
 

 

 

 

 

 

 

 أعزائي سكان مدينة رينتيلن ! 

 توفير الطاقة هو حديث الساعة. تود مدينة رينتيلن أن تدعمك بالمعلومات 

بتنفيذ تدابير مختلفة في مدينتنا  احصل على نظرة عامة سريعة على التدابير والمتطلبات والخلفيات الحالية. لقد قمنا بالفعل

  ونريد أن نظهر أن كل مساهمة في توفير الطاقة تكون داعمة.

 ألن: أفضل طاقة هي تلك التي نوفرها في المقام األول. 

كل كيلووات/ساعة ال يستهلك اآلن يساعد الجميع على اجتياز الخريف والشتاء بشكل أفضل! وقد انضمت الرابطة  

ومراكز المستهلكين والعديد من الجمعيات بالفعل إلى الدعوات لتوفير الطاقة. األلمانية للمدن  

 التماسك االجتماعي العام ضروري في األوقات االستثنائية ويعني أيضا التضامن فيما بيننا.

خزين ينبغي علينا جميعا أن نوفر الطاقة اآلن ، بحيث في حالة حدوث نقص يكون لدينا احتياطيات كافية في مرافق ت

  الغاز.

  

 توفير الطاقة هو تحد وفرصة لنا جميعا. نحن سعداء لمساعدتك

 عمدة بلدتك

 أندريا النج

 

 

 المراسيم المتعلقة بتوفير الطاقة الصادرة على المستوى االتحادي

، اعتمد مجلس الوزراء االتحادي مرسومين لتوفير الطاقة: 2022آب  24في   

حتى  01.09.2022مرسوم بشأن أمن إمدادات الطاقة بشأن التدابير الفعالة قصيرة األجل والتي سيتم تنفيذها من 

28.02.2023   

ويشمل تدابير لتوفير الطاقة في المباني / المرافق العامة والشركات تهدف هذه التدابير االحترازية إلى تجنب استهالك 

يف حالة النقص قدر اإلمكان.الطاقة غير الضروري ، لمنع أو تخف  

  التنطبق اللوائح الجديدة على المدارس أو الروضات أو العيادات أو مرافق الرعاية أو المؤسسات االجتماعية األخرى.

لمدة  01.10.2022يحتوي المرسوم الثاني على تدابير فعالة على المدى المتوسط والتي سيتم تنفيذها أيضا اعتبارا من 

 سنتين.

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 اآلثار على مدينة رينتلن

درجة ، وهو ما ينطبق أيضا على غرف العمل. 19في موسم التدفئة ، يتم تسخين المباني العامة فقط بحد أقصى    

 لن يكون في الممرات أو القاعات أو الغرف التقنية تدفئة ، إال ألسباب تتعلق بالسالمة.

باستثناء إضاءة األمن والطوارئ.ال توجد إضاءة للمباني والمعالم األثرية من الخارج   

. ويستثنى من 06:00إلى الساعة  22:00من الساعة  31.03.2023و  01.10.2022سيتم إيقاف إنارة الشوارع بين 

تثال اللتزام السالمة المرورية، على سبيل المثال معابر المشاة وأقسامها التي تزيد فيها ذلك المجاالت التي يجب فيها االم

تملة )الجرائم والتخريب وما إلى ذلك( ال يمكن استبعاده في حالة اإلغالق الليلي.المخاطر المح  

 تظل الصاالت الرياضية مفتوحة ، ويتم عرض معلومات حول توفير الطاقة في الصاالت المعنية.

ة حرارة درجة وخفض درج 27المسابح الداخلية في شتاينبرغن ورينتيلن تظل مفتوحة، وتخفض درجة حرارة المياه إلى 

 االستحمام.

 الخلفية

ين الركيزة الثالثة مرسومال الشكل كيباإلضافة إلى ملء مرافق تخزين الغاز والحد من استهالك الغاز في توليد الكهرباء ، 

 لحزمة أمن الطاقة. 

عامين المقبلين لألسر والشركات والقطاع العام في المرسومين ستنتج تدابير ال أن وفقا للحكومة االتحادية ، ومن المتوقع

.مليار يورو 10.8إلى توفير تكاليف طاقة بمقدار   

مدينة رينتلن | العمدة    
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المعلومات باستمرار  يتم تحديث هذه الطاقة في الحياة اليومية.نشرة إعالنية على نطاق واسع حول إمكانياتك لتوفير 

الشركة في االنترنت. ويمكن العثور عليها على موقع   

0575170027هاتف:  -السيد ماركوس ديستلماير لمزيد من المعلومات أو األسئلة يمكنكم االتصال على   

 معلومات للمواطنين األجانب

  المعلومات الالحقة لمواطنينا األجانب على موقع المدينةنحن نقدم هذا المنشور ونشرات 

www.rinteln.de  

التالية باللغات  
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