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  كتيب التجميع المصنف

  إرشادات لتنفيذ عملية فصل المخلفات بشكل سليم

 

 المنطقة المركزية

 

المخلفات تجميع في البدء الباببفضل أمام المواطنينمن جميع تعاون وبفضل ،
بوردينوني مدينة تجميععاصمةأصبحت نسبة صاحبة المحافظة
إي في األعلى ھي المخلفات،طاليامصنف تسليم من ملحوظة بصورة التقليل أتاح مما

النفايات مكب اإلى واحتواء منھا، التخلص أجل من المتحملة لتكلفة
القابلة المجمعة للمواد أكبر قيمة وإعطاء أخرى، مرة الخدمة تكاليف تقليل أجل من

المحليللتدوير، المجلس إدارة المساھ،فإن جيا شركة مع ،مةبالتعاون
التاريخي والمركز المركزية المنطقة في الحالي المخلفات تجميع نظام تغيير قررت

وطرقه التجميع تواتر في التعديل خالل من
خاص البشكل األسبوعالمتبقيةجافةالمخلفات في مرة تجميعھا كماسيتم في، يحدث

بينما المدينة، أنحاء والبالستيكباقي منفصلالمعادنالورق بشكل تسليمھم ،سيتم
يحدث كان كما سويًا بنظاموليس تجميعھم في االستمرار وسيتم الباب، أمام من

أجل من المعلومات جميع سنوفر الكتيب ھذا لفي أفضل الجديدةلخدمةاستخدام
المقدمة

الباب أمام من التجميع
ال للتدويرجافةالمخلفات القابلة غير المتبقية
لكرتوناالورق

المعادنالبالستيك

الشوارع من التجميع
الزجاج

الرطبة المخلفات
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المصنف التجميع كتيب
سليم بشكل المخلفات فصل عملية لتنفيذ إرشادات

المركزية المنطقة

 

، وبفضل تعاون جميع المواطنين "من أمام الباب"بفضل البدء في تجميع المخلفات 
المحافظة صاحبة نسبة تجميع  عاصمة" Pordenone"أصبحت مدينة بوردينوني 
مما أتاح التقليل بصورة ملحوظة من تسليم المخلفات  ،طاليامصنف ھي األعلى في إي

  .لتكلفة المتحملة من أجل التخلص منھا، واحتواء اإلى مكب النفايات

من أجل تقليل تكاليف الخدمة مرة أخرى، وإعطاء قيمة أكبر للمواد المجمعة القابلة 
 ،"GEA spa"مة بالتعاون مع شركة جيا المساھ ،فإن إدارة المجلس المحليللتدوير، 

قررت تغيير نظام تجميع المخلفات الحالي في المنطقة المركزية والمركز التاريخي 
  .من خالل التعديل في تواتر التجميع وطرقه

يحدث في  ، كماسيتم تجميعھا مرة في األسبوع المتبقية جافةالمخلفات البشكل خاص 
، سيتم تسليمھم بشكل منفصل المعادن/ الورق والبالستيكباقي أنحاء المدينة، بينما 
  ".من أمام الباب"، وسيتم االستمرار في تجميعھم بنظام وليس سويًا كما كان يحدث

 الجديدةلخدمة استخدام أفضل لفي ھذا الكتيب سنوفر جميع المعلومات من أجل 

  :المقدمة

 

  :التجميع من أمام الباب

  المتبقية غير القابلة للتدوير جافةالمخلفات ال

  لكرتونا/ الورق

  المعادن/ البالستيك

 

  :التجميع من الشوارع

  الزجاج

  المخلفات الرطبة
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 نظام التجميع من أمام الباب

 

يجمع . أكبر للبيئة وراحة للمواطنين نظافةيضمن " من المنزل"تجميع المخلفات 
المخصص خارج  أو الكيس/ و الحاويةيكفي وضع : العاملين المخلفات مباشرةً 

، ووفقًا للمواعيد الُمشار إليھا في التقويم وفي مكان واضح شارع عمومي المسكن، في
  .فقط عندما تمتلئيجب وضع الحاويات . الذي تم توفيره

  

عن  المتبقية جافةالالكبيرة سيكون تجميع المخلفات  الملكيات المشتركةبالنسبة إلى 
ى فيما يتعلق من ناحية أخر. صناديق كبيرة مخصصة لھذا االستخدام حصريًاطريق 

باألنشطة اإلنتاجية والتجارية يمكن طلب حاويات بأحجام أكبر من أجل تجميع 
عن طريق إرسال طلب  المعادن/ البالستيكأو / و الورقو المتبقية جافةالمخلفات ال

  ".GEA spa"خاص إلى شركة جيا المساھمة 

  

الحاويات بعد أو / المستخدمين منفردين تقع عليھم مسئولية استرجاع البراميل و
  .حفظھا في ملكية خاصة إفراغھا، ويجب عليھم

 

4pg.  

ال المخلفات للتدويرالمتبقيةجافةتجميع القابلة غير

القسم يشملھذا
والفيديو؛ الصوت شرائط

المكانس؛ أكياس
المضغوطة االستخداماتاألقراص متعددة الرقمية واألقراص

المرنة؛ واألقراص
األ البالستيك؛لعب من المصنوعة الصغيرة واألغراض طفال

الخزفية؛ األواني
الوھاجة؛ المصابيح

األسنان؛ وفرش األسنان معجون أنابيب
التي االستخداماألمواس عقب منھا التخلص ؛يتم

الصحية؛ والفوط األطفال حفاضات
الغطاء؛ ذات الحقن

بالبالستيك، المغطى أو المزيت الفرن؛والورق ورق
الكيميائيا ؛اإليصاالتلورق

والضمادات المستعمل ؛الالصقةالقطن
والمنسوجات؛ البالية الخرق
اإلسفنجي؛ والمطاط اإلسفنج

السجائر أعقاب

المخصصة األخرى الحاويات في تسليمھا يتم التي المخلفات جميع األمر يشمل ال
تدويرھا إعادة يمكن ألنه نظًرا المصنف للتجميع

CARTA
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الباب أمام من التجميع نظام

المخلفات المنزلتجميع للمواطنيننظافةيضمنمن وراحة للبيئة يجمعأكبر
مباشرةً المخلفات وضعالعاملين الكيسوالحاويةيكفي خارجأو المخصص

في عموميالمسكن، واضحشارع مكان التقويموفي في إليھا الُمشار للمواعيد ووفقًا ،
توفيره تم الحاوياتالذي وضع تمتلئيجب عندما فقط

إلى المشتركةبالنسبة المخلفاتالملكيات تجميع سيكون عنالمتبقيةجافةالالكبيرة
حصريًاطريق االستخدام لھذا مخصصة كبيرة أخرصناديق ناحية يتعلقمن فيما ى

تجميع أجل من أكبر بأحجام حاويات طلب يمكن والتجارية اإلنتاجية باألنشطة
ال طلبالمعادنالبالستيكأووالورقوالمتبقيةجافةالمخلفات إرسال طريق عن

المساھمة جيا شركة إلى خاص

و البراميل استرجاع مسئولية عليھم تقع منفردين بعدأوالمستخدمين الحاويات
عليھم ويجب خاصةإفراغھا، ملكية في حفظھا

 

  )غير القابلة للتدوير(المتبقية  جافةتجميع المخلفات ال

 

  :يشملھذا القسم 

 شرائط الصوت والفيديو؛-

 أكياس المكانس؛-

واألقراص الرقمية متعددة االستخدامات " CD" األقراص المضغوطة-
"DVD "واألقراص المرنة؛ 

 طفال واألغراض الصغيرة المصنوعة من البالستيك؛لعب األ-

 األواني الخزفية؛-

 المصابيح الوھاجة؛-

 أنابيب معجون األسنان وفرش األسنان؛-

 ؛يتم التخلص منھا عقب االستخداماألمواس التي -
 حفاضات األطفال والفوط الصحية؛-

 الحقن ذات الغطاء؛-

 ورق الفرن؛والورق المزيت أو المغطى بالبالستيك، -

 ؛)اإليصاالت(لورق الكيميائي ا-
 ؛الالصقة القطن المستعمل والضمادات-
 الخرق البالية والمنسوجات؛-

 اإلسفنج والمطاط اإلسفنجي؛-

 .أعقاب السجائر-

 

ال يشمل األمر جميع المخلفات التي يتم تسليمھا في الحاويات األخرى المخصصة !
  .للتجميع المصنف نظًرا ألنه يمكن إعادة تدويرھا
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من أمام الباب من كل يتم تجميعھا المغلقة ھذه المخلفات بعد وضعھا في األكياس 
  .منطقة في اليوم المحدد مسبقًا في التقويم

  

وضعھا خارج المنزل في شارع عمومي  يجب فقط عندما تمتلئ الحاوية الصفراء
ميع من وفي مكان واضح، وذلك في مساء اليوم السابق لذلك المحدد مسبقًا من أجل التج

فيما بعد يجب على كل مستخدم استعادة حاويته ليضعھا في منطقته . جانب العاملين
  .الخاصة

ن مع المرور من سيتم خدمتھا بالتزام كبير خاصبصندوق الملكيات المشتركة المزودة 
  .الصغيرة الصفراء أجل إفراغ البراميل

 

الحصول على أخرى من يحصل على الحاوية الصفراء يمكنه في حالة الحاجة طلب !
  .إضافية من أجل حفاضات األطفال وكبار السن

 

والكرتون الورق تجميع

القسم يشملھذا
الخالورق واألكياس، واألظرف األوراق

المقوى؛ الورق من المصنوعة العلب
الغطاء؛ دون باك تترا حاويات

والمجالت؛ الصحف
المصورة؛ األوراق

األطعم أو المنظفات المقوى؛علب الورق من المصنوعة ة
البقايا من الخالية البيتزا علب

األمر يشمل ال
البوليستيرين؛

المتسخ؛ أو المزيت أو بالبالستيك المغطى الورق
الورقية؛ المناديل

والنايلون؛ السيلوفان ورق
المبللة؛ المناديل

الطبقات متعددة مختلفةاألكياس خامات على تحتوي ؛التي
ال اإليصاالتكيميائيالورق

أمكن إن الورق من المحتملة األطعمة بقايا بإزالة باكقم تترا حاويات فيأشطف
ھباًء التدوير إعادة عمليات تذھب ال لكي متسخ ورق تضع ال األحوال جميع

العامةبالنسبة والمحال البابللمتاجر أمام من خدمة الكرتونتوجد لتجميع
المديرمواع يقوم وأيامه التسليم بھاالمتصرفيد بشركةباإلخطار اتصل لالشتراك
جيا
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األكياس في وضعھا بعد المخلفات تجميعھاالمغلقةھذه كليتم من الباب أمام من
التقويم في مسبقًا المحدد اليوم في منطقة

الصفراء تمتلئالحاوية عندما عمومييجبفقط شارع في المنزل خارج وضعھا
التج أجل من مسبقًا المحدد لذلك السابق اليوم مساء في وذلك واضح، مكان منوفي ميع

العاملين منطقتهجانب في ليضعھا حاويته استعادة مستخدم كل على يجب بعد فيما
الخاصة

المزودة المشتركة خاصبصندوقالملكيات بالتزامكبير خدمتھا منسيتم المرور مع ن
البراميل إفراغ الصفراءأجل الصغيرة

طلب الحاجة حالة في يمكنه الصفراء الحاوية على يحصل أخرىمن على الحصول
السن وكبار األطفال حفاضات أجل من إضافية

 

 تجميع الورق والكرتون

 

 :يشملھذا القسم 

 )األوراق واألظرف واألكياس، الخ(الورق -

 العلب المصنوعة من الورق المقوى؛-

 حاويات تترا باك دون الغطاء؛-

 الصحف والمجالت؛-

 األوراق المصورة؛-

 ة المصنوعة من الورق المقوى؛علب المنظفات أو األطعم-

 .علب البيتزا الخالية من البقايا-

 

 :ال يشمل األمر

 البوليستيرين؛-

 الورق المغطى بالبالستيك أو المزيت أو المتسخ؛-

 المناديل الورقية؛-

 ورق السيلوفان والنايلون؛-

 المناديل المبللة؛-

 ؛التي تحتوي على خامات مختلفة األكياس متعددة الطبقات-
 ).اإليصاالت(كيميائي الورق ال-

 

في !). أشطف حاويات تترا باك(قم بإزالة بقايا األطعمة المحتملة من الورق إن أمكن ! 
  .جميع األحوال ال تضع ورق متسخ لكي ال تذھب عمليات إعادة التدوير ھباءً 

 

العامةبالنسبة والمحال البابللمتاجر أمام من خدمة الكرتونتوجد لتجميع
المديرمواع يقوم وأيامه التسليم بھاالمتصرفيد بشركةباإلخطار اتصل لالشتراك
جيا
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األكياس في وضعھا بعد المخلفات تجميعھاالمغلقةھذه كليتم من الباب أمام من
التقويم في مسبقًا المحدد اليوم في منطقة

الصفراء تمتلئالحاوية عندما عمومييجبفقط شارع في المنزل خارج وضعھا
التج أجل من مسبقًا المحدد لذلك السابق اليوم مساء في وذلك واضح، مكان منوفي ميع

العاملين منطقتهجانب في ليضعھا حاويته استعادة مستخدم كل على يجب بعد فيما
الخاصة

المزودة المشتركة خاصبصندوقالملكيات بالتزامكبير خدمتھا منسيتم المرور مع ن
البراميل إفراغ الصفراءأجل الصغيرة

طلب الحاجة حالة في يمكنه الصفراء الحاوية على يحصل أخرىمن على الحصول
السن وكبار األطفال حفاضات أجل من إضافية

والكرتون الورق تجميع

القسم يشملھذا
الخالورق واألكياس، واألظرف األوراق

المقوى؛ الورق من المصنوعة العلب
الغطاء؛ دون باك تترا حاويات

والمجالت؛ الصحف
المصورة؛ األوراق

األطعم أو المنظفات المقوى؛علب الورق من المصنوعة ة
البقايا من الخالية البيتزا علب

األمر يشمل ال
البوليستيرين؛

المتسخ؛ أو المزيت أو بالبالستيك المغطى الورق
الورقية؛ المناديل

والنايلون؛ السيلوفان ورق
المبللة؛ المناديل

الطبقات متعددة مختلفةاألكياس خامات على تحتوي ؛التي
ال اإليصاالتكيميائيالورق

أمكن إن الورق من المحتملة األطعمة بقايا بإزالة باكقم تترا حاويات فيأشطف
ھباًء التدوير إعادة عمليات تذھب ال لكي متسخ ورق تضع ال األحوال جميع

 

  .لتجميع الكرتونتوجد خدمة من أمام الباب  للمتاجر والمحال العامةبالنسبة ! 

لالشتراك اتصل بشركة : باإلخطار بھاالمتصرف يد التسليم وأيامه يقوم المدير مواع
  ".GEA" جيا

 

CARTA
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 تجميع األغلفة البالستيكية والمعادن

 

 :يشملھذا القسم 

 الزجاجات وحاويات السوائل المصنوعة من البالستيك؛-

 ورق السيلوفان والنايلون المخصص للتغليف؛-

 الزبادي الصغيرة؛ علب-

 لب البالستيكية الصغيرة المخصصة لألطعمة؛الع-

 الصھاريج المخصصة لالستخدام المنزلي؛-

 رين؛يأواني األطعمة المصنوعة من البوليست-

على سبيل المثال المخصصة للبيض والفَُرش، (الحاويات البالستيكية المقولبة -
 ؛)الخ

 أكياس المشتريات وأكياس تغليف المالبس؛-

 المصنوعة من األلومونيوم؛العبوات المعدنية الصغيرة -

ت واألطعمة األخرى، واألوعية والعبوات المعدنية المخصصة للمربى والزي-
 الخ؛

 ؛"F"أو / و" T"الفارغة التي تحمل رمزي  الرذاذ عبوات رش-
 علب األطعمة الصغيرة؛-

/ القصدير/ األلومونيوم/ المصنوعة من البالستيك مةأواني األطع-

 البوليستيرين؛

 ونيوم؛أوراق األلوم-

 ؛يتم التخلص منھا عقب االستخداماألطباق واألكواب البالستيكية التي -
 أشرطة ربط الطرود؛-

 .الشماعات التي يتم الحصول عليھا مع المالبس-

 

 :ال يشمل األمر

 م لمرة واحدة؛ستخدَ اإلبر التي تُ -

 الورق المغطى بالبالستيك أو المزيت أو المتسخ؛-

 يكية األخرى؛لعب األطفال أو األغراض البالست-

األقراص الرقمية متعددة "/ CD"حافظات األقراص المضغوطة -
 الشرائط؛"/ DVD"االستخدامات 

 ؛البالستيكية الدوارةالمصاريع -
 الخامات الكھربائية وخامات البناء؛-

 .الغسيل مناشر-

 

في المخلفات ھذه تسليم جيااأليجب شركة توفرھا التي الشفافة الصفراء كياس
الغلق محكمة األكياس وضع امتالئھايجب علىعند المسكن شارعخارج

مسبقًا المحددة والمواعيد األيام في واضح مكان وفي عمومي

تسليمھا يتم التي جيااألكياس شركة منفذ من عليھا الحصول يجب األولى المرة بعد
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والمعادن البالستيكية األغلفة تجميع

القسم يشملھذا
البالستيك؛ من المصنوعة السوائل وحاويات الزجاجات

للتغليف؛ المخصص والنايلون السيلوفان ورق
الصغيرة؛علب الزبادي
لألطعمة؛الع المخصصة الصغيرة البالستيكية لب

المنزلي؛ لالستخدام المخصصة الصھاريج
البوليست من المصنوعة األطعمة رين؛يأواني

المقولبة البالستيكية والفَُرش،الحاويات للبيض المخصصة المثال سبيل على
؛الخ

المالبس؛ تغليف وأكياس المشتريات أكياس
الصغيرة المعدنية األلومونيوم؛العبوات من المصنوعة

والزي للمربى المخصصة المعدنية والعبوات األخرى،واألوعية واألطعمة ت
الخ؛

رش رمزيالرذاذعبوات تحمل التي ؛أووالفارغة
الصغيرة؛ األطعمة علب

األطع البالستيكمةأواني من القصديراأللومونيومالمصنوعة
البوليستيرين؛
األلوم ونيوم؛أوراق

التي البالستيكية واألكواب االستخداماألطباق عقب منھا التخلص ؛يتم
الطرود؛ ربط أشرطة

المالبس مع عليھا الحصول يتم التي الشماعات

األمر يشمل ال
تُ التي واحدة؛ستخَداإلبر لمرة م

المتسخ؛ أو المزيت أو بالبالستيك المغطى الورق
البالست األغراض أو األطفال األخرى؛لعب يكية
المضغوطة األقراص متعددةحافظات الرقمية األقراص

الشرائط؛االستخدامات
الدوارةالمصاريع ؛البالستيكية

البناء؛ وخامات الكھربائية الخامات
الغسيلمناشر

 

كياس الصفراء الشفافة التي توفرھا شركة جيا األيجب تسليم ھذه المخلفات في 
"GEA" .شارع خارج المسكن على  عند امتالئھا يجب وضع األكياس محكمة الغلق

  .عمومي وفي مكان واضح في األيام والمواعيد المحددة مسبقًا
 

 بعد المرة األولى يجب الحصول عليھا من منفذ شركة جيا األكياس التي يتم تسليمھا! 

"GEA."  
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 تجميع الزجاج

 

  :يشملھذا القسم 

 لمصنوعة من الزجاج؛الزجاجات ا-

 األوعية الزجاجية؛-

 .يات األخرى المصنوعة من الزجاجواالح-

 

 :ال يشمل األمر

 األكواب؛-

 الخزف؛-

 األلواح الزجاجية؛-

 لمبات النيون؛-

 البورسلين؛-

 المرايا؛-

 ؛)يركسمثل الب(صنوعة من الخرف الزجاجي األغراض الم-
 .اللمبات-

 

  .ولة ودون أغطية معدنيةيجب تسليم الزجاجات واألوعية فارغة ومغس! 

 

المخلفات ھذه تسليم معبأةيجب كيسغير المخصصةفيدون الزرقاء البراميل
الشوارع في للبعجالتوالمزودةالموجودة التابعة األرض في موجودة وھي مجلس،

المحلي

البورسلين أو الخزف من أغراض تضع ال

العضوي القسم الرطبتجميع

القسم يشملھذا
األطعمة؛ بقايا

و واألسماك اللحوم والجلود؛األحشابقايا ء
القديم؛ الخبز

األسماك؛ وحسك العظام
البيضالقشور الجافة، ؛الفاكھة

الورقية؛ والمناديل المبللة المناديل
الشاي؛وأفالتر أو القھوة رواسب

النباتات؛ أسمدة
ل الصغيرة التشذيب عمليات الشرفاتنتاج أو الداخلية األماكن ،نباتات

المقطوعة؛ واألزھار
المحترقالرماد للخشب ؛نتيجة

المنزلية للحيوانات الصناعية غير المضاجع

األمر يشمل غيال المواد المجزوزةرجميع الحشائش أو البيولوجي للتحلل القابلة
لسعةاألغصانو مناسبة غير بكميات الحاوياتالمقطوعة
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الزجاج تجميع

القسم يشملھذا
ا الزجاج؛الزجاجات من لمصنوعة

الزجاجية؛ األوعية
الزجاجواالح من المصنوعة األخرى يات

األمر يشمل ال
األكواب؛
الخزف؛

الزجاجية؛ األلواح
النيون؛ لمبات
البورسلين؛
المرايا؛

الم الزجاجياألغراض الخرف من البصنوعة ؛يركسمثل
اللمبات

ومغس فارغة واألوعية الزجاجات تسليم معدنيةيجب أغطية ودون ولة

 

البراميل الزرقاء المخصصة في ) دون كيس( غير معبأةيجب تسليم ھذه المخلفات 
مجلس ، وھي موجودة في األرض التابعة للبعجالتوالمزودة  الموجودة في الشوارع

  .المحلي

 

  .ال تضع أغراض من الخزف أو البورسلين! 

 

العضوي القسم الرطبتجميع

القسم يشملھذا
األطعمة؛ بقايا

و واألسماك اللحوم والجلود؛األحشابقايا ء
القديم؛ الخبز

األسماك؛ وحسك العظام
البيضالقشور الجافة، ؛الفاكھة

الورقية؛ والمناديل المبللة المناديل
الشاي؛وأفالتر أو القھوة رواسب

النباتات؛ أسمدة
ل الصغيرة التشذيب عمليات الشرفاتنتاج أو الداخلية األماكن ،نباتات

المقطوعة؛ واألزھار
المحترقالرماد للخشب ؛نتيجة

المنزلية للحيوانات الصناعية غير المضاجع

األمر يشمل غيال المواد المجزوزةرجميع الحشائش أو البيولوجي للتحلل القابلة
لسعةاألغصانو مناسبة غير بكميات الحاوياتالمقطوعة
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الزجاج تجميع

القسم يشملھذا
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الخزف؛

الزجاجية؛ األلواح
النيون؛ لمبات
البورسلين؛
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الم الزجاجياألغراض الخرف من البصنوعة ؛يركسمثل
اللمبات

ومغس فارغة واألوعية الزجاجات تسليم معدنيةيجب أغطية ودون ولة

المخلفات ھذه تسليم معبأةيجب كيسغير المخصصةفيدون الزرقاء البراميل
الشوارع في للبعجالتوالمزودةالموجودة التابعة األرض في موجودة وھي مجلس،

المحلي

البورسلين أو الخزف من أغراض تضع ال

 

 )الرطب(تجميع القسم العضوي 

 

 :يشملھذا القسم 

 بقايا األطعمة؛-

 ء والجلود؛األحشابقايا اللحوم واألسماك و-

 الخبز القديم؛-

 العظام وحسك األسماك؛-

 ؛)الفاكھة الجافة، البيض(القشور -
 المناديل المبللة والمناديل الورقية؛-

 رواسب القھوة أو الشاي؛ وأفالتر -

 أسمدة النباتات؛-

، نباتات األماكن الداخلية أو الشرفاتنتاج عمليات التشذيب الصغيرة ل-
 واألزھار المقطوعة؛

 ؛)نتيجة للخشب المحترق(الرماد -
 .المضاجع غير الصناعية للحيوانات المنزلية-

 

القابلة للتحلل البيولوجي أو الحشائش المجزوزة  رجميع المواد غي ال يشمل األمر
  .الحاويات المقطوعة بكميات غير مناسبة لسعة األغصانو
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ة يقابلحاصلة على شھادة بالفي أكياس قابلة للتحلل البيولوجي ويجب تسليم المخلفات 
الحاويات في ) أو خامات مماثلة" Mater Bi"الورق أو ماتر بي ( للتحول إلى سماد

المناطق التابعة في  شوارعالالمزودة بعجالت والموجودة في  المخصصةالحمراء 
  .للمجلس المحلي

 

وتج الحدائق مخلفات المقطوعةاألغصانميع

القسم يشملھذا
الحدائق؛ نباتات

التشذيب؛ عمليات عن ينتج وما المجزوزة الحشائش
األوراق؛
الحشائش؛
الحاويةاألفرع أبعاد مع يتوافق ؛بما

المعالج غير الخشب من المصنوعة الصناديق

األمر يشمل ال
ا عن الناتجة العضوية والموائدالمخلفات ؛رطبةلمطابخ
فئة تشملھا ال التي األشياء ومخلفاتجميع المقطوعةاألغصانالحدائق

المخلفات ھذه استالم الحجزيمكن على رقمبناًء على الھاتفي االتصال طريق عن
المجاني االستالمالخدمة االثنينيوم

الخاصة الخضراء المساحات صيانة عن الناتجة أقصىبالمواد يحد مكعب مكنمتر
في الموجود التجميع مركز لدى مجانًا المنازل أصحاب من المستخدمون يسلمھا أن

جياشارع لشركة المجاني الرقم على الموقع فتح حجز مع

على التواصل يُرجى المنازل أصحاب غير من للمستخدمين المجانيبالنسبة الرقم
جيا لشركة

جيا لشركة المجاني الرقم
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GEA   ГАРЯЧА ЛІНІЯ

المخلفات تسليم ويجب البيولوجي للتحلل قابلة أكياس بالفي شھادة على ةيقابلحاصلة
سماد إلى بيللتحول ماتر أو مماثلةالورق خامات الحاوياتفيأو

فيالمخصصةالحمراء والموجودة بعجالت التابعةفيشوارعالالمزودة المناطق
المحلي للمجلس

 

  المقطوعة األغصانميع مخلفات الحدائق وتج

 

 :يشملھذا القسم 

 نباتات الحدائق؛-

 الحشائش المجزوزة وما ينتج عن عمليات التشذيب؛-

 األوراق؛-

 الحشائش؛-

 ؛)بما يتوافق مع أبعاد الحاوية(األفرع -
 .الصناديق المصنوعة من الخشب غير المعالج-

 

  :ال يشمل األمر

 ؛)رطبة(لمطابخ والموائد المخلفات العضوية الناتجة عن ا-
 ".المقطوعة األغصانالحدائق ومخلفات "جميع األشياء التي ال تشملھا فئة -

 

عن طريق االتصال الھاتفي على رقم  بناًء على الحجزيمكن استالم ھذه المخلفات 
  ).االثنين: يوم االستالم(الخدمة المجاني 

  

مكن متر مكعب ي 2حد أقصى ب المواد الناتجة عن صيانة المساحات الخضراء الخاصة
أن يسلمھا المستخدمون من أصحاب المنازل مجانًا لدى مركز التجميع الموجود في 

مع حجز فتح الموقع على الرقم المجاني لشركة جيا  SPEZZADUREشارع 
"GEA."  

  

الرقم المجاني بالنسبة للمستخدمين من غير أصحاب المنازل يُرجى التواصل على 
  ".GEA"لشركة جيا 

 

 

  "GEA" الرقم المجاني لشركة جيا

77 10 50 800  
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 زيت الطعام

 

أو في نقاط  Nuova di Corva الكائن في شارع المركز البيئييجب تسليمه لدى 
  :التجميع المخصصة

 

 ؛)بجوار الجزيرة البيئية( Bassanoشارع -
 ؛)بالقرب من الكنيسة( Beata Domicillaشارع -
 ؛)موقف السيارات بالمقابر( Cappucciniشارع -
 ؛)السوبر ماركت( Carpaccioشارع -
 ؛)33 منزل رقم بالقرب من( Damiano Chiesaشارع -
 ؛)كشك بيع الصحف بجوار( Via della Ferrieraشارع -
 ؛)موقف السيارات( Galileiشارع -
 ؛)PAMموقف السيارات خلف ( Grigolettiجادة -
 ؛)رضالجزيرة الموجودة تحت األ( Juliaشارع -
 ؛)L.go Cervignanoزاوية ( Latisanaشارع -
 ؛)بالقرب من المدارس( Maggioreشارع -
 ؛)الشارع المؤدي إلى السوبر ماركت( Manzoniشارع -
 ؛)سابقًا Molinari )Fieraشارع -
 ؛Murriشارع -
 ؛)السوبر ماركت( Poffabroشارع -
 ؛)مطلع السوبر ماركت( San Giorgioبعرض -
 ؛)Risorgimentoميدان باتجاه ( Trentoجادة -
 ؛)بالقرب من الكنيسة( Vallenoncelloشارع -
 ).موقف سيارات السوبر ماركت( Volt de Queriniشارع -

 

  .زجاجات تحتوي على زيت طعام/ يجب أال يُترك على األرض قارورات

بمجرد اإلفراغ يجب وضع الحاويات داخل صناديق القمامة المخصصة للتجميع 
  .، أو داخل الكيس األصفرادنالستيكية والمعالمصنف لألغلفة الب

 

الصالحية منتھية األدوية

الصيدليات من بالقرب الموجودة المخصصة الحاويات في وضعھا يجب

الفارغة البطاريات

وضعھا المخصصةفييجب األنبوبالحاويات متاجرذات لدى الموجودة
االلكترونية ماركت،،األغراض السوبر منوفي الجديد تسويق محالت بعض وفي

والبطاريات الصغيرة البطاريات

والطابعات الفاكس بأجھزة الخاصة األحبار وعبوات األحبار

المخصصة الحاويات في وضعھا البيئيةيجب اإلنتاجالصناديق مراكز في الموجودة
وعبواتھا األحبار تسويق محالت وفي الرقمية بالطباعة الخاصة
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الطعام زيت

لدى تسليمه البيئييجب شارعالمركز في نقاطالكائن في أو
المخصصة التجميع

البيئيةشارع الجزيرة ؛بجوار
الكنيسةشارع من ؛بالقرب
بالمقابرشارع السيارات ؛موقف
ماركتشارع ؛السوبر
منشارع رقمبالقرب ؛منزل
الصحفبجوارشارع بيع ؛كشك
السياراتشارع ؛موقف
خلفجادة السيارات ؛موقف
األشارع تحت الموجودة ؛رضالجزيرة
؛زاويةشارع
المدارسشارع من ؛بالقرب
ماركتشارع السوبر إلى المؤدي ؛الشارع
؛سابقًاشارع
؛شارع
ماركتشارع ؛السوبر
ماركتبعرض السوبر ؛مطلع
؛ميدانباتجاهجادة
الكنيسةشارع من ؛بالقرب
ماركتشارع السوبر سيارات موقف

قارورات األرض على يُترك أال طعاميجب زيت على تحتوي زجاجات
للتجميع المخصصة القمامة صناديق داخل الحاويات وضع يجب اإلفراغ بمجرد

الب لألغلفة والمعالمصنف األصفرادنالستيكية الكيس داخل أو ،

 

 األدوية منتھية الصالحية

 

  .يجب وضعھا في الحاويات المخصصة الموجودة بالقرب من الصيدليات

 

الفارغة البطاريات

وضعھا المخصصةفييجب األنبوبالحاويات متاجرذات لدى الموجودة
االلكترونية ماركت،،األغراض السوبر منوفي الجديد تسويق محالت بعض وفي

والبطاريات الصغيرة البطاريات

والطابعات الفاكس بأجھزة الخاصة األحبار وعبوات األحبار

المخصصة الحاويات في وضعھا البيئيةيجب اإلنتاجالصناديق مراكز في الموجودة
وعبواتھا األحبار تسويق محالت وفي الرقمية بالطباعة الخاصة

الطعام زيت
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بالمقابرشارع السيارات ؛موقف
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قارورات األرض على يُترك أال طعاميجب زيت على تحتوي زجاجات
للتجميع المخصصة القمامة صناديق داخل الحاويات وضع يجب اإلفراغ بمجرد

الب لألغلفة والمعالمصنف األصفرادنالستيكية الكيس داخل أو ،

الصالحية منتھية األدوية

الصيدليات من بالقرب الموجودة المخصصة الحاويات في وضعھا يجب
 

 البطاريات الفارغة

 

الموجودة لدى متاجر " ذات األنبوب"الحاويات المخصصة  فييجب وضعھا 
وفي بعض محالت تسويق الجديد من  وفي السوبر ماركت، ،األغراض االلكترونية

  .البطاريات الصغيرة والبطاريات

 

والطابعات الفاكس بأجھزة الخاصة األحبار وعبوات األحبار

المخصصة الحاويات في وضعھا البيئيةيجب اإلنتاجالصناديق مراكز في الموجودة
وعبواتھا األحبار تسويق محالت وفي الرقمية بالطباعة الخاصة
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للتجميع المخصصة القمامة صناديق داخل الحاويات وضع يجب اإلفراغ بمجرد

الب لألغلفة والمعالمصنف األصفرادنالستيكية الكيس داخل أو ،

الصالحية منتھية األدوية

الصيدليات من بالقرب الموجودة المخصصة الحاويات في وضعھا يجب

الفارغة البطاريات

وضعھا المخصصةفييجب األنبوبالحاويات متاجرذات لدى الموجودة
االلكترونية ماركت،،األغراض السوبر منوفي الجديد تسويق محالت بعض وفي

والبطاريات الصغيرة البطاريات

 

 األحبار وعبوات األحبار الخاصة بأجھزة الفاكس والطابعات

 

الموجودة في مراكز اإلنتاج  الصناديق البيئيةيجب وضعھا في الحاويات المخصصة 
  .الخاصة بالطباعة الرقمية وفي محالت تسويق األحبار وعبواتھا
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  المركز البيئي

 

الطريقشارعفييوجد على الموجودة اإلرشادات اتبع
شارع من جادةقادًما التاليةأو المواعيد في مفتوح

اإلجازات باستثناء
السبت إلى االثنين الساعةمن إلىمن ظھًراصباًحا

وال الساعةالثالثاء من إلىخميس عصًراظھًرا
الساعة من إلىالسبت مساًءظھًرا

فيجميعتسليميجبھنا الموجودة القمامة صناديق في إلقائھا يمكن ال التي المواد
الضخمة المخلفات خاص وبشكل التقسيمالشوارع، سينسق المتخصص العاملين طاقم

وس للمخلفات، المعلوماتالسليم لتوفير متواجًدا يكون

البيئيلدى تسليمالمركز يمكن

والكرتون؛ الورق
والكرتون؛ الورق من المصنوعة األغلفة
الزجاجية والحاويات الزجاجية ؛األغلفة

الخ؛ الزجاجية، واأللواح الكبيرة، الزجاجات
البالستيك؛

البالستيكية البالاألغلفة والحاويات والعلب واأللواحاألوراق ستيكية،
من المصنوعة إيثيلينواألكياس الخالبولي ؛،

القصديرية،المعدن القلي،والحاويات وأوعية الحديديةوالقدور األوعية
الحديدة، الخبَالِشووغير المعدنية، ؛اك
المعدنية؛ األغلفة

خطيرة؛ مواد على يحتوي ال الذي الخشب
الخشبية المدھونةاألغلفة ؛أيًضا

الضخمة؛ المخلفات
الكلوروفلوروكربون على تحتوي التي استخدامھا المنتھي األجھزة

الخ الثالجات، ؛المجمدات،
استخدامھا المنتھي وااللكترونية الكھربائية الشاشات،األجھزة التليفزيونات،

الخ ؛الطابعات،
الصغيرة المنزلية األاألجھزة الراديو، أجھزة المحمولة، جھزةالھواتف
الخ الشحن، أجھزة ؛اللوحية،

لألكل؛ الصالحة والدھون الزيوت
التزليق؛ أجل ومن والتروس، بالمحركات الخاصة األخرى الزيوت
الزئبق على تحتوي التي األخرى والمخلفات الالصفة، لمباتالمصابيح

الخ االستھالك، منخفضة اللمبات ، الكاثود، أنابيب ؛النيون،
الزيت؛ فالتر

الرصاص؛ب طاريات
اإلطارات؛

الطفيليات المنزليمبيدات االستخدام ؛ذات
الخاليا؛ وتثبيط الخاليا تسميم أدوية

والنيكل الرصاص على تحتوي التي والمراكم الكادمويمالبطاريات
والزئبق؛

ال وأنواع والملصقات واألحبار موادراتينجالدھانات على تحتوي التي
خطيرة؛

المصن مختلطةاألغلفة خامات من الطابعات،اعبووعة وأحبار األحبار ت
؛الخ

البيئي المركز

 

اتبع اإلرشادات الموجودة على الطريق ( NUOVA DI CORVA شارعفي  يوجد
مفتوح في المواعيد التالية ). Trevisoأو جادة  Nuova di Corvaقادًما من شارع 

  ):باستثناء اإلجازات(

  ظھًرا 12.00صباًحا إلى  08.00من الساعة  من االثنين إلى السبت

  عصًرا 05.00ظھًرا إلى  02.00خميس من الساعة الثالثاء وال

  مساءً  06.00ظھًرا إلى  01.00السبت من الساعة 

  

المواد التي ال يمكن إلقائھا في صناديق القمامة الموجودة في جميع تسليم  يجبھنا 
طاقم العاملين المتخصص سينسق التقسيم . الشوارع، وبشكل خاص المخلفات الضخمة

  .يكون متواجًدا لتوفير المعلوماتالسليم للمخلفات، وس

  

  :يمكن تسليم المركز البيئيلدى 

 

 الورق والكرتون؛-

 األغلفة المصنوعة من الورق والكرتون؛-

 ؛األغلفة الزجاجية والحاويات الزجاجية-
 الزجاجات الكبيرة، واأللواح الزجاجية، الخ؛-

 البالستيك؛-

ستيكية، واأللواح األوراق والعلب والحاويات البال(األغلفة البالستيكية -
 ؛)، الخالبولي إيثيلينواألكياس المصنوعة من 

األوعية الحديدية والقدور وأوعية القلي، والحاويات القصديرية، (المعدن -
 ؛)اك المعدنية، الخبَ الشِ ووغير الحديدة، 

 األغلفة المعدنية؛-

 الخشب الذي ال يحتوي على مواد خطيرة؛-

 ؛)أيًضا المدھونة(األغلفة الخشبية -
 المخلفات الضخمة؛-

األجھزة المنتھي استخدامھا التي تحتوي على الكلوروفلوروكربون -
 ؛)المجمدات، الثالجات، الخ(

التليفزيونات، الشاشات، (األجھزة الكھربائية وااللكترونية المنتھي استخدامھا -
 ؛)الطابعات، الخ

جھزة الھواتف المحمولة، أجھزة الراديو، األ(األجھزة المنزلية الصغيرة -
 ؛)اللوحية، أجھزة الشحن، الخ

 الزيوت والدھون الصالحة لألكل؛-

 الزيوت األخرى الخاصة بالمحركات والتروس، ومن أجل التزليق؛-

لمبات (المصابيح الالصفة، والمخلفات األخرى التي تحتوي على الزئبق -
 ؛)النيون، أنابيب الكاثود، ، اللمبات منخفضة االستھالك، الخ

 فالتر الزيت؛-

 طاريات الرصاص؛ب-

اإلطارات؛
الطفيليات المنزليمبيدات االستخدام ؛ذات

الخاليا؛ وتثبيط الخاليا تسميم أدوية
والنيكل الرصاص على تحتوي التي والمراكم الكادمويمالبطاريات

والزئبق؛
ال وأنواع والملصقات واألحبار موادراتينجالدھانات على تحتوي التي

خطيرة؛
المصن مختلطةاألغلفة خامات من الطابعات،اعبووعة وأحبار األحبار ت

؛الخ
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البيئي المركز

الطريقشارعفييوجد على الموجودة اإلرشادات اتبع
شارع من جادةقادًما التاليةأو المواعيد في مفتوح

اإلجازات باستثناء
السبت إلى االثنين الساعةمن إلىمن ظھًراصباًحا

وال الساعةالثالثاء من إلىخميس عصًراظھًرا
الساعة من إلىالسبت مساًءظھًرا

فيجميعتسليميجبھنا الموجودة القمامة صناديق في إلقائھا يمكن ال التي المواد
الضخمة المخلفات خاص وبشكل التقسيمالشوارع، سينسق المتخصص العاملين طاقم

وس للمخلفات، المعلوماتالسليم لتوفير متواجًدا يكون

البيئيلدى تسليمالمركز يمكن

والكرتون؛ الورق
والكرتون؛ الورق من المصنوعة األغلفة
الزجاجية والحاويات الزجاجية ؛األغلفة

الخ؛ الزجاجية، واأللواح الكبيرة، الزجاجات
البالستيك؛

البالستيكية البالاألغلفة والحاويات والعلب واأللواحاألوراق ستيكية،
من المصنوعة إيثيلينواألكياس الخالبولي ؛،

القصديرية،المعدن القلي،والحاويات وأوعية الحديديةوالقدور األوعية
الحديدة، الخبَالِشووغير المعدنية، ؛اك
المعدنية؛ األغلفة

خطيرة؛ مواد على يحتوي ال الذي الخشب
الخشبية المدھونةاألغلفة ؛أيًضا

الضخمة؛ المخلفات
الكلوروفلوروكربون على تحتوي التي استخدامھا المنتھي األجھزة

الخ الثالجات، ؛المجمدات،
استخدامھا المنتھي وااللكترونية الكھربائية الشاشات،األجھزة التليفزيونات،

الخ ؛الطابعات،
الصغيرة المنزلية األاألجھزة الراديو، أجھزة المحمولة، جھزةالھواتف
الخ الشحن، أجھزة ؛اللوحية،

لألكل؛ الصالحة والدھون الزيوت
التزليق؛ أجل ومن والتروس، بالمحركات الخاصة األخرى الزيوت
الزئبق على تحتوي التي األخرى والمخلفات الالصفة، لمباتالمصابيح

الخ االستھالك، منخفضة اللمبات ، الكاثود، أنابيب ؛النيون،
 فالتر الزيت؛-

 طاريات الرصاص؛ب-

 اإلطارات؛-

 ؛)ذات االستخدام المنزلي(مبيدات الطفيليات -
 أدوية تسميم الخاليا وتثبيط الخاليا؛-

الكادمويم  -البطاريات والمراكم التي تحتوي على الرصاص والنيكل-
 والزئبق؛

التي تحتوي على مواد  راتينجالدھانات واألحبار والملصقات وأنواع ال-
 خطيرة؛

ت األحبار وأحبار الطابعات، اعبو(وعة من خامات مختلطة األغلفة المصن-
 ؛)الخ

السيراميك، البالط، (وما ينتج عن عمليات الھدم  ،ة التركيبمخلفات مختلطال-
 ؛ باستثناء تلك الخطيرة؛)األسمنت، الخ

 .األغطية الفلينية-

 
 

الشخص من القاطنين مجانًا فقط إذا كان  المركز البيئييمكن إتمام عمليات التسليم إلى 
  ".Pordenone"في مدينة بوردينوني 

ظھار مستند ھوية وإتباع ية من يقوم بالتسليم من الضروري إمن أجل تحديد ھو
  .اإلجراءات التي يحددھا المدير المتصرف

  

  خدمة استالم المخلفات الضخمة من المنزل

  

خدمة مدفوعة ، وھي استالم المخلفات الضخمة من المنزلكبديل يمكن طلب خدمة 
. "GEA"جيا ويتم حجزھا عن طريق االتصال الھاتفي بالرقم المجاني لشركة 

  .المقطوعة مستثناة األغصانعمليات استالم 

ذوي االحتياجات لعاًما، و 65الخدمة مجانية لكبار السنة ممن تتعدى أعمارھم 
ا فقط وھو ما يعتبر ساريً (قطع لكل اتصال  3الخاصة والمعاقين، وذلك في حدود 

  ).بمعدل طلب في العام لألسرة

  

  :لمزيد من المعلومات

  

لشركة المجاني جياالرقم

األرض تحت الموجودة الجزر

العادية المخلفات تجميع عمليات ولدعم المحلي للمجلس التابعة المناطق فيفي المتمثلة
والبالستيك والزجاجالورق للمواطنيالمعادن ويتوافر الن التجارية لجزرألنشطة

الكائنة األرض تحت وشارعبلدةفيالموجودة ،
وشارع وشارع، وشارع، ،

التحميل فوھات داخل المخلفات تسليم علىيجب تركھا عدم ويجب
اإطالقًاألرض

من معھاوباكومييكوبدعم لتعاون

المجاني الرقم

االلكتروني الموقع

على خاص بشكل اطلع التسليم حول تفصيلية ألقيهلمعلومات إعادةوأين قاموس
التدوير

إلى التسليم عمليات إتمام البيئييمكن كانالمركز إذا فقط القاطنينمجانًا من الشخص
بوردينوني مدينة في
ھو تحديد أجل إمن الضروري من بالتسليم يقوم من وإتباعية ھوية مستند ظھار

المتصرف المدير يحددھا التي اإلجراءات

المنزل من الضخمة المخلفات استالم خدمة

خدمة طلب يمكن المنزلكبديل من الضخمة المخلفات وھياستالم مدفوعة، خدمة
لشركة المجاني بالرقم الھاتفي االتصال طريق عن حجزھا جياويتم

استالم مستثناةاألغصانعمليات المقطوعة
أعمارھم تتعدى ممن السنة لكبار مجانية والخدمة االحتياجاتلعاًما، ذوي

حدود في وذلك والمعاقين، اتصالالخاصة لكل ساريًقطع يعتبر ما فقطوھو ا
لألسرة العام في طلب بمعدل

المعلومات من لمزيد
  

  GEA "77 10 50 800" جياالرقم المجاني لشركة 

  

األرض تحت الموجودة الجزر

العادية المخلفات تجميع عمليات ولدعم المحلي للمجلس التابعة المناطق فيفي المتمثلة
والبالستيك والزجاجالورق للمواطنيالمعادن ويتوافر الن التجارية لجزرألنشطة

الكائنة األرض تحت وشارعبلدةفيالموجودة ،
وشارع وشارع، وشارع، ،

التحميل فوھات داخل المخلفات تسليم علىيجب تركھا عدم ويجب
اإطالقًاألرض

من معھاوباكومييكوبدعم لتعاون

المجاني الرقم

االلكتروني الموقع

على خاص بشكل اطلع التسليم حول تفصيلية ألقيهلمعلومات إعادةوأين قاموس
التدوير

إلى التسليم عمليات إتمام البيئييمكن كانالمركز إذا فقط القاطنينمجانًا من الشخص
بوردينوني مدينة في
ھو تحديد أجل إمن الضروري من بالتسليم يقوم من وإتباعية ھوية مستند ظھار

المتصرف المدير يحددھا التي اإلجراءات

المنزل من الضخمة المخلفات استالم خدمة

خدمة طلب يمكن المنزلكبديل من الضخمة المخلفات وھياستالم مدفوعة، خدمة
لشركة المجاني بالرقم الھاتفي االتصال طريق عن حجزھا جياويتم

استالم مستثناةاألغصانعمليات المقطوعة
أعمارھم تتعدى ممن السنة لكبار مجانية والخدمة االحتياجاتلعاًما، ذوي

حدود في وذلك والمعاقين، اتصالالخاصة لكل ساريًقطع يعتبر ما فقطوھو ا
لألسرة العام في طلب بمعدل

المعلومات من لمزيد

لشركة المجاني جياالرقم
  

  الجزر الموجودة تحت األرض

  

المتمثلة في  في المناطق التابعة للمجلس المحلي ولدعم عمليات تجميع المخلفات العادية
لجزر ألنشطة التجارية الن ويتوافر للمواطني المعادن والزجاج/ الورق والبالستيك

 LUIGI ، وشارعSAN ANTONIOبلدة في  الموجودة تحت األرض الكائنة

DE PAOLI وشارع ،VIA DEL MAGLIO وشارع ،JULIA وشارع ،
GORIZIA .ويجب عدم تركھا على  يجب تسليم المخلفات داخل فوھات التحميل

  .اإطالقً األرض 

 

من معھاوباكومييكوبدعم لتعاون

المجاني الرقم

االلكتروني الموقع

على خاص بشكل اطلع التسليم حول تفصيلية ألقيهلمعلومات إعادةوأين قاموس
التدوير



   ГАРЯЧА ЛІНІЯ

إلى التسليم عمليات إتمام البيئييمكن كانالمركز إذا فقط القاطنينمجانًا من الشخص
بوردينوني مدينة في
ھو تحديد أجل إمن الضروري من بالتسليم يقوم من وإتباعية ھوية مستند ظھار

المتصرف المدير يحددھا التي اإلجراءات

المنزل من الضخمة المخلفات استالم خدمة

خدمة طلب يمكن المنزلكبديل من الضخمة المخلفات وھياستالم مدفوعة، خدمة
لشركة المجاني بالرقم الھاتفي االتصال طريق عن حجزھا جياويتم

استالم مستثناةاألغصانعمليات المقطوعة
أعمارھم تتعدى ممن السنة لكبار مجانية والخدمة االحتياجاتلعاًما، ذوي

حدود في وذلك والمعاقين، اتصالالخاصة لكل ساريًقطع يعتبر ما فقطوھو ا
لألسرة العام في طلب بمعدل

المعلومات من لمزيد

لشركة المجاني جياالرقم

األرض تحت الموجودة الجزر

العادية المخلفات تجميع عمليات ولدعم المحلي للمجلس التابعة المناطق فيفي المتمثلة
والبالستيك والزجاجالورق للمواطنيالمعادن ويتوافر الن التجارية لجزرألنشطة

الكائنة األرض تحت وشارعبلدةفيالموجودة ،
وشارع وشارع، وشارع، ،

التحميل فوھات داخل المخلفات تسليم علىيجب تركھا عدم ويجب
اإطالقًاألرض

 

  لتعاون معھاوبا "COMIECO" كومييكوبدعم من 

  

المجاني الرقم

االلكتروني الموقع

على خاص بشكل اطلع التسليم حول تفصيلية ألقيهلمعلومات إعادةوأين قاموس
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