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دليل التت�ضنيف - قم بت�ضنيف الف�ضالت كما يلي

من ال�ضهل عمل 
ال�ضيء ال�ضحيح!

اأمثلة على
الف�ضالت

ماذا يحدث
بالن�ضبة للف�ضالت؟

امل�صدر:
www.ftiab.se

www.jonkoping
energi.se

اأ�ضياء يجدر
التفكري بها

ق�رض اخل�رضوات 
والفواكه والنباتات 

اجلذرية، بقايا تنظيف 
اللحم وال�صمك 

وال�صدفيات، املعكرونة، 
اأطراف قطع اخلبز، 

اأكيا�ض ال�صاي، بع�ض 
اأنواع الورود الخ.

ف�صالت الطعام: تر�صل 
اإىل من�صاآت املعاجلة 

احليوية يف تور�صفيك. 
ي�صتخدم الغاز االحيائي 

الناجت كوقود حلافالت 
املدينة والعربات التي 

ت�صتخدمها البلدية.

يجب اأن يكون الكي�ض 
مطويا جيدا وعليك 

ملئه حتى العالمة ذات 
اخلطوط.

ف�ضالت الطعام الف�ضالت املتبقية  احلاويات البال�ضتيكية  احلاويات الورقية  ال�ضحف/الورق امل�ضتعمل  حاويات الزجاج امللون  حاويات الزجاج ال�ضفاف    احلاويات املعدنية  

احلفا�صات، رمل القطط، 
اأكيا�ض املكان�ض الكهربائية، 

فوط اجللي، االأعواد 
القطنية، املالب�ض واالأحذية 

املهرتئة، تربة الزراعة 
)كميات ب�صيطة( الخ.

تر�صل اإىل من�صاأة الطاقة 
احلرارية يف تور�صفيك 
وتتحول اإىل تدفئة عن 

بعد وكهرباء للم�صاكن يف 
البلدية.

يجب اأن يكون الكي�ض 
البال�صتيكي مربوطا 

باحكام.

قناين الكات�صب، العلب 
الزجاجية، قناين ال�صامبو 
والبل�صم، اأكيا�ض ال�صيب�ض 
واحللوى، اأكيا�ض �رضائح 

الطعام التي تو�صع 
على ال�صندوي�ض، اأنابيب 

معجون االأ�صنان، االأكيا�ض 
البال�صتيكية، قطع احلماية 
امل�صنوعة من الفريجوليت 

الخ. 

خالل عملية اإعادة التدوير 
يتم فرز البال�صتيك الطري 

عن البال�صتيك القا�صي ويتم 
اإعادة اكت�صابه لت�صنيع 

منتجات بال�صتيكية جديدة، 
على �صبيل املثال االأثاث، 

االأكيا�ض البال�صتيكية 
وقواوير املزروعات الخ.

ا�صطف احلاويات لتفريغها 
من الف�صالت.

حاويات احلليب ومنتجات 
االألبان والقيمر، علب الكورن 
فليك�ض، كراتني البي�ض، علب 
م�صاحيق الغ�صيل، كرتونات 

البيزا، اأوراق التغليف، 
االأكيا�ض الورق الخ.

يتم جتميع احلاويات الورقية 
وت�صنيفها وجمعها يف كتل 
تر�صل فيما بعد اإىل م�صنع 

الورق. يتم هناك ت�صفية 
مواد منها مثل البال�صتيك 

واالألومنيوم. يتم فرز 
االألياف الورقية واإعادة 
اكت�صابها لت�صنيع ورق 

جديد.

عليك جتميع احلاويات 
الورقية فوق بع�صها قبل اأن 

تتخل�ض منها.

ال�صحف اليومية واملجالت 
االأ�صبوعية والكتالوجات 

وكتيبات اجليب واملن�صورات 
االإعالنية واألواح الورق الخ.

يتم جتميع ال�صحف وار�صالها 
اإىل من�صاأة الت�صنيف حيث  يتم 

هناك ت�صنيفها وجمعها يف 
كتل ومن ثم اإر�صالها اإىل اأحد 

م�صانع الورق الإعادة انتاجها 
على �صكل ورق جديد.

املغلفات واأوراق البيانات 
الال�صقة يتم التخل�ض منها 

بقذفها �صمن الف�صالت املتبقية.

القناين واحلاويات امل�صنوعة 
من الزجاج امللون.

يتم جتميع الزجاج واإر�صاله 
اإىل اأحد م�صانع الزجاج 

حيث يتم ته�صيمه وت�صنيفه. 
ي�صتخدم الزجاج ب�صورة 

اأولية العادة انتاج حاويات 
زجاجية جديدة.

يجب اأن تكون القناين 
واملعلبات فارغة من 

حمتوياتها. �صّنف ال�صدادات 
املعدنية وال�صدادات امل�صنوعة 

من الفلني واالأغطية املعدنية. 
قم بت�صليم القناين ذات الرهن 

اإىل اأماكن ال�رضاء.

القناين واحلاويات امل�صنوعة 
من الزجاج ال�صفاف.

يتم جتميع الزجاج واإر�صاله 
اإىل اأحد م�صانع الزجاج حيث 

يتم ته�صيمه وت�صنيفه. ال 
يجب خلط حاويات الزجاج 
امللون بينها الأن هذا ال�صيء 

يوؤثر ب�صورة �صلبية على 
نوعية الزجاج اجلديد.

يجب اأن تكون القناين 
واملعلبات فارغة من 

حمتوياتها. �صّنف ال�صدادات 
املعدنية وال�صدادات امل�صنوعة 

من الفلني واالأغطية املعدنية. 
قم بت�صليم القناين ذات قيمة 

رهن اإىل اأماكن ال�رضاء.

االأغطية وال�صدادات 
وحاويات ال�صموع و�صفائح 

رقائق االألومنيوم وعلب 
الطعام املعلب واالأنابيب 

املعدنية الخ.

املغلفات امل�صنوعة من 
االألومنيوم واحلاويات 

املعدنية ت�صنف كل على حدة 
قبل اأن يتم اإر�صال املواد 

اإىل من�صاآة  لل�صهر العادة 
انتاجها على �صكل مواد 

جديدة.

اأ�صطف احلاويات قبل 
قذفها. اأما احلاويات ذات 
الرهن فيجب ت�صليمها اإىل 

مكان ال�رضاء.

Arabiska
20
18
-0
9


