-
fenen Auftaktveranstaltung wird 
das Projekt vorgestellt. Personal-
entwicklerin Sabrina Miller erklärt, 
wie das Bewerbungsverfahren in 
Deutschland funktioniert und wo-
rauf es dabei ankommt. Außerdem 
können die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer sich bei dieser Veran-
staltung für kostenlose Einzelcoa-
chings anmelden. Geplant sind 
weitere Vorträge zur Job- und Aus-
bildungssuche. Die Auftaktveran-
staltung findet am Donnerstag, 17. 
Januar, von 15 bis 17 Uhr im Aufent-
haltsraum (3. Stock) des ehemaligen 
DHL-Hochhauses (St.-Claude-Stra-
ße 72) statt. Informationen unter: 
Tel. 07472/165-426 oder willkom-
menskultur@rottenburg.de

Tipps und Hilfe 
für die Bewerbung

At least 80 media workers were kil-
led worldwide in 2018 - 15 more than 
in 2017. More than half were killed 
in only five countries in connection 
with their work: Afghanistan (15), 
Syria (11), Mexico (9), Yemen (8) and 
India (6). In addition, 348 media 
workers were in prison on 1 Decem-
ber - mainly in China (60), Egypt 
(38), Turkey (33), Iran (28) and Saudi 
Arabia (28). 59 out of 60 journalists 
worldwide have been kidnapped 
and detained in the Middle East (Sy-
ria, Yemen and Iraq) at the end of 
December. This was reported by the 
journalist organization „Reporters 
Without Borders“ in its annual re-
port on press freedom in 2018. 

Journalists live 
dangerously 

The first human rights declaration 
comes from Persia. It is recorded on 
the so-called Kyros cylinder, which 
is now in the British Museum in 
London. It was initiated by King Cy-
rus, who ruled Persia from 559 to 530 
BC. A burnt clay cylinder shows the 
declarations of this king whose re-
gulations correspond to the first four 
articles of the Universal Declaration 
of Human Rights: People from all 
parts of the known world are equal 
and all people have the right to choo-
se their own religion. The United 
Nations has officially recognized the 
text of the Kyros cylinder as the first 
human rights declaration and pub-
lished it in all six official languages 
of the United Nations. The complete 
text is available in English at www.
livius.org under the keyword „cyrus 
cylinder“. 

Persia had the 
first human rights 

ی و یچگونه برق را صرفه جو
 پول را ذخیره کنید

 
که میخواهند در مصرف برق  یبرای افراد
رانی ی داشته باشند یک سخنیصرفه جو

ر جالب در موزیم شهر توبینگن برگزا
موخت که آمیشود که در اینجا شما خواهید 

 هی کردیبرق صرفه جو مصرفدر چگونه 
حساب برق شما کاهش و در نتیجه صورت

قای بریند شوت پیش آرانی را سخن یابد و این
دهی بول جوا ئنها در توبینگن مسآمیبرد و 

در بخش محیط زیست و حفاظت محیط 
و این سخنرانی به نام . زیست میباشد

نی که توبینگن مخت بلو یاد شده و به این مع
و  صرفه جویی کردهتان در مصرف برق 

این سخنرانی  .پرداخت کنید هزینه رانصف 
روز سه شنبه به  ماه جنوری 22به تاریخ 

ورود عالقه مندان  ,شام شروع شده 6ساعت 
درس آزاد بوده و برای اشتراک به این آ

 Kornhausstraße 10.  مراجعه کنید
 
 

 گی  روز نامه نگاران زند
 خطر ناکی دارند

 
نفر از روز نامه نگاران  80به تعداد  اتقریب

گی خود  زند 2018در سراسر دنیا در سال 
اند که این رقم نسبت به سال  ادهرا ازدست د

نفر ارقام باال رفته است  15.به تعداد  2017
    تر از نصف این ارقام کشته دتعداد زیا

کشور در انجام وظیفه  5شده گان در این 
کشته شده اند ارقام کشته شده گان در این 

نفر  15کشور ها مانند افغانستان به تعداد 
فر و ن 8نفر یمن  9نفر مکسیکو  11سوریه 

نفر میباشد و نیز در اول ماه  6هندوستان 
روز نامه نگاران  348سمبر به تعداد د

نسبت به انجام وظیفه به پشت میله های 
زندان رفته اند و این ارقام در این کشور ها 

ترکیه  38نفر مصر  60میباشد مانند چین 
 28نفر عربستان سعودی  28نفر ایران  33

 60نفر از ارقام  59نفر میباشد به تعداد 
ان از تمامی دنیا اال نفری روزنامه نگار

میانه های خاوردر کشور سمبراخیر ماه د
مانند سوریه .یمن. و عراق ربوده و 

این بسته معلوماتی در  بازداشت شده اند
االنه روز نامه نگاران بدون مرز گزارش س

 .مده استآ
 
 

ی و کمک برای ورقه ینماهرا
 درخواستی

 
 مادهآترین وقت یک کارگاه برای  در نزدیک

گ برنسازی اوراق درخواستی در شهر روت
اشت که در ن وجود خواهد دای مهاجریبر

ه خواهد شد خانم داد پرتاب باز پروژاین روی
این برنامه برای معرفی و سربینه مولیه در

و  تشریح که یک ورق درخواستی چه بوده
     ریقه طچه قسم ترتیب باید شود و نیز 

و . لمان تشریح خواهد کردآن را در آبرد ارک
ی را ینیز در این برنامه شما فرصت رهنما

و در این فرصت شما  دارید به شکل تنها
میتوانید ورقه درخواستی را برای کار و 

  برای دریافت کار حرفه ای ترتیب دهید و 
و این  رود عالقه مندان نیز رایگان میباشدو

وری از ساعت ماه جن 17روی داد به تاریخ 
ر طبقه سوم ساختمان دی اچ عصر د 5اال  3

-.St ن عمومی برگزار میشودالسال در 
Claude-Straße 72 درس برای آ

ل پیامک یبه این شماره و ایم بیشترمعلومات 
 426-07472/165 کنید

willkommenskultur@rottenburg.de 
 
 

را  ایران اولین حقوق بشر
 دارا بود

 
بشر از ایران  برای اولین بار حقوق

برخاسته است و این در حالیست که این 
مده آسخره کورش کبیر  اصطالح در استوانه
را این سخره در ضاست که در حال حا

الم و اع در لندن میباشد یتانیاموزیم بر
داری موضوع حقوق بشر در زمان زمام

 559اال  530کورش کبیر در سال های 
 نآدر  سال قبل از میالد مسیح بوده است

ب شده بود که مطابق چهار سخره که ترتی
المیه جهانی حقوق بشر نوشته کرده عمقاله ا

مردم از تمام نقاط جهان شناخته شده  بود
ند و همه مردم حق انتخاب دین را برابر هست

زادانه دارند سازمان ملل متحد رسما متن آ
استوانه کورش کبیر را به عنوان اولین 

شناخته و آن اعالمیه حقوق بشر به رسمیت 
سمی منتشر را در تمام دنیا به شش زبان ر

ن به زبان انگلیسی آکرده است که متن کامل 
 درس موجود میباشدآدر این 

www.livius.org   
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نفر  15کشور ها مانند افغانستان به تعداد 
فر و ن 8نفر یمن  9نفر مکسیکو  11سوریه 

نفر میباشد و نیز در اول ماه  6هندوستان 
روز نامه نگاران  348سمبر به تعداد د

نسبت به انجام وظیفه به پشت میله های 
زندان رفته اند و این ارقام در این کشور ها 

ترکیه  38نفر مصر  60میباشد مانند چین 
 28نفر عربستان سعودی  28نفر ایران  33

 60نفر از ارقام  59نفر میباشد به تعداد 
ان از تمامی دنیا اال نفری روزنامه نگار

میانه های خاوردر کشور سمبراخیر ماه د
مانند سوریه .یمن. و عراق ربوده و 

این بسته معلوماتی در  بازداشت شده اند
االنه روز نامه نگاران بدون مرز گزارش س

 .مده استآ
 
 

ی و کمک برای ورقه ینماهرا
 درخواستی

 
 مادهآترین وقت یک کارگاه برای  در نزدیک

گ برنسازی اوراق درخواستی در شهر روت
اشت که در ن وجود خواهد دای مهاجریبر

ه خواهد شد خانم داد پرتاب باز پروژاین روی
این برنامه برای معرفی و سربینه مولیه در

و  تشریح که یک ورق درخواستی چه بوده
     ریقه طچه قسم ترتیب باید شود و نیز 

و . لمان تشریح خواهد کردآن را در آبرد ارک
ی را ینیز در این برنامه شما فرصت رهنما

و در این فرصت شما  دارید به شکل تنها
میتوانید ورقه درخواستی را برای کار و 

  برای دریافت کار حرفه ای ترتیب دهید و 
و این  رود عالقه مندان نیز رایگان میباشدو

وری از ساعت ماه جن 17روی داد به تاریخ 
ر طبقه سوم ساختمان دی اچ عصر د 5اال  3

-.St ن عمومی برگزار میشودالسال در 
Claude-Straße 72 درس برای آ

ل پیامک یبه این شماره و ایم بیشترمعلومات 
 426-07472/165 کنید

willkommenskultur@rottenburg.de 
 
 

را  ایران اولین حقوق بشر
 دارا بود

 
بشر از ایران  برای اولین بار حقوق

برخاسته است و این در حالیست که این 
مده آسخره کورش کبیر  اصطالح در استوانه
را این سخره در ضاست که در حال حا

الم و اع در لندن میباشد یتانیاموزیم بر
داری موضوع حقوق بشر در زمان زمام

 559اال  530کورش کبیر در سال های 
 نآدر  سال قبل از میالد مسیح بوده است

ب شده بود که مطابق چهار سخره که ترتی
المیه جهانی حقوق بشر نوشته کرده عمقاله ا

مردم از تمام نقاط جهان شناخته شده  بود
ند و همه مردم حق انتخاب دین را برابر هست

زادانه دارند سازمان ملل متحد رسما متن آ
استوانه کورش کبیر را به عنوان اولین 

شناخته و آن اعالمیه حقوق بشر به رسمیت 
سمی منتشر را در تمام دنیا به شش زبان ر

ن به زبان انگلیسی آکرده است که متن کامل 
 درس موجود میباشدآدر این 

www.livius.org   
 
 
 
 
 
 
 

Der Kyros-Zylinder mit der ersten Menschenrechtserklärung aus Persien. Foto: wikimediacommons/Joyofmuseums.
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كيف يتم توفير الكهرباء من 
 أجل المال

 
قليل من هالك است لديهم لألشخاص الذين
مدينة في متحف  محاضرةالكهرباء يوجد 

Tübingen كيف يتم  الشخص. هنا يعرف
تخفيض فاتورة  عيستط كيف والكهرباء توفير 

 Bernd Schottمحاضرة ال يلقيس. الكهرباء
في  المناخوحماية عن البيئة  مسؤولهو  

Tübingen  . المحاضرة
تستبدل -االزرقبتعمل  Tübingen)بعنوان

خفض فاتورة الكهرباء  -يةالطاقة بطاقة بيئ
كانون  ٢٢يوم الثالثاء  . تقامالخاصة بك(

 في متحف مدينة ٦الساعة  يناير يالثان
Tübingen في شارعKornhausstraße 

 .يالدخول مجان , 10
 
 

 رخط في حياة الصحفيين
 

موظفا اعالميا في سنة  ٨٠ حواليتوفي 
شخصا زيادة عن سنة  ١٥حول العالم، ٢٠١٨
في خمسة بلدان  . قتل اكثر من نصفهم٢٠١٧

افغانستان،  ١٥ .فقط في اتصال مع عملهم
الهند،  ٦ن، اليم ٨المكسيك،  ٩سوريا،  ١١

س جلكانون األول شهر باإلضافة الى ذلك في 
 ٦٠موظفا اعالميا في السجن خصوصا  ٣٤٨

ايران  ٢٨تركيا  ٣٣في مصر  ٣٨في الصين 
فوا صحفيا خط ٦٠من  ٥٩في السعودية.  ٢٨

واعتقلوا كانوا في انحاء العالم نهاية شهر 
سوريا واليمن والعراق. كانون االول شرق 

تقرير قدمته منظمة الصحفيين الهذا 
مومية )صحفيين بال حدود( من ميزانيتهم الع

 .٢٠١٨لحرية الصحافة سنة 
 
 

نصائح ومساعدة في طلبات 
 التوظيف

 
 Rottenburgاآلن يوجد أيضا في مدينة 

. لالجئين ورشة عمل لتقديم طلبات التوظيف
 في حفل افتتاحي   المشروع عرضسوف 

 Sabrinaتنمية الموارد البشرية  مسؤولة
Miller  ,تتم اجراءات  سوف تشرح كيف

باإلضافة الى ذلك ومايهم. التقديم في ألمانيا 
في هذا  و المشاركات يستطيع المشاركين

التدريب الفردي لطلب  تسجلواأن يالمعرض 
لمزيد من  التخطيطكما تم مجانا ، 

عن تدريب وعمل  للبحث عن المحاضرات
م الخميس في يويقام الحفل االفتتاحي  مهني.

 ٣:٠٠من الساعة  يناير كانون الثاني ١٧
  (Stock .3) اراالنتظ في قاعة ٥:٠٠ساعة لل

في DHL-Hochhaus لفي البناء السابق 
St-Claude-Straße 72 لمزيد من

او  426-07472/165الرقم  على لمعلوماتا
willkommenskultur@rottenburg.de 

 
 

بالد فارس لديهم حقوق 
 اإلنسان األولى

 
أول إعالن لحقوق اإلنسان اتى من بالد 

قيد  Kyros-Zylinderفارس هذا ما يسمى 
الملك القائل (البريطاني في لندن  في المتحف
الى  ٥٥٩د فارس من حكم بال الذيكيروس( 

 على محرقة قبل حكم المسيح ٥٣٠
Tonzylinder  .االمتثال التي يحملها الملك

للمواد األربعة األولى من اإلعالن العالمي 
من جميع أنحاء العالم  اإلنسان الناسلحقوق 

، وان جميع الناس لهم م سواسيةالمعروف ه
 اعترفتاالمم المتحدة  .الحق باختيار دينهم

كبيان حقوق   Kyros-Zylinderنص ب
ونشرها بجميع اللغات الرسمية  اإلنسان األول

كامل النص باللغة  .لألمم المتحدة الست
  www.livius.orgعلى الموقع االنكليزية 

 cyrus cylinder. تحت الكلمة الرئيسية
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سوريا واليمن والعراق. كانون االول شرق 

تقرير قدمته منظمة الصحفيين الهذا 
مومية )صحفيين بال حدود( من ميزانيتهم الع

 .٢٠١٨لحرية الصحافة سنة 
 
 

نصائح ومساعدة في طلبات 
 التوظيف

 
 Rottenburgاآلن يوجد أيضا في مدينة 

. لالجئين ورشة عمل لتقديم طلبات التوظيف
 في حفل افتتاحي   المشروع عرضسوف 

 Sabrinaتنمية الموارد البشرية  مسؤولة
Miller  ,تتم اجراءات  سوف تشرح كيف

باإلضافة الى ذلك ومايهم. التقديم في ألمانيا 
في هذا  و المشاركات يستطيع المشاركين

التدريب الفردي لطلب  تسجلواأن يالمعرض 
لمزيد من  التخطيطكما تم مجانا ، 

عن تدريب وعمل  للبحث عن المحاضرات
م الخميس في يويقام الحفل االفتتاحي  مهني.

 ٣:٠٠من الساعة  يناير كانون الثاني ١٧
  (Stock .3) اراالنتظ في قاعة ٥:٠٠ساعة لل

في DHL-Hochhaus لفي البناء السابق 
St-Claude-Straße 72 لمزيد من

او  426-07472/165الرقم  على لمعلوماتا
willkommenskultur@rottenburg.de 

 
 

بالد فارس لديهم حقوق 
 اإلنسان األولى

 
أول إعالن لحقوق اإلنسان اتى من بالد 

قيد  Kyros-Zylinderفارس هذا ما يسمى 
الملك القائل (البريطاني في لندن  في المتحف
الى  ٥٥٩د فارس من حكم بال الذيكيروس( 

 على محرقة قبل حكم المسيح ٥٣٠
Tonzylinder  .االمتثال التي يحملها الملك

للمواد األربعة األولى من اإلعالن العالمي 
من جميع أنحاء العالم  اإلنسان الناسلحقوق 

، وان جميع الناس لهم م سواسيةالمعروف ه
 اعترفتاالمم المتحدة  .الحق باختيار دينهم

كبيان حقوق   Kyros-Zylinderنص ب
ونشرها بجميع اللغات الرسمية  اإلنسان األول

كامل النص باللغة  .لألمم المتحدة الست
  www.livius.orgعلى الموقع االنكليزية 

 cyrus cylinder. تحت الكلمة الرئيسية
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