
ي  بما  ، البلدان من العد�د  فرضت لذلك .أوكران�ا  ضد الهجوم حرب �شن روس�ا 
تتفاعل .المعتدي ضد عق��ات ،  ألمان�ا  ذلك �ف  

الغاز �سل�م عمل�ات اختناق مع روس�ا  . 

 

ي  الغاز نقص  يهدد هذا 
ف  جميع استدعاء يتم ، الحد  هذا  إ� �صل ال بح�ث .الشتاء فصل �ف لذلك .اآلن الطاقة لتوف�ي  المواطنني  

ي  ما  هناك أن من  نتأ�د
ي  للجميع الغاز من �ك�ف

الشتاء فصل �ف . 

 

مدينة وضعت  Lünen و Lünen Stadtwerke ة مساهمة  كل .الطاقة لتوف�ي  نصائح ا  �ساعد أن �مكن  صغ�ي ي  أ�ض�
أزمة منع �ف  

 .الطاقة

 

�د�ك غسل أو بالفرشاة أسنانك تنظ�ف عند فقط البارد الماء  استخدم .1 . 

ي  �جف  شعرال دع .2
الهواء  �ف  

الدش إنذار ساعة " مع  االستحمام وقت  ع�  والحفاظ ،  االستحمام من بد�ً  االستحمام .3 " 

ي  دقائق أر�ــع من مكونة أ�ة  من األشخاص جميع كان إذا  :Sparduschkopf استخدم .4
بحوا�ي  االستهالك تقل�ل  يتم  ، اليوم �ف  

ا  الماء من  ل�ت  60،000 تدفق حد مع سن��� . 

الرطب  والتش��ش  ال�دين  وغسل أسنانك تنظ�ف أثناء  الصنبور إ� قلانت .5  

ا  قم .6 سبا  أو  الطاقة توف�ي  برنامج واستخدم بال�امل الغسالة  بملء دائم�  

ي  أو وال��اح بالشمس الغس�ل  تجف�ف .7
السف�ي  الطابق �ف  

الغل�ان  وعاء من بد�ً  والغال�ة  ال�ه��ائ�ة الب�ض  طباخات  استخدم .8  

ي  الموقد وحة ل إخراج .9
الوعاء  ع�  الغطاء واترك سابق وقت �ف  

ة الثالجة افتح .10 ة  لف�ت ف (درجة 18- :الف��زر) درجات 7 إ� 5 عند حرارة درجات  وضع ، فقط  وج�ي  

ي  ذر�عة برنامج �ستخدم ال  .11
الصحون  غسالة �ف  

ف  وقت نها�ة  قبل  دقائق  ع�ش  إ� خمس من وُ�ظهر والسفل�ة العل��ة الحرارة من بد�ً  المتداول بالهواء الفرن بتطه�ي  قم .12 الخ�ب  
المتبق�ة الحرارة  الستخدام الط�ي  أو  

ي  الهواء تكي�ف �شغ�ل قبل  .13
والته��ة  النوافذ افتح ، الس�ارة �ف  

ي  الهواء تكي�ف نظام .14
ا  �ستهلك بال�امل التلقائئ اآلل�ة  شبه  األنظمة من  بكث�ي  أقل وقود�  

الدراجة استخدم  أو والتدر�ب  الحافلة  مفاستخد ، بذلك المسار سمح إذا  .15  

عناء دون  ول�ن  الدينام�ك�ة  الق�ادة تضمن ف�ي  - للعمل للط��قة مناسبة ال�ه��ائ�ة  الدراجة .16 . 

ي  المحرك �شغ�ل  ب��قاف قم .17
الراحة  مرور حركة �ف  

ة ابدأ  .18 وتبد�له  ��عة و���ــــع ،  البدء بعد مبا�ش  

ي  20 إ� تصل بنسبة الوقود استهالك من  �قلل والت��ــــع ظهرالم الفرامل  ، الفرع�ة  الق�ادة .19
المائة  �ف  

ا  تقلل التصن�ف محرك ز�وت .20 كفاءة  أ���  �شكل األجزاء تعمل  أن و�مكن  ينخفض  محرك احتكاك ألن االستهالك من أ�ض�  

ي  �شك�ل .21
الس�ارات مشاركة وعروض الس�ارات مشاركة فرص استخدام أو  الس�ارات مراف�ت . 

ون�ات ال�مبيوتر  �شغ�ل  ب��قاف مق  .22 �ط باستخدام االستهال��ة واالل��ت االحت�ا�ي  التشغ�ل وتجنب  المقبس �ش  



ي  الوظائف أو التطب�قات مثل الذ�ي  الهاتف  ع�  التلقائ�ة الوظائف �شغ�ل  ب��قاف قم .23 �ستخدم ما  نادرا�  اليت  

المكتب�ة  ال�مبيوتر  أجهزة من بد�ً  المالحظات دفاتر استخدم .24  

ف  استخدم .25 الهواء  تكي�ف  أنظمة من  بد�ً  المشجعني  

والمصابيح الطاقة توف�ي  مصابيح تعد  ال  .26  LED  ���ا  أ
�
اق ا  تع�ش إنها  بل ، القد�مة ال�ه��ائ�ة  المصابيح من إ�ش 15 إ� 5 من أ�ض�  

أطول  مرة  

ا  راقب .27 اء عند ال�ه��اء تكال�ف دائم� تلف��ون  �ش  

ي  دقائق 10 إ� 5 المستخدم الغرفة للهواء ال�امل االستبدال �ستغرق ، م�اعيها  ع� مفتوحة افذنو  مع .28
حيت  ،  الشتاء فصل �ف  

ي  دق�قة 20
الص�ف �ف . 

لك كان إذا  .29 ف ي  أسطوان�ة مصار�ــــع ع� �حتوي م�ف
ي  10 بنسبة  التدفئة تكال�ف تقل�ل ف�مكنها  ، الطلق الهواء �ف

أغلقوا  إذا  المائة  �ف  
ي  ر�ــــعمصا  جميع

الل�ل �ف . 

بكفاءة �عمل بك الخاص التدفئة نظام أن اله�درول�ك�ة المقارنة  �ضمن .30 . 

السفر عند درجة 12 حوا�ي  إ� التدفئة  اقلب .31 . 

ا  ذلك فسيوفر  ، واحدة  بدرجة الغرفة حرارة درجة خفضت إذا  .32 � ي  ستة بنسبة توف�ي
ي  المائة �ف

التدفئة تكال�ف �ف . 

 

ئ  طلبنا  كة جهودنا  ودعم شارك :الدا�ف األداة أو المدينة ب�دارة االتصال ف�مكنك ، متأ�د غ�ي  أو  أسئلة أي لد�ك كان إذا  !المش�ت  
ي  البلد�ة

وقت أي �ف . 


