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معلومات من مدينة كوبلنز:

احتياطات ذاتية ُمسبقة 
في حالة انقطاع التيار 
الكهربائي لفترة طويلة 

نسبًيا

مشروبات/سوائل - 2 لتر/يومًيا لكل شخص	�
مواد غذائية قابلة للحفظ دون تبريد قدر اإلمكان 	�
أدوية / حقيبة إسعافات أولية	�
أغراض للنظافة الصحية / ورق تواليت / ورق تنظيف للمطبخ	�
أكياس قمامة / تواليت للتخييم	�
قفازات لالستعماالت المنزلية / ُمطّهرات	�
شموع / أعواد ثقاب / والعة	�
كشاف جيب / كشاف جيب ُمشغل بذراع تدوير	�
 موقد للتخييم، موقد بالكحول، شواية حديقة 	�

)ُيراعى عدم االستخدام في األماكن الداخلية(  
أغراض للتدفئة / وقود / مواد قابلة لالحتراق	�
بطاريات احتياطية	�
راديو - ُمشغل بالبطارية أو بذراع تدوير/بالطاقة الشمسية	�
طعام للحيوانات األليفة	�
أموال نقدية تكفي للمشتريات لمدة أسبوعين / فئات صغيرة	�
خزان الوقود بالسيارة - االحتفاظ به ممتلًئا	�

ُيرجى التخطيط لفترة تبلغ 14 يوًما:

التأهب لحاالت الطوارئ

يمكن االطالع على مزيد من المعلومات هنا:

المكتب االتحادي للحماية المدنية    
واإلغاثة في حاالت الكوارث   

www.bbk.bund.de   

مدينة كوبلنز   
www.koblenz.de/energiekrise   

غير متاح أو متدهور بشكل كبير:

انقطاع التيار الكهربائي | خفض الطاقة

التدفئة	�
توفير الماء الساخن	�
اإلضاءة	�
جهاز التبريد / التجميد	�
الموقد / الفرن	�
غسالة المالبس	�
التليفزيون	�
الهاتف	�
اإلنترنت	�
محطات الوقود	�
ماكينات الصراف اآللي	�
التسوق / أنظمة الدفع	�
توفير األدوية	�
أنظمة اتصاالت الطوارئ	�

جهة النشر: مدينة كوبلنز
مكتب رئيس البلدية / الشؤون المركزية

Willi-Hörter-Platz 1 · 56068 Koblenz  · DE
 pressestelle@stadt.koblenz.de

Koblenz-Touristik GmbH :التصميم، التنسيق
Koblenz  ،Sarah Reuther ؛LaSa  ،Claudia Nass  ،Adobe Stock :14الصور

.1
2.

20
22

ر: 
صدا

اإل



 معلومات في حالة انقطاع 
التيار الكهربائي

في حالة انقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة نسبًيا، قد تظل 
معلومات اإلنترنت متاحة لبعض الوقت من خالل تجهيزات اإلمداد 

بالطاقة في حاالت الطوارئ والبطاريات. ويمكن استدعاء هذه 
المعلومات عبر األجهزة الجوالة.

ومع ذلك، سيتم في جميع األحوال إرسال معلومات عن الوضع 
الحالي وإرشادات حول كيفية التصرف عبر الراديو )راديو 

بالبطاريات أو بذراع تدوير أو بالطاقة الشمسية، راديو السيارة(. 
كما ُتستخَدم أيًضا إعالنات مكبرات الصوت بواسطة المركبات أو 

أنظمة اإلنذار الجديدة لمدينة كوبلنز إلرسال المعلومات.

وفي كل األحوال، ستكون هناك أيًضا جهات اتصال شخصية
متاحة:

 سكان مدينة كوبلنز
األعزاء،

اآلن  نحن  وها  الماضي  في  كبيرة  تحديات  هناك  كانت  لطالما 
نواجهها مرة أخرى. من المهم أن نظل نتطلع إلى المستقبل وكلنا 
أمل. لقد استطاع آباؤنا وأجدادنا التغلب على األزمات وخرجوا 
منها بشكل أقوى. ونحن أيًضا يمكننا فعل ذلك. العامل المهم دائًما 

هو اإلعداد الجّيد والتقييم الواقعي لألوضاع.

الكهربائي  التيار  في  انقطاع  هناك  يكون  أال  اليوم  نأمل  ونحن 
لنكون  أنفسنا  ُنجهِّز  أن  علينا  ذلك،  ومع  نسبًيا.  طويلة  لفترات 

مستعدين بشكل جيد قدر اإلمكان.
اإلعالنية  النشرة  هذه  خالل  من  بإبالغكم  نقوم  السبب  ولهذا 
لتعريفكم باالحتياطات التي يجب عليكم اتخاذها وكيفية التصرف 

في حالة انقطاع التيار الكهربائي.
لفترة  الكهربائي  التيار  انقطاع  حالة  في  االتصال  يمكنكم  بمن 

طويلة نسبًيا؟ من أين يمكنكم الحصول على المعلومات؟

في هذا الكتيب سُنقدم لكم اإلجابات عن هذه األسئلة.

كونوا متأكدين: إدارة مدينة كوبلنز موجودة من أجلكم!

مع أطيب التحيات

ديفيد النغنر
ُعمدة المدينة

انقطاع التيار الكهربائي – 
ما السبب المحتمل؟

خلل في منطقة معينة
قد يحدث خلل في منطقة معينة من حين آلخر، على سبيل 
المثال بسبب أعمال البناء. انقطاعات التيار الكهربائي من 

هذا النوع عادًة ما تستمر لفترة قصيرة )من بضع دقائق 
إلى بضع ساعات في الحاالت النادرة(، وتؤثر على منطقة 

محدودة ويتم إصالحها بسرعة.

خفض الطاقة
في حالة التوزيع الخطير غير المتكافئ لألحمال في شبكة 

الطاقة األوروبية، قد يقوم مشغلو الشبكة بقطع الكهرباء 
عن عمد في بعض المناطق. قد تستمر حاالت خفض 

الطاقة لعدة ساعات. قد يتم توصيل التيار وفصله بشكل 
مؤقت.

انقطاع التيار الكهربائي
هو انقطاع غير متوقع في التيار الكهربائي يتجاوز الحدود 
اإلقليمية، أي يؤثر على أجزاء كبيرة من ألمانيا أو أوروبا. 
ويستمر انقطاع التيار الكهربائي لمدة تزيد على نصف يوم 

وُيعتبر نقطة بداية لحدوث نقص في اإلمدادات أو توقفها 
لفترة تدوم طويالً. كما تتأثر أيًضا أجزاء كبيرة من البنية 

التحتية. قد تستغرق استعادة اإلمداد بالتيار وقًتا طويالً.

المنارات )معلومات خاصة بشأن الفتح(
هنا ُتقّدم خدمات النقاط المضيئة،

 باإلضافة إلى الخدمات األخرى من إدارة المدينة:
�	)Bahnhofstraße 47( مركز استشارات البناء
�	)Gymnasialstraße 2( مكتب خدمات المواطنين

مراكز اإلخالء )معلومات خاصة بشأن الفتح(
وُتستخدم إليواء الناس لفترات قصيرة. وهنا تتوافر الخدمات 

 األساسية:
�	Asterstein صالة األلعاب الرياضية بالمدرسة الثانوية
�	Karthause صالة األلعاب الرياضية بمركز الرياضات المدرسية
�	Metternich كوبلنز في IGS صالة األلعاب الرياضية بمدرسة

النقاط المضيئة )تفتح بعد حوالي 30 دقيقة(
هنا يمكنكم الحصول على المعلومات 

 وإجراء اتصاالت الطوارئ. وهذه النقاط هي مراكز اإلطفاء في:
�	Arenberg/Immendorf
�	Bubenheim
�	Güls
�	Karthause
�	Rübenach
	�)Wallersh., Lützel, Neuend., Kesselh., Mettern.( Wache Nord

�	Arzheim
�	 Ehrenbreitstein
�	Horchheim
�	Lay
	� )ehem. Gerätehaus( Stolzenfels


