نظرة شاملة عن فصل النفايات
يشمل نصائح تخص كيفية التقليل من إنتاج النفايات

أرقام الهاتف وأوقات الدوام يف ملحة
مستودع ذو بوابة ( ELWمرافق ترصيف النفايات
التابعة ملدينة فيسبادن عاصمة الوالية(

مراكز إعادة التدوير

• Wiesbaden-Nordenstadt, Borsigstraße
• Wiesbaden-Dotzheim, Willi-Werner-Straße 11
• Wiesbaden-Bierstadt, Kloppenheimer Straße 30

العنوانUnterer Zwerchweg 65205 ,120 Wiesbaden :
يتواجد موظفا بالبوابة من اإلثنين إلى الجمعة من الساعة  7إلى
الساعة  20مساء وأيام.

أوقات الدوام:
من الثالثاء إلى الجمعة من الساعة  8.30إلى غاية الساعة 17
وأيام السبت من الساعة  8.30إلى غاية الساعة 16

مركز الخدمات التابع ل

ELW

اإللكترونيelw@elw.de :

مكب النفايات

العنوانDeponiestraße 15 :
• موقع استالم صغير الحجم (يتضمن أيضا مركز إعادة التدوير(
• موقع إستالم صغير الحجم خاص بالنفايات الخطرة

أوقات الدوام:
من اإلثنين إلى الجمعة من الساعة  7إلى الساعة 15.30
وأيام السبت من الساعة  8إلى الساعة 13
لمزيد من المعلومات حول مراكز إعادة التدوير و مواقع
اإلستالم الصغيرة ،أنظر إلى نشرتنا اإلعالنية بعنوان
"( "Wertstoffe richtig entsorgenالطرق الصحيحة للتخلص من
المواد القابلة للتدوير) أو على موقع اإلنترنت .www.elw.de
النشرة اإلعالنية متوفرة لدى اإلدارات المحلية ومكتب شؤون
المواطنين ومكتب الخدمات المتعلقة بالبيئة.

الهاتف ، 0611 7153–0 :البريد
يمكنكم االتصال هاتف ًيا بموظفات مركز الخدمات وخدمة النفايات
ذات الحجم الكبير من اإلثنين إلى الخميس من الساعة  8إلى
الساعة  15وأيام الجمعة من الساعة  8إلى الساعة .14

الخط الساخن املخصص للنظافة مبدينة
فيسبادن )(Wiesbaden

الهاتف 0611 7153–1 :أو عبر
تطبيقنا "Sauberes Wiesbaden" ELW
)من أجل نظافة مدينة فيسبادن(

تقويم ألوقات جمع النفايات

على الموقع  www.elw.deأو عبر تطبيقنا ""ELW-Abfallkalender
(تقويم ألوقات جمع النفايات في مرافق تصريف النفايات التابعة
لمدينة فيسبادن عاصمة الوالية(

السوق الخاص بإهداء األغراض الغري املرغوب فيها

)www.elw.de (Verschenkmarkt

نفايات البناء والحفر املفروزة بالشكل الصحيح أو نفايات الحدائق

الحاوية الصغرية الحجم

خدمات الحاويات التابعة ل
الهاتف 0611 7153–2
البريد اإللكترونيcontainerdienst@elw.de :
ELW

نقدم حاويات من حجم  1إلى  36م

10
* € 107,

3

*سعر خاصا بأنحاء مدينة فيسبادن

2

فصل النفايات بطريقة مريحة وبسيطة
نحن مكلفون كرشكة إدارة النفايات املحلية الخاصة بك
بجمع النفايات التي تنتج كل يوم يف منزلك وبالتخلص منها بطريقة احرتافية.

تعترب أربع حاويات إلزامية!

نوفر لكم أربع حاويات مختلفة ونضعها مباشرة أمام بيوتكم،
وذلك لتمكينكم من التخلص من النفايات بطريقة سهلة وغير
مكلِفة :حاوية النفايات الصلبة ،حاوية النفايات العضوية ،حاوية
الورق المستعمل وحاوية المواد القابلة للتدوير .يُلزِمكم قانون
اإلقتصاد التداولي لمدينة فيسبادن بفرز النفايات والتخلص منها
بشكل منفصل في الحاويات المخصصة لذلك .يمكنكم إضافة إلى
ذلك بهدف تصريف النفايات المناسبة ،اللجوء إلى مراكزنا األربعة
المكلفة بإعادة التدوير أو مقرات استالم النفايات ذات الحجم
الكبير أو المراكز الصغيرة المكلفة باستالم النفايات الخطرة أو
الشاحنات المتنقلة ال ُمكلفة بجمع النفايات الملوِثة أو استعمال
العديد من حاويات جمع نفايات الزجاج.

تعترب رسوم النفايات مبدينة فيسبادن منخفضة!
نقوم بأقصى جهدنا للحفاظ على رسوم نفايات منخفضة.
تعد مدينتنا بفضل نهجنا اإلقتصادي من بين المدن األلمانية التي
تتوفر على أفضل تناسب بين السعر واألداء في ما يخص رسوم
النفايات .ينبغي أن يظل األمر كذلك! تجدر االشارة الى أن رسوم
النفايات التي تخصكم مرتبطة بحجم و َوتيرة نظام تفريغ حاويات
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النفايات الصلبة .التخلص من نفايات الورق المستعمل والنفايات
العضوية والمواد القابلة للتدوير ُمدرج في الرسوم و يتضمن ذلك
أيضا إستفادة األُ َسر من جميع الخدمات األخرى.

إعادة تدوير النفايات يعني الحفاظ عىل املوارد.

دعونا نحافظ م ًعا على البيئة .إستغلوا عروض الجمع المنفصل
للنفايات .سوف تجدون في الصفحات التالية جميع المعلومات
الهامة بخصوص كيفية التخلص من النفايات بشكل صحيح.

تفادي إنتاج النفايات

يبقى الهدف األهم هو تفادي إنتاج النفايات .أفضل قمامة هي تلك
التي لم يتم إنتاجها أصالً .إستفيدوا من نصائحنا المرتبطة
بتفادي إنتاج النفايات.

ستجدون ملحة عن جميع مواعيد ترصيف النفايات

على التقويم الخاص بالنفايات أو التقويم المتواجد على تطبيقنا
والمتواجدان على موقع اإلنترنت .www.elw.de
ستجدون المزيد من المعلومات على الموقع
أو عبر االتصال بموظفات مركز الخدمات
التابع ل  ELWعلى الرقم التالي.0611 7153–0 :

www.elw.de

نفايات الزجاج

يتم جمع القارورات الزجاحية والزجاج بعد الفرز وفق األلوان
األبيض ،األخرض والبني يف الحاويات الخاصة بجمع نفايات الزجاج.
ينبغي التخلص من القارورات الزجاجية والزجاج ذوي ألوان أخرى (أحمر ،أزرق ،بنفسجي ،أصفر(
في الحاوية المخصصة للزجاج األخضر.

نعم!

يتم التخلص من النفايات التالية
في حاويات جمع نفايات الزجاج
• مرطبانات
• قارورات غير قابلة إلعادة االستعمال
• عبوات زجاجية وأوعية ال ُمربى
• علب زجاجية وزجاجات األدوية

ال!

ال يتم التخلص من النفايات التالية
في حاويات جمع نفايات الزجاج

• زجاج شاشة أجهزة التلفاز والكمبيوتر
← النفايات المتبقية
• زجاج رصاصي وزجاج بلوري
← النفايات المتبقية
اج
• زجاج مقوى باألسالك المتواجد بداخل ُز َج ُ
األَ َمان
← النفايات المتبقية
• المصابح الموفّرة للطاقة
← النفايات الخطرة
)يتم استالم هذه النفايات بمواقع
اإلستالم الصغيرة الخاصة بالنفايات
الخطرة(
• زجاج النوافذ وزجاج السيارات وزجاج المرايا
← النفايات المتبقية
• مصابح الضوء
← النفايات المتبقية
• الزجاج المقاوم للحرارة
← النفايات المتبقية
• مصباح االضاءة الفلوريسنت
← النفايات الخطرة
)يتم استالمها بمواقع اإلستالم الصغيرة
الخاصة بالنفايات الخطرة وفي مراكز
إعادة التدوير(
• الخزف والسيراميك والفخار الحجري
والصلصال
← النفايات المتبقية

نصيحة حول كيفية التقليل من إنتاج النفايات

شرب ماء الصنبور

يُ َعد ماء الصنبور المادة الغذائية التي تخضع ِأِلَشد ُمراقبة ،بحيث يُم ِكنه أيضا بفضل
محسنات المذاق الكالسيكية تعويض المشروبات الغازية .تتوفر مدينة فيسبادن
على العديد من "محطات التعبئة" التي يمكنكم اللجوء إليها لتعبئة قارورتكم
بالمجان ويمكنكم التعرف عليها بفضل اإلشارة المتواجدة على ها ِم ِشها.

يمكنكم التعرف على مواقع جميع حاويات
الزجاج على موقع اإلنترنت التالي

.www.elw.de

يتم نقل نفايات الزجاج المفروزة حسب
األلوان إلى محطة إعادة التدوير.
يتطلب تصنيع زجاج التعليب األبيض اللون
أن تكون نسبة نقاوة ألوان نفايات الزجاج
المستعملة تعادل  .%99,7ينبغي أالّ تتجاوز
نسبة اللون المفقود في الزجاج البني عتبة
 .%8بينما يُسمح بأن تصل نسبة اللون
المفقود إلى  %15فقط بالنسبة للزجاج
األخضر ،ولِهذا يُسمح بالتخلص من الزجاج
المخصصة
المختلف اللون في الحاوية
ّ
للزجاج األخضر.
ال ينتمي كل من الطوب الزجاجي أو
السيراميك أو الزجاج المقوى باألسالك أو
الزجاج المسطّح ،مثل زجاج النوافذ ،إلى
النفايات التي يتم التخلص منها في حاويات
جمع نفايات الزجاج ،ألنها قد تجعل
المحتوى ال ُموجه إلعادة التدوير
غير صالح لالستعمال.
تعمل شركة  MSلخدمات البيئة ش.م.م
) (GmbH Umweltservice MSعلى جمع
نفايات الزجاج في جميع أنحاء المدينة.
يُرجى في حالة تواجد أسئلة تخص جمع
نفايات الزجاج ،اإلتصال مباشرة بشركة MS
،لخدمات البيئة
الهاتف.0800 3098999 :

استعمال قارورات قابلة لإلرجاع وإعادة التعبئة.
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الورق املستع َمل

يتم جمع الورق وصناديق الكرتون
في الحاويات المخصصة للورق المستعمل.
حاوية الورق المستعمل متوفرة في األحجام التالية 120 :لترا و  240لترا و  1.100لترا .ليس
من الضروري إرزالة دبابيس الورق من المجالت والكتيِبات ،إال أنه ينبغي لكم إزالة األقراص
المدمجة وعينات مستحضرات التجميل التي تكون ملصقة بها .يُرجى إزالة الكميات الكبيرة من
األشرطة الالصقة المتواجدة على ورق الكرتون والعمل على ط َِّي الكرتون بعد ذلك أو تقطيعه
إلى قطع صغيرة.

نعم!

ينبغي أن تكون حاويات الورق ال ُمستَعمل
جاهزة في اليوم المخصص لتفريغ حاويات
النفايات قبل الساعة  6صبا ًحا وأن يتم بعد
ذلك إرجاعها إلى أماكنها .يرجى منكم وضع
الحاوية على حافة الطريق بطريقة ال يتم
فيها إعاقة مرور المشاة وال َمركَبات.
يتم استخدام الورق المستعمل إلنتاج
الورق المعاد تدويره (كما هو الحال
بالنسبة لألغلفة أو الجرائد) .يُمكِّن إعادة
تدوير الورق المستعمل من تخفيض
كل من استعمال المواد الخام واستهالك
الماء والطاقة .الهدف الوحيد من وراء
تسويق الورق المستعمل هو تحقيق
استقرار رسوم النفايات .إذن ،كلما ارتفعت
كمية الورق المستعمل التي تم جمعها
بشكل منفصل ،إرتفعت معها عائدات
شركة .ELW

يتم التخلص من النفايات التالية
في حاويات الورق المستعمل

ال يتم التخلص من النفايات التالية
في حاويات الورق المستعمل

• الظروف البريدية (حتى تلك التي تتوفر على • ورق الفرن و َورق السندويتش وال َورق
المصقول ،ورق الكربون
نافذة(
• أكياس الخبز (حتى تلك التي تتوفر على نافذة( ← النفايات المتبقية
• الصور و َورق الصور الفوتوغرافية
• الدفاتر والكتب
← النفايات المتبقية
• صناديق الكرتون ،الورق المقوى ،المعلبات
• المناديل الورقية ومناديل السليلوز
الورقية
)مثال مناديل الجيب الورقية(
• الكتالوجات والمنشورات و الكتيِبات
← النفايات المتبقية
• أوراق الكتابة والنسخ والكمبيوتر
• الورق المتسخ بشدة
• الجرائد والمجالت
← النفايات المتبقية
• األطباق الورقية
← النفايات المتبقية
• ورق الجدران
← النفايات المتبقية
• الورق الحراري (فواتير المحالت التجارية(
← النفايات المتبقية
• المعلبات المكونة من مواد تعبئة
مركّبة ،مثال علب الحليب والمشروبات
← حاوية المواد القابلة للتدوير

نصيحة حول كيفية التقليل من إنتاج النفايات

إستعمال الورق المعاد تدويره

استعملوا الورق المعاد تدويره .تتوفر جميع
أوراق الكتابة والمناديل الورقية المكونة من
ورق مالئم للبيئة على رمز َملَك البيئة األزرق.
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ال!

النفايات العضوية

يُس َمح بالتخلص من جميع نفايات المطبخ العضوية ونفايات الحدائق
في حاوية النفايات العضوية.
يمكن تحويل كل من الطماطم الفاسدة أو أكياس الشاي أو غضاريف السمك أو الجبن المتعفن
بمعنى آخر ،كل ما كان قابال للتعفن (أو كان في طور التعفن) إلى طاقة قَ ِّي َمة .يتم تنقيل جميع
نفايات مدينة فيسبادن العضوية إلى محطة إنتاج الغاز الحيوي التابعة لشركة مكب النفايات راين
ماين ش.م.م ) (Rhein-Main-Deponie GmbHفي فلورسهايم فيكر) .(Flörsheim-Wickerيُمكن استعمال
األكياس الورقية المخصصة للنفايات الخضراء لتجميع أوراق النبات اليابسة أو النفايات المترتبة عن
قص العشب .يمكنكم شراء هذه األكياس بمبلغ  1,95يورو .يُرجى وضع األكياس في اليوم المخصص
لجمع النفايات العضوية على حافة الطريق حتى يتم التقاطها.

نعم!

يتم التخلص من النفايات التالية
في حاوية النفايات العضوية

• قشر البيض
• َو َر ُق الل ّّف مثال المناديل الورقية
و َمناشف المطبخ الورقية
• بقايا الطعام (حتى المتعفنة منها والفاسدة(
• مخلفات الخضر
• قصاصات العشب واألشجار
والسياجات النباتية
• ثفل القهوة مصحوبا ب ُم َصفّي القهوة
وأكياس الشاي
• أفرشة التوسيد المخصصة
للحيوانات الصغيرة والتبن
• العظام ،الريش ،الشعر
• أوراق النبات اليابسةِ ،عي َدان وفروع األشجار
• فضالت المواد الغذائية (دون
المغلفات البالستيكية(
• مخلفات الفواكه (بما في ذلك الحمضيات(
• نشارة الخشب والخشب المقطع
)مصنوعة من الخشب غير المعالج(
• زهور القطف أو األصص الذابلة

ال!

ال يتم التخلص من النفايات التالية
في حاوية النفايات العضوية

• الخشب المعالج
← مراكز إعادة التدوير ،نقط االستالم
الصغيرة التابعة لمكب النفايات
• الفحم ،ال ُك َن َاسة ،الرماد (معبأ في
أكياس من البالستيك(
← النفايات المتبقية
• كيس المكنسة الكهربائية مع محتواه
← النفايات المتبقية
• الخشب الغير المعالج
← مراكز إعادة التدوير ،نقط
االستالم الصغيرة التابعة لمكب النفايات
• الحفاضات ،أعقاب السجائر ،فرش القطط
) ُحبَيبات) ،براز الحيوانات
← النفايات المتبقية

ُم ِعدات تساعد على
تجميع النفايات
العضوية لتصريف
نظيف لنفايات المطبخ
َخ ّزان تجميع النفايات العضوية الخاص
بالمطبخ" :الكالسيكي" على شكل حاوية
النفايات العضوية والذي ِسعت ُه  10لترات و
 € 9,50.ثمنه

.

نصيحة حول كيفية التقليل من إنتاج النفايات

استهالك المواد الغذائية بالكامل

اعملوا على استهالك المواد الغذائية بالكامل وقوموا بتحضير
قائمة لل ُمشتَ َريات وانتبهوا أثناء التسوق إلى مدة صالحية المواد الغذائية.
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األجهزة الكهربائية واإللكرتونية

تتكون األجهزة الكهربائية واإللكترونية من مواد خام قَيِّ َمة!
بحيث أنها تتوفر أيضا  -إلى جانب مواد خام قَ ِّيمة مثل النحاس أو الصفائح المعدنية -على
مواد ُم ِض ّرة بالبيئة مثل الرصاص أو الكادميوم .يمكن تسليم جميع األجهزة الكهربائية مجانا
لدى مراكز إعادة التدوير ونقط اإلستالم الصغيرة المتواجدة ب َمكب النفايات .من الممكن
أيضا تسليم األجهزة الكهربائية الصغيرة للشاحنة المتنقلة ال ُمكلّفة بجمع النفايات الملوِثة.
يرجى اللجوء إلى الخدمة ال ُم َكلّفة بتصريف النفايات ذات الحجم الكبير ،للتخلص من األجهزة
الكهربائية واإللكترونية الكبيرة الحجم والضخمة.

نعم!

ال!

ال يتم التخلص من النفايات التالية
يمكن التخلص من النفايات التالية
في محطة تجميع النفايات اإللكترونية في محطة تجميع النفايات اإللكترونية
يتم اآلن جمع النفايات االلكترونية بطريقة
مكثفة أكثر :تدوين المواد الخام القيمة
تم بتاريخ  15آب\أغسطس
توسيع مجال تطبيق قانون األجهزة
الكهربائية وااللكترونية .يجب
فصل النفايات اإللكترونية عن باقي
النفايات للتمكن من إعادة تدوير
كمية أكبر من المواد الخام .يتم كذلك
اعتبار اآلثاث والمنسوجات و ِقطع
المالبس كأجهزة كهربائية بمجرد
ما تتضمن مكونات إلكترونية.
2018

هذا يعني بالنسبة لكم ما يلي :ينبغي
التخلص من جميع المنسوجات أو ِقطع
المالبس أو األحذية أو اآلثاث التي تتضمن
مكونات إلكترونية في مراكز إعادة التدوير
التابعة ل  .ELWحتى وإن كان األمر يتعلق
فقط بمصباح صغير ُم َخيّط .هناك رهن
إشارتكم خزانات تجميع مخصصة لهذه
النفايات .ينطبق ذلك مثال على األحذية
المضيئة (يتواجد بداخلها صمامات ثنائية
ملونة باعثة للضوء مجهزة بإلكترونيات
ومصدر الطاقة) و أيضا على كرسي المكاتب
الذي يتوفر على آلية ضبط كهربائية
أو مرايا التجميل التي تتوفر على إطار
مضيء .قاعدة اإلبهام هي كالتالي :بمجرد
ما يحتوي الشيء على ُم َك ِّون كهربائي
فإنه يدخل ضمن النفايات اإللكترونية
مما ينبغي التخلص منه في مراكز إعادة
التدوير .تعتبر محالت بيع اإللكترونيات
ِب َدورها ملزمة باستالم النفايات اإللكترونية.
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• األدوات الكهربائية أو اإللكترونية ،مثل
ال ِمثْقَب الكهربائي أو ال َمناشير أو آالت التفريز • المصابح الموفّرة للطاقة
أو آالت التجليخ أو المضخات أو آالت الخياطة ← النفايات الخطرة
)اإلستالم لدى محطات اإلستالم الصغيرة
• األلعاب الكهربائية أو اإللكترونية ،مثل سكك
الخاصة بالنفايات الخطرة ،مراكز إعادة
القطار الحديدية ،لعبة الجيم بوي أو المركبات
التدوير ،الشاحنات المتنقلة ال ُمكلفة
التي ت ُشغَل عن بعد
بجمع النفايات الملوِثة(
• أجهزة اإلعالم والترفيه اإللكترونية الكبيرة
الحجم :التلفاز ،الكمبيوتر ،شاشات الكمبيوتر • ،مصابح االضاءة الفلوريسنت
← النفايات الخطرة (يتم اإلستالم لدى
آالت الفاكس ،آالت الطَبْع ،أجهزة تكبير
محطات اإلستالم الصغيرة الخاصة
الصوت ،مسجل فيديو
بالنفايات الخطرة ،الشاحنات المتنقلة
• مجفف الشعر ،حماصة الخبز ،آالت القهوة،
ال ُمكلفة بجمع النفايات الملوِثة(
المكواة،المقالي ،الخالط ،طباخ البيض ،غالية
المياهِ ،مر َوحة تهوية ،أجهزة الحالقة ،فرشاة
األسنان الكهربائية ،الساعات ،آالت التصوير
• األجهزة المنزلية الكبيرة الحجم:
الثالجات و مجمدات المواد الغذائية ،آالت
غسل المالبس و تنظيف الصحون،
مجفف المالبس ،موقد المطَبخ و األفران،
الميكروويف
• األجهزة الطبية ،مثل آلة قياس نبضات
القلب ،مقياس ضغط الدم ،المحرار الطبي
اإللكتروني
• الهواتف ،الهواتف النقالة ،المجيب
اآللي ،الراديوات ،راديو السيارة ،مشغل،MP3
اآلالت الحاسبة

نصيحة حول كيفية التقليل من إنتاج النفايات

اإلنتباه إلى مدة الصالحية\استعملوا األغراض ألطول
فترة ممكنة

اسألوا أنفسكم قبل أي اقتناء جديد إن كنتم حقًا في حاجة لشراء غرض ما .تعد
مدة الصالحية وإمكانية تصليح منتوج ما من بين أهم معايير الجودة .استفيدوا
من خدمات المقاهي المخصصة إلصالح المعدات ).(Repair Café

تعتبر بهذا المفهوم  15إلى  %20فقط من النفايات المنزلية حقا بمثابة نفايات متبقية .من الممكن  -إذا
اتضح مر ًة أن حجم الحاويات غير كافي بشكل مؤقت  -شراء أكياس إضافية خاصة بالنفايات المتبقية مقابل
مبلغ  4,20يورو ،ووضعها في اليوم المخصص لتفريغ حاويات النفايات على حافة الطريق حتى يتم التقاطها .يمكنكم الحصول على أكياس
النفايات لدى بوابة  ELWأو محطات إعادة تدوير النفايات أو لدى جميع اإلدارات المحلية أو مكتب الخدمات المتعلقة بالبيئة المتواجد
بمركز المدينة )العنوان .(Luisenstraße 19 :للتعرف على المزيد من نقط البيع أنظر أيضا على موقع اإلنترنت .www.elw.de

نعم!

يتم التخلص من النفايات التالية
في حاوية النفايات المتبقية

ال!

ال يتم التخلص من النفايات التالية
في حاوية النفايات المتبقية

• البطاريات
• النفايات الناتجة عن قطاع النظافة
الشخصية ،مثل الحفاضات والفُوطَات ِ
الص ّح ّية ← يتم إرجاعها إلى المحل التجاري
• نفايات البناء المفروزة بالشكل الصحيح
النسائية
← مراكز إعادة التدوير* ،نقط اإلستالم
• حافظ الملفات
الصغيرة التابعة لمكب النفايات أو
• زجاج السيارات
نقطة خدمة حاويات النفايات
• ورق الفرن
• األقراص المدمجة وأقراص الفيديو الرقمية
• زجاج الشاشات
← حاوية المواد القابلة للتدوير ،مراكز
• زجاج رصاصي
إعادة التدوير لدى نقط اإلستالم
• األواني المنزلية ال ُمعطلة مثل أكواب البلور،
الصغيرة التابعة لمكب النفايات
أواني الطبخ ،القدور الطينية
• المواد الكيميائية ،الطالءات ،المذيبات،
َ
اج األ َمان(
• زجاج مقوى باألسالك ( ُز َج ُ
مصابح االضاءة الفلوريسنت
• األلعاب النارية (محترِقة(
← النفايات الخطرة
• الص َور
• األجهزة الكهربائية واإللكترونية
الضوء
مصابح
•
← مراكز إعادة التدوير ،نقط اإلستالم
• منادل النظافة الشخصية المبلّلة
الصغيرة التابعة لمكب النفايات
• ورق الكربون
• المصابح الموفّرة للطاقة
• األدوية
← النفايات الخطرة (اإلستالم لدى محطات
• ورق مكافحة الحشرات
اإلستالم الصغيرة الخاصة بالنفايات
الخطرة ،الشاحنات المتنقلة ال ُمكلفة
• كاسيت الموسيقى والفيديو
بجمع النفايات الملوِثة(
• كيس المكنسة الكهربائية ،الرماد،
• قارورات و زجاجات التعليب
)معبأ في أكياس بالستيكية) ،كُ َن َاسة ،فرش
← نفايات الزجاج
القطط ،براز الحيوانات
• النفايات القابلة للتسميد
• أشرطة األفالم الممتازة من الحجم 8
← النفايات العضوية
• الورق الحراري
• ورق متسخ ،األطباق الورقية ،ورق الجدران • الورق والورق المقوى
← الورق المستعمل
• أعقاب ورماد السيجار والسجائر
• خراطيش آالت الطباعة
← مراكز إعادة التدوير ،نقط اإلستالم
الصغيرة التابعة لمكب النفايات
• األغلفة ،نفايات البالستيك والمعادن
* ال تقبل مراكز إعادة التدوير نفايات البناء الغير المفروزة ← .حاوية المواد القابلة للتدوير

النفايات املتبقية

تدخل جميع النفايات الغير القابلة إلعادة التدوير ضمن النفايات التي يتم
التخلص منها في حاوية النفايات المتبقية .

يتم إعادة شحن النفايات المتبقية  -التي
تم جمعها في مدينة فيسبادن  -في
شاحنات كبيرة في مرفق معالجة النفايات
المتواجد على أرضية مكب النفايات
ديكارهوفبرخ) (Dyckerhoffbruchالتابع
للمدينة ،ليتم بعد ذلك نقلها إلى مختلف
منشآت حرق النفايات بهدف إخضاعها
للتدوير الحراري.

نصيحة حول كيفية التقليل من إنتاج النفايات

فصل النفايات بالشكل الجيد

يمكنكم استعمال حاوية النفايات العضوية للتخلص من النفايات
العضوية الكثيرة التي ينتهي بها المطاف في حاوية النفايات الصلبة.
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النفايات الخطرة
يمكن التعرف على المنتجات ،التي تتحول
أثناء تصريفها إلى نفايات خطرة ،من خالل
عالمات الخطر المربعة والبرتقالية اللون أو
بعض إشارات التنبيه مثل "قابل لإلشتعال"،
"يهيج العينين"" ،مضر بالصحة عند
اإلستنشاق" .يتم تصريف النفايات الخطرة،
التي تم جمعها في مدينة فيسبادن ،من
طرف شركة هيم ش.م.م )(HIM GmbH
بطريقة احترافية ومالئمة للبيئة.
يمكنكم التعرف على مواعيد عمل
الشاحنات المتنقلة ال ُمكلفة بجمع النفايات
الملوِثة على موقع االنترنت التالي
.www.elw.de
يمكنكم أيضا القيام بما يلي .
لدى الشاحنة
المتنقلة ال ُمكلفة بجمع النفايات الملوِثة:
• تسليم األجهزة الكهربائية
الصغيرة (مثل مجفف شعر ،جهاز
الحالقة ،فرشاة األسنان الكهربائية(
• الحصول على أكياس خاصة بالتقاط
براز الكالب (بالمجان(

تعتبر النفايات الخطرة بمثابة مواد خطيرة و\أو سامة
التي من الالزم التخلص منها بطريقة خاصة.
يمكن للبيوت المنزلية تسليم النفايات الخطرة بالمجان لدى محطات اإلستالم الصغيرة الخاصة
بالنفايات الخطرة والتابعة لمكب النفايات وكذلك لدى الشاحنات المتنقلة ال ُمكلفة بجمع
النفايات الملوِثة.

نعم!

تدخل النفايات التالية ضمن
النفايات الخطرة

• الزيوت المستعملة (يمكن أيضاً إرجاعها
للمحل التجاري!(
• الصبغات ،الطالءات ،الدهانات
• المواد الكيميائية السائلة والصلبة
)الزئبق،المواد الكيميائية المخبرية
ومواد الكيمياء الضوئية(
• مطفآت الحريق هالون
• المواد الحافظة للخشب ،مبيدات
الحشرات ومبيدات األعشاب
• المواد الالصقة ،المواد السادة
والمعجون الالصق
• المكثفات الصغيرة المتواجدة في أجهزة
اإلضاءة واألجهزة الكهربائية
• مصابح االضاءة الفلوريسنت ،المصابح
الموفّرة للطاقة ومصابح بخار الزئبق
• جميع أنواع المذيبات (مواد التخفيف،
منظف الفرشاة ،مزيل البقع(
• الزيوت المعدنية ،النباتية أو
االصطناعية ،الدهون والشموع
• الخرق الزيتية ومرشحات الزيت
• جميع أنواع مواد التنظيف (منظف
المراحيض ،مواد العناية بالجسم،
منتجات العناية بالسيارات(
• األحماض والقلويات (حمض البطاريات،
وحمض الهيدروكلوريك ،ومحاليل
األمونياك(
• جميع أنواع الرذاذات ذات محتوى
متبقي (الطالءات ،المنظفات ،رغوة
بولي يوريثان(
• البطاريات الجافة ،المراكم،
بطاريات السيارات (بدون رهن(

ال!

ال تدخل النفايات التالية
ضمن النفايات الخطرة

• أسطوانات الغاز المضغوط
← يتم إرجاعها إلى المحل التجاري
• مطفأة الحريق (باستثناء مطفأة
حريق هالون(
← يتم إرجاعها إلى المحل التجاري
• بطاريات السيارات (مع الرهن(
← يتم إرجاعها إلى المحل التجاري

نصيحة حول كيفية التقليل من إنتاج النفايات

استعمال البطاريات القابلة للشحن عوض
البطاريات العادية

استعملوا البطاريات القابلة للشحن عوض البطاريات العادية ،حيث أن
هناك إيجابيات كثيرة القتناء جِهاز شَ ْحن.
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النفايات ذات الحجم الكبري

تدخل ضمن النفايات ذات الحجم الكبير جميع المفروشات واألجهزة
المنزلية ،التي ال يمكن بسبب حجمها الضخم أو ووزنها إدخالها في
الحاويات العادية المخصصة للنفايات المتبقية.
يرجى ترتيب موعد الستالم النفايات مع مركزنا الخاص بخدمة النفايات ذات الحجم الكبير على
رقم الهاتف التالي .0611 7153–0 :يكون التقاط النفايات ذات الحجم الكبيربالمجان بالنسبة للمنازل
األسرية ،إذا لم يتعدى ذلك أربع مرات في السنة وفي حالة إذا لم تزيد الكمية عن خمسة مترات
كل َم ّرة.
مكعبة ّ

نعم!

تدخل النفايات التالية
ضمن النفايات ذات الحجم الكبير

ال!

ال تدخل النفايات التالية
ضمن النفايات ذات الحجم الكبير

• النفايات الناتجة عن أعمال ترميم
• إطارات السرير والمراتب
المباني ،مثل نفايات البناء ،الحجر ،المالط
• أجهزة الكمبيوتر ،آالت الطَ ْبع ،آالت
الفاكس ،أجهزة تكبير الصوت ،أجهزة التلفاز • ،فروع األشجار وقصاصات السياجات النباتية
• أحواض الدوش واالستحمام ،أحواض الغسل،
شاشات الكمبيوتر ،الميكروويف
أغطية المرحاض
• آثاث المنازل والحدائق ،األبسطة
• األجهزة الكهربائية الصغيرة
• عربات األطفال ،الدراجات الهوائية
• موقدات المطَبخ ،األفران ،آالت غسل المالبس • النوافذ ،أبواب (الوقاية من الحرائق) ،أبواب
وتنظيف الصحون ،الثالجات ومجمدات المواد المرائب ،أغطية األرضيات الخشبية ورقائق
الخشب المضغوظ
الغذائية
• ال ُمشعات ،خزانات الزيت
• صناديق كرتون
• أكياس من البالستيك مع متبقيات
من النفايات
← ال يتم التقاط النفايات ال ُمدرجة تحت "ال"
من طرف خدمة النفايات ذات الحجم
الكبير.من الممكن تسليمها لدى نقط
اإلستالم الصغيرة التابعة لمكب النفايات
أو مراكز إعادة التدوير.

نصيحة حول كيفية التقليل من إنتاج النفايات

الحرص على االستعمال الطويل األمد ،االستفادة
من أسواق البضائع المستخدمة

االنتباه إلى استعمال األجهزة المنزلية الكبيرة الحجم واآلثاث ألمد
طويل .يمكنكم ،في حالة إذا كانت اآلثاث أو األجهزة المنزلية الكبيرة
الحجم التي تودون استبدالها ما زالت صالحة لإلستعمال ،اللجوء إلى
السوق الخاص بإهداء األغراض الغير المرغوب فيها التابع ل  ،ELWأو
المتجر الخاص باألغراض المستعملة “ „fastwieneuأو األسواق الجهوية
للبضائع المستخدمة.

يمكن كالمعتاد اإلبالغ عن األغراض
الضخمة،التي تتضمن مكونات كهربائية أو
إلكترونية ،مثل ِخزانة الصالون أو كرسي
التدليك كونها نفايات ذات حجم كبير ليتم
التقاطها بالمجان.
نرجو منكم في هذا الصدد ما يلي:
اعملوا قدر اإلمكان على فصل المكونات
الكهربائية أو اإللكترونية عن اآلثاث أي
على سبيل المثال فك المحرك أو المصابح.
تدخل قطعة اآلثاث دون المكونات
الكهربائية أو اإللكترونية ضمن النفايات
ذات الحجم الكبير العادية .يمكنكم تسليم
المكونات الكهربائية أو اإللكترونية لدى
مراكز إعادة التدوير .يُ َمكَّننا تعاونكم هذا
من تفادي أن يتم بال دا ِع نقل النفايات
الضخمة بسبب مكون كهربائي أو الكتروني
صغير الحجم إلى موظف مختص بتحضير
النفايات.
عادة ما يكون موعد التقاط النفايات ذات
الحجم الكبير في غضون سبعة إلى عشرة
أيام عمل بعد إبالغنا .يمكنكم أيضا  -لغرض
التخطيط الطويل األجل  -العمل بضع أسابيع
قبل ذلك على طلب الحصول على موعد.
يُرجى تحضيرالنفايات ذات الحجم الكبير،
في أقرب وقت ممكن َع ِش ّية اليوم قبل
الموعد ال ُمتَفق عليه وإلى غاية الساعة 6
صباحا على األكثر من يوم التقاط النفايات،
مع الحرص على وضع هذه األخيرة مرئية
بوضوح على حافة الطريق .ال ينبغي أن
يؤدي ذلك إلى إعاقة حركة المرور .يرجى
االتصال بموظفات خدمة النفايات ذات
الحجم الكبير في حال إذا تعذر عليكم
وضع النفايات ذات الحجم الكبير على
حافة الطريق.
خدمة النفايات ذات الحجم الكبير:

0611 7153–0
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املواد القابلة للتدوير

تعتبر النفايات الخطرة بمثابة مواد خطيرة و\أو سامة
التي من الالزم التخلص منها بطريقة خاصة.
يتم جمع النفايات البالستيكية والمعدنية ومواد التعبئة المركبة في حاوية المواد القابلة للتدوير.
حاوية المواد القابلة للتدوير متوفرة في األحجام التالية 120 :لترا و 240لترا و 1.100لترا.
يتم تفريغ حاوية المواد القابلة للتدوير كل  14يوما ،يمكنكم االطالع على المواعيد
في تقويمنا المخصص ألوقات جمع النفايات على الموقع التالي www.elw.deأو على تقويم تطبيقنا.

نعم!

يتم التخلص من النفايات التالية
في حاوية المواد القابلة للتدوير
تتكلف شركة تنظيف
المدينة ماينهارد ش.م.م

)(Meinhardt Städtereinigung GmbH

بتفريغ حاوية المواد القابلة للتدوير في
جميع أنحاء المدينة .يرجى إذا كانت
لديكم أسئلة متعلقة بالتفريغ اإلتصال
التالي
مباشرة بشركة ماينهارد على الرقم
،
الهاتف.0800 5889720 :
ينبغي تحضير حاويات المواد
القابلة للتدوير في اليوم المخصص
لتفريغها قبل الساعة  6صبا ًحا
وإرجاعها إلى أمكانها بعد انتهاء عملية
التفريغ .يرجى الحرص على وضع الحاوية
على حافة الطريق بطريقة ال يتم فيها
إعاقة حركة مرور الراجلين وحركة المرور.

التغليفات الخفيفة الوزن المكونة من
البالستيك ،المعدن أو من مواد تعبئة
مركبة ،مثل
• علب المشروبات
• األوعية الزبادية ،القارورات
البالستيكية ،األنابيب
• العلب الصفيحية
• أكياس بالستيكية (حتى تلك
المكونة من بالستيك حيوي(
• البوليستيرين

ال!

ال يتم التخلص من النفايات التالية
في حاوية المواد القابلة للتدوير
• الزجاج
← نفايات الزجاج
• الورق والورق المقوى
← الورق المستعمل
• الرذاذات ذات رغوة بولي يوريثان
← النفايات الخطرة
• البوليستيرين المتسخ ،صفائح
البوليستيرين (مادة البناء(
← النفايات المتبقية أو نقطة خدمة
حاويات النفايات

النفايات المكونة من البالستيك ،مثل
• رقائق التغليف
• حاويات التجميد ،صناديق النقل
• أباريق الري ،أصائص الزهور
• لعب األطفال
السلْطانِ ّيات
البالستيكية،
• األوعية
ُ
النفايات المعدنية ،مثل
• علب األلومنيوم
• أدوات المائدة
• قدور الطبخ ،المقالي ،قوالب
الكعك ،صفائح الخبز
• المفاتيح اإلنجليزية
• أضواء الشاي (محترقة(
• األدوات

نصيحة حول كيفية التقليل من إنتاج النفايات

لإلستهالك على الطريق

استعملوا عند استهالككم لقهوة على قارعة الطريق
) (Coffee To Goكوب ترموس قابل للتعبأة.
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تغليفات خفيفة الوزن
تغليفات خفيفة الوزن
التلفاز
ثفل القهوة
ثالجات
جرائد
حافظ الملفات
حاويات التجميد
حفاضات
حماصة الخبز
حمض البطاريات
حمض الهيدروكلوريك
خراطيش آالت الطباعة
خراطيش حبر التصوير
خرق زيتية ومرشحات الزيت
خزف
خشب (معالَج ،غير معالَج(
خشب المقطع ،فحم
خالط
دراجات هوائية
دفاتر
دهانات
الدهون
راديو السيارة
راديوات
رذاذات (مع بقايا من المحتوى(
رقائق التغليف
رماد السجائر ،أعقاب السجائر
الرماد
الريش
زجاج التعليب
زجاج السيارات
زجاج المرايا
الزجاج المقاوم للحرارة
زجاج رصاصي
زجاج شاشة أجهزة التلفاز و الكمبيوتر
اج األَ َمان
زجاج مقوى باألسالك المتواجد بداخل ُز َج ُ
زجاج
زجاجات األدوية
زهور األصص
زهور القطف
زئبق
زيوت (معدنية ،نباتية ،اصطناعية(
الزيوت المستعملة
ساعات
سطول
سيراميك
شاشات الكمبيوتر
الشعر
شموع
صبغات
صلصال
صناديق النقل
صناديق كرتون
صور ،ورق الصور الفوتوغرافية
طباخ البيض
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أباريق الري
أبسطة
آثاث الحدائق
آثاث
أجهزة الحالقة
أجهزة تكبير الصوت
أجهزة كهربائية ،موقدات كهربائية ،مخلفات إلكترونية
أجهزة مقياس ضغط الدم
أجهزة منزلية كبيرة الحجم
أحماض
أدوات المائدة
أدوات
أسطوانات الغاز المضغوط
أشرطة األفالم الممتازة من الحجم
أصائص الزهور
أضواء الشاي
إطارات السرير
أعقاب السيجار والسجائر
أغطية معدنية
،أغلفة من البالستيك ،المعدن
أفران
أفرشة التوسيد المخصصة للحيوانات الصغيرة
أقراص الفيديو الرقمية
أقراص مدمجة وأقراص الفيديو الرقمية
أكياس الخبز
أكياس الشاي
أكياس بالستيكية
آالت التجليخ (الكهربائية(
آالت التصوير
آالت التفريز
آالت الخياطة
آالت الفاكس
آالت القهوة
آالت تنظيف الصحون
آالت حاسبة
آالت غسل المالبس
آلَ ُة الطَ ْبع
آلة قياس نبضات القلب
ألعاب نارية
أنابيب
أواني الطبخ
أوراق الكتابة والنسخ
أوراق الكتابة
أوراق الكمبيوتر
أوراق النبات اليابسة
أوعية (لليوغورت ،إلخ(
أوعية ال ُمربى
أوعية بالستيكية ،قارورات بالستيكية
أوعية زبادية
براز الحيوانات
بطاريات السيارات
بطاريات السيارات
بطاريات جافة
بطاريات
بوليستيرين ،صفائح البوليستيرين
تبن
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*سجل النفايات

*سجل النفايات
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*سجل النفايات

*سجل النفايات
مرطبانات
ِمر َوحات التهوية
مزيل البقع
مسجل فيديو
مشغلMP3
مصابح االضاءة الفلوريسنت
مصابح الضوء
مصابح بخار الزئبق
مصابح موفّرة للطاقة
مضخات
مطفأة الحريق
مطفأة حريق هالون
معلبات الحليب الكرطونية
مفاتيح انجليزية
مقالي
مقالي
مكثفات صغيرة
مكواة
منادل النظافة الشخصية المبلّلة
مناديل السليلوز
مناديل النظافة الشخصية
َمناشير (كهربائية(
منشورات
منظف الفرشاة
مواد التخفيف
مواد التنظيف
مواد الكيمياء الضوئية
مواد تعبئة مركبة
مواد حافظة للخشب
مواد سادة
مواد كيميائية
مواد الصقة
موقدات المطَبخ
ميكروويف
نشارة الخشب
نفايات البناء
نفايات الحدائق
نفايات الزجاج
نفايات خطرة
نفايات ذات الحجم الكبير
نفايات عضوية
نفايات قابلة للتسميد
نفايات متبقية
هواتف نقالة
هواتف
ورق (متسخ(
ورق (مصقول وغير مصقول(
ورق التغليف ،ورق مقوى
ورق الجدران
ورق السندويتش
ورق الفرن
ورق الكربون
َو َر ُق الل ّّف
الورق المستعمل
ورق حراري
ورق مكافحة الحشرات
*قاموس النفايات
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www.elw.de
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طبق ورق
طالءات
ظروف بريدية (حتى المتوفرة على نوافذ(
عربات األطفال
عظام
علب األلومنيوم
علب المشروبات
علب زجاجية
علب صفيحية
عيدان األشجار
غالية المياه
فخار حجري
فرش القطط
فرشاة تنظيف األسنان (كهربائية(
فروع األشجار
فضالت الطعام
فضالت الطعام
ال ُف ْوطَات ِ
الص ّح ّية النسائية
قارورات (زجاج(
قارورات زجاجية ذات اإلستعمال الوحيد
قدور الطبخ
قدور طينية
قشر البيض
قصاصات األشجار
قصاصات السياجات النباتية
قصاصات العشب
قلويات
قوالب الكعك ،صفائح الخبز
كاسيت الموسيقى والفيديو
كتالوجات
كتب
كتيِبات
كمبيوتر
كُ َن َاسة
كؤوس الزجاج البلوري
كيس المكنسة الكهربائية مع محتواه
اللعب (البالستيك(
اللعب (الكهربائية(
لعبة الجيم بوي
مادة ملء وتسوية
مبيدات األعشاب
مبيدات الحشرات
ِمثْقَب كهربائي
مجفف الشعر
مجفف المالبس
مجالت
مجمدات المواد الغذائية
المجيب اآللي
محاليل األمونياك
محرار طبي إلكتروني (كهربائي(
محرار طبي إلكتروني (مع الزئبق(
مخلفات الخضر
مخلفات الفواكه
مذيبات
مراتب
المراكم

5
9
5
10
6
11
11
4
11
6
7
8
8
7
6
6
6
8
4
4
11
8
6
6
6
6
9
11
8
5
5
5
10
8
8
8
11
7
7
9
9
9
7
7
7
5
10
7
9
7
9
6
6
9
10
9

الناشر
ELW

()مرافق تصريف النفايات التابعة لفيسبادن عاصمة الوالية
Unterer Zwerchweg 120 :العنوان

Wiesbaden 65205

0611 7153–0 :الهاتف
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www.elw.de
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 اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ// Odpady organiczne // Deșeuri bio
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