
نمیز؟ماذا یمكن أن   
العضوي°  

, البسكویت, قشور, األغذیة الفاسدة, بقایاالمطبخ عموما المطبوخة أو النیئة, كؤوس البالستیك المصنوعة من مادة السماد
الشعر الغیر المعالج, لحوم عضویة, أوراق المطبخ مبلولة أو بھا دسم األكل, كارتون البیزا المتسخ, رماد المواقد 

, المناشف الورقیة المستعملة, عود الثقاب, ورود  أوراق الشجر الجافة , بقایا القھة, مرشح المنطفئة, فضالت الحیوانات
د الند), بان, فواكھ حبیبات, قشور البیض, فواكھ جافة, الرخویات كالمحار إلخ. بخور (عوأو بقایا الشاي, بقایا األج

أو الكلب, جلد األرانب إلخ. الحوت, أطباق البالستیك  حشرات میتة, فضالت القطط, نجارة, جبز, معكرونة, شعر القطط
المصنوعة من مادة السماد, ریش الدواجن, البیزا, األرز, البذور, عصي األیس كریم, عصي سیخ الشواء (سفود), 

بیض, خضر.سواك األسنان, سدادة الفلین, النوى, المنادیل الورقیة مبلولة أو بھا دسم,   
العضویة تستعمل األكیاس القابلة للتحلل.من أجل النفایات إنتباه:   

الستیك الب°   
 توضع فقط تعبیئات وتغلیفات البالستیك 

ریر البالستیك, أكیاس ومغلفات البالستیك (معكرونة, ا, قوات الھواءتیك التي تستعمل وترمى, نفطة, فقاعكوؤس البالس
وجابات خفیفة), عبوات البالستیك المختلفة األشكال, عبوات البالستیك للبیض, عبوات المختلفة الشكل للحلوى, عبوات 

ظیف, أطباق الیاغورت نظیفة, عبوات جمیع المواد السائلة للنظافة الشخصیة أو المنزل, غطاء البالستیك, الفلم الغذائي ن
البالستیك التي تستعمل وترمى, البولیستیرین لألغذیة نظیف, أشرطة رباط الطرود, شبكة الفواكھ والخضر, أكیاس 

واني البولیستیرین لألطعمة.التجمید نظیفة, صواني األطعمة من البالستیك نظیفة, ص  
 ماذا ال یمكننا أعادة إستعمالھ:

والمطاط (اللعب, شمعات المالبس العالقات, إلخ), أدوات المائدة مثل مالعق األشیاء المصنوعة من مادة البالستیك 
 البالستیك, السكاكین والشوكة التي تستعمل وترمى, أحذیة, شباشب. 

وضع كوؤس البالستیك التي تستعمل وترمٮواألطباق, ال ألدوات المائدة (سكین, شوكة والمالعق)الجدید:   
الورق°  

األعمال, أغلفة الورق, كرتون, مغلفات الورق الیومیة ( یجب إزالة الجانب المصنوع من مادة المفكرة الورق أو جدول 
أخرى غیرالورق), منشفات المطبخ غیر مبلولة أو دسمة, ورق التغلیف, أكیاس الورق للخبز, كارتون الورق المموج, 

واكھ, عبوات المختلفة األشكال للبیض, كارتون البیتزا نظیفة, كارتون المشروبات من نوع تتراباك, كاسیت ورق الف
بیئات الورقیة أو الكارتون, ), الجرائد بأنواعھا, جمیع التععبوات الورق للسكر والملح, كراسات( إذا لم یكن بھا بالستیك

ب بدون أغلفة البالستیك, دفاتر, مجالت غیر بالستیكیة, أكیاس ورق, علبات كارتونیة (مواد تنظیف, أحذیة), كل الكت
رق مكتوب, منادیل ورقیة نظیفة.و  

 ماذا ال یجب إعادة إستعمالھ: 
 ورق بھ بالستیك, ورق الكاربون, ورق شحوم, ورق متسخ, ورق الفاتورات.

الزجاج والعلب°  
كوؤس الزجاج, علب األطعمة والنظافة, قارورات الزجاج, قارورة األدویة الغیر المملوءة, أدات تبشیر معدنیة, 

البس من السلك, علبات زیت المائدة, ورق األلمنیوم نظیفة, غطاء الیغورت, علبات المشروبات, شماعات تعلیق الم
أدوات المائدة (الشوكة والسكین والمالعق من الفوالد), السدادات على شكل تاج المعدنیة, سدادات تاقرورات من 

مكسر.األلمنیوم, صواني األلمنیوم, صواني األطعمة أو عبوات الزجاج, الزجاج ال  
 ماذا ال یجب إعادة إستعمالھ: 

 مصابیح أونیون, الفخار, خزف( أطباق مكسرة, إلخ).
الجاف الغیر المتمایز°  

 النفایات المتبقیة عندنا بعدما تم عزل الطعام, العشب, ورق, بالستیك, زجاج, معادن والنفایات الخطیرة. مثال: 
الوالعات, أشجار عید میالد القابلة لإلشتعال, الفوطات, أحواض وأشیاء أخرى مصنوعة من البالستیك الصلب, كوؤس 

البالستیك الصلب التي یمكن إعادة إستعمالھا, أزرار, جوارب النایلون, جمیع أدوات المكتب (أقالم رصاص وحبر, 
رق الكربون الرمادي الغیر قابل اإلسترداد, ورق الشمع مسطرة, إلخ), شعر مصبوغ, إبریق من الفخار أو الخزف, و

لألغذیة, ورق مغلف من البالستیك, ورق متسخ بمواد التنظیف إلخ. ورق زجاج, أشرطة الكاسیت أو الفیدیو وما یتعلق 
ة, مواد بھم, ضمادات ولصوق, قمامة النفایات البالستیكیة, محتوى القھوة من البالستیك الصلب آللة القھوة الكھربائی

التجمیل بأنواعھا (أحمر الشفاه, بودرة, مسكارا), قطن طبي, مسحة القطن, جلد, وسادات, مطاط, بطاقات الصقة, اللباد, 
حیوط الخیاطة, ورود إصطناعیة, القرص المرن, صور, لعب, مطاط, علكة, رغوة, أداة التبشیر البالستیكیة, شماعات 

ت, المصابیح المتوھجة, لوحات األشعة الطبیة, نفایات الحیونات األلیفة (رمل, البالستیكیة, القفازات المطاطیة, شفرا
قطن, حفاضات حصى), أعقاب السجائر والسیجار, الشریط الالصق للعبوات, نظارات, األشیاء المطاطیة, المظالت, 

ائدة من البالستیك الصلب, قابلة للتحلل, حیونات محشوة لعب, مشط, أطباق الفخار, أطباق البالسنیك الصلب, أدوات الم
العازل الطبي, شفرات الحالقة من البالسنیك, لفة الكامیرا, أكیاس المكنسة الكھربائیة, أكیاس فارغة لمواد البناء, 

صابون, اإلیصاالت, أحذیة, شباشب, مكنسة, دلو البالستیك, نشارة الخشب المتسخة (أدوات التنظیف), محاقن مغلقة 
, فرشاة األسنان, الخزف, لوحة التقطیع البالستیكیة, ختم منصات, أدوات التجمیل, خراطیم جیدا, المرایا, إسفنج

المطاطیة, مزھریات فخاریة, زجاج غیر قابل للكسر, قرورات العطور, زجاج النوافذ واألبواب, أشرطة الفیدیو وما 
 یتعلق بھا, شبك الناموس, مسحة األرجل.
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Hai ancora dubbi sulla
raccolta differenziata?!

L’eco-tutor, sempre a tua
disposizione, che ti aiuta
a differenziare!

 
 مرااكز االتجميیع

 إإنتباهه:
 جميیع االنفايیاتت االمذكوررةة في االالئحة يیجب تقديیمهھا أأوو حملهھا إإلى مرااكز االتجميیع ووفقا لألووقاتت االمذكوررةة.

 
سوسة (شجر صنوبر), االمبيیدااتت, ضد االصدأأ, مبيیدااتت ضد االماددةة االمذيیبة (إإززاالة االصباغاتت), االمواادد االكماوويیة االالصقة, أأشجارر عيید ميیالدد

االخشب, خزاائن االحديید وواالخشب, مجفف االشعر, االمكنسة االكهھربائيیة, ططاوولة االكي, حوضض االبالستيیك حجم كبيیر, منسة خشب, مبيید 
وواالعادديي لقيیاسس ووززنن  االجرااثيیم, بطارريیاتت االسيیاررااتت, بطارريیاتت االهھوااتف, صنادديیق االخشب, مصحح, ددررااجاتت عادديیة, االميیراانن ااإللكترووني

ااألشخاصص, سخانن االماء, ررذذااذذ غازز, االمساميیر االمعدنيیة, كلس جامد, ااآلالتت االحاسبة, شاحن للبطارريیاتت, خرااططيیس االحبر, خوذذةة االدررااجة 
االحافة االمعدنيیة, سلة خشب, سلة االنارريیة, خزاانة خشب, دديیفيیديي وومرفقاتهھ, كاسيیت خشب, االقرصص االمضغوطط وومرفقاتهھ, شمع االخشب, 

االنفايیاتت االمعدنيیة, االلصاقق, كومبيیوتر, مكيیفاتت االهھوااء, االوسائد, االقواارريیر االزجاجيیة, االقرصص االمضغوطط, شمع االخشب, مبيیدااتت لجمع 
االلعب ااألعشابب, ااألرراائك, أأددااةة االكي االكهھربائيیة, ااألسالكك االكهھربائيیة االمعدنيیة, االنواافذ االخاشبيیة ووااأللمنيیومم, االفرنن االكهھربائي, االثالجاتت, 

ااإللكتروونيیة, االمشايیة, إإيیطاررااتت االخشب أألمنيیومم وواالبالستيیك, مبيیدااتت االحشرااتت, االمصابيیح االعادديیة ووذذااتت ااإلستهھالكك االكهھربائيیة وو
االمنخفض, أألوااحح االزجاجج, غصالة ااألووااني, خشب مشذبب وومصبوغغ, مشغل ااألقرااصص االليیزرريیة, مفاررشش, ررفوفف خشب بيیالستيیك وو 

عدنيیة االمستنفذةة وواالنباتيیة, االمظالتت, منصاتت خشبيیة, االزجاجج ااألمامي ززجاجج, أأثاثث خشب, جهھازز ررصد االشاشة, نيیونن, ززيیوتت االم
 للسيیاررةة, منصة االبالستيیك, ااألووااني االمعدنيیة, االعجالتت, ااألرريیكة, أأبواابب من االخشب االحديید وواالبالستيیك, أأددووااتت االمائدةة من االفوالذذ, جهھازز

معدنيیة, االصرفف االصحي (مكوناتت االحمامم), ررفوفف االحديید, رراادديیو, شبكاتت من االحديید للسراائر, سورر حديید بالستيیك ووخشب, االصنابيیر اال
أأحذيیة االتزلج, كرااسي بالستيیك وواالخاصص باألططفالل, قصاصاتت االعشب, مزيیل االبقع, مذيیب, ططباعاتت, ستيیريیو, هھھھيیكل حديید, جدوولل 

, خرااططيیش االطباعة, االخشب ووبالستيیك وومعدنن, االهھوااتف, جهھازز تلفازز, موااززيین االحرااررةة االرقميیة ووااإللكترنيیة, صباغة ااألحذيیة, حبر
, ثالثي االكلورر, االحبيیباتت, االلوحح, االحقائب, االزجاجج االسلكي (أأبواابب وونواافذ), فيیديیو مسجل. مبيیدااتت االفيیراانن  

 االبطارريیاتت االتي إإستنفدتت ووااألددوويیة أأيیضا االمنتهھيیة صالحيیتهھا يیجب ووضعهھا في االحاوويیاتت االمناسبة لهھا.

 
هھھھل ماززاالت عندكك شكوكك حولل االنفايیاتت االغيیر 

ةة؟االمتمايیز  
 تحميیل إإعاددةة تدوويیر 

www.ricicla-sabar.it 
االمعلم ااإليیكولوجي, دداائما في خدمتك وولمساعدتك 
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نمیز؟ماذا یمكن أن   
العضوي°  

, البسكویت, قشور, األغذیة الفاسدة, بقایاالمطبخ عموما المطبوخة أو النیئة, كؤوس البالستیك المصنوعة من مادة السماد
الشعر الغیر المعالج, لحوم عضویة, أوراق المطبخ مبلولة أو بھا دسم األكل, كارتون البیزا المتسخ, رماد المواقد 

, المناشف الورقیة المستعملة, عود الثقاب, ورود  أوراق الشجر الجافة , بقایا القھة, مرشح المنطفئة, فضالت الحیوانات
د الند), بان, فواكھ حبیبات, قشور البیض, فواكھ جافة, الرخویات كالمحار إلخ. بخور (عوأو بقایا الشاي, بقایا األج

أو الكلب, جلد األرانب إلخ. الحوت, أطباق البالستیك  حشرات میتة, فضالت القطط, نجارة, جبز, معكرونة, شعر القطط
المصنوعة من مادة السماد, ریش الدواجن, البیزا, األرز, البذور, عصي األیس كریم, عصي سیخ الشواء (سفود), 

بیض, خضر.سواك األسنان, سدادة الفلین, النوى, المنادیل الورقیة مبلولة أو بھا دسم,   
العضویة تستعمل األكیاس القابلة للتحلل.من أجل النفایات إنتباه:   

الستیك الب°   
 توضع فقط تعبیئات وتغلیفات البالستیك 

ریر البالستیك, أكیاس ومغلفات البالستیك (معكرونة, ا, قوات الھواءتیك التي تستعمل وترمى, نفطة, فقاعكوؤس البالس
وجابات خفیفة), عبوات البالستیك المختلفة األشكال, عبوات البالستیك للبیض, عبوات المختلفة الشكل للحلوى, عبوات 

ظیف, أطباق الیاغورت نظیفة, عبوات جمیع المواد السائلة للنظافة الشخصیة أو المنزل, غطاء البالستیك, الفلم الغذائي ن
البالستیك التي تستعمل وترمى, البولیستیرین لألغذیة نظیف, أشرطة رباط الطرود, شبكة الفواكھ والخضر, أكیاس 

واني البولیستیرین لألطعمة.التجمید نظیفة, صواني األطعمة من البالستیك نظیفة, ص  
 ماذا ال یمكننا أعادة إستعمالھ:

والمطاط (اللعب, شمعات المالبس العالقات, إلخ), أدوات المائدة مثل مالعق األشیاء المصنوعة من مادة البالستیك 
 البالستیك, السكاكین والشوكة التي تستعمل وترمى, أحذیة, شباشب. 

وضع كوؤس البالستیك التي تستعمل وترمٮواألطباق, ال ألدوات المائدة (سكین, شوكة والمالعق)الجدید:   
الورق°  

األعمال, أغلفة الورق, كرتون, مغلفات الورق الیومیة ( یجب إزالة الجانب المصنوع من مادة المفكرة الورق أو جدول 
أخرى غیرالورق), منشفات المطبخ غیر مبلولة أو دسمة, ورق التغلیف, أكیاس الورق للخبز, كارتون الورق المموج, 

واكھ, عبوات المختلفة األشكال للبیض, كارتون البیتزا نظیفة, كارتون المشروبات من نوع تتراباك, كاسیت ورق الف
بیئات الورقیة أو الكارتون, ), الجرائد بأنواعھا, جمیع التععبوات الورق للسكر والملح, كراسات( إذا لم یكن بھا بالستیك

ب بدون أغلفة البالستیك, دفاتر, مجالت غیر بالستیكیة, أكیاس ورق, علبات كارتونیة (مواد تنظیف, أحذیة), كل الكت
رق مكتوب, منادیل ورقیة نظیفة.و  

 ماذا ال یجب إعادة إستعمالھ: 
 ورق بھ بالستیك, ورق الكاربون, ورق شحوم, ورق متسخ, ورق الفاتورات.

الزجاج والعلب°  
كوؤس الزجاج, علب األطعمة والنظافة, قارورات الزجاج, قارورة األدویة الغیر المملوءة, أدات تبشیر معدنیة, 

البس من السلك, علبات زیت المائدة, ورق األلمنیوم نظیفة, غطاء الیغورت, علبات المشروبات, شماعات تعلیق الم
أدوات المائدة (الشوكة والسكین والمالعق من الفوالد), السدادات على شكل تاج المعدنیة, سدادات تاقرورات من 

مكسر.األلمنیوم, صواني األلمنیوم, صواني األطعمة أو عبوات الزجاج, الزجاج ال  
 ماذا ال یجب إعادة إستعمالھ: 

 مصابیح أونیون, الفخار, خزف( أطباق مكسرة, إلخ).
الجاف الغیر المتمایز°  

 النفایات المتبقیة عندنا بعدما تم عزل الطعام, العشب, ورق, بالستیك, زجاج, معادن والنفایات الخطیرة. مثال: 
الوالعات, أشجار عید میالد القابلة لإلشتعال, الفوطات, أحواض وأشیاء أخرى مصنوعة من البالستیك الصلب, كوؤس 

البالستیك الصلب التي یمكن إعادة إستعمالھا, أزرار, جوارب النایلون, جمیع أدوات المكتب (أقالم رصاص وحبر, 
رق الكربون الرمادي الغیر قابل اإلسترداد, ورق الشمع مسطرة, إلخ), شعر مصبوغ, إبریق من الفخار أو الخزف, و

لألغذیة, ورق مغلف من البالستیك, ورق متسخ بمواد التنظیف إلخ. ورق زجاج, أشرطة الكاسیت أو الفیدیو وما یتعلق 
ة, مواد بھم, ضمادات ولصوق, قمامة النفایات البالستیكیة, محتوى القھوة من البالستیك الصلب آللة القھوة الكھربائی

التجمیل بأنواعھا (أحمر الشفاه, بودرة, مسكارا), قطن طبي, مسحة القطن, جلد, وسادات, مطاط, بطاقات الصقة, اللباد, 
حیوط الخیاطة, ورود إصطناعیة, القرص المرن, صور, لعب, مطاط, علكة, رغوة, أداة التبشیر البالستیكیة, شماعات 

ت, المصابیح المتوھجة, لوحات األشعة الطبیة, نفایات الحیونات األلیفة (رمل, البالستیكیة, القفازات المطاطیة, شفرا
قطن, حفاضات حصى), أعقاب السجائر والسیجار, الشریط الالصق للعبوات, نظارات, األشیاء المطاطیة, المظالت, 

ائدة من البالستیك الصلب, قابلة للتحلل, حیونات محشوة لعب, مشط, أطباق الفخار, أطباق البالسنیك الصلب, أدوات الم
العازل الطبي, شفرات الحالقة من البالسنیك, لفة الكامیرا, أكیاس المكنسة الكھربائیة, أكیاس فارغة لمواد البناء, 

صابون, اإلیصاالت, أحذیة, شباشب, مكنسة, دلو البالستیك, نشارة الخشب المتسخة (أدوات التنظیف), محاقن مغلقة 
, فرشاة األسنان, الخزف, لوحة التقطیع البالستیكیة, ختم منصات, أدوات التجمیل, خراطیم جیدا, المرایا, إسفنج

المطاطیة, مزھریات فخاریة, زجاج غیر قابل للكسر, قرورات العطور, زجاج النوافذ واألبواب, أشرطة الفیدیو وما 
 یتعلق بھا, شبك الناموس, مسحة األرجل.

	


