� 3أ�شهر

جمعية �أ�صدقاء
ابراهيم عبد العال

وقف تلوّث مياهنا م�س�ؤوليتك

ما هي مدة عي�ش نفاياتنا قبل اختفائها يف الطبيعة ؟
املواد النفطية ،واملبيدات والدهانات ومواد التنظيف والبطاريات ،الأدوية
�أكرث من � 500سنة
الربادات والغ�ساالت وال�سيارات القدمية

الور

� 3أ�شهر

فلرت ال�سجائر

بقايا الطعام ،ق�شر
اخل�ضار والفاكهة �سنة اىل �سنتني

� 6 - 3أ�شهر

العلكة

� 5سنوات

من  10اىل � 100سنة

القنينة املعدنية

�10-100سنة

كا�سات �أو �أكيا�س
من البال�ستيك

� 100-1000سنة

زجاج

� 4000سنة

ملاذا علينا وقف تلويث مياهنا؟

تلوث خطرية ولكن
تعاين �أنهارنا وبحرياتنا من م�شكلة ّ
التلوث ال ي�أتي من امل�صانع وجماري املياه
هل تعلم �أن ّ
املبتذلة فح�سب ،بل من الأعمال التي يقوم بها كل واحد
منا ،يومياً؟
كلما �أمطرت� ،سالت مياه ال�شتاء من �سطوح املنازل
ملوثة من
اىل الطرقات واملزارع ،حاملة معها مواد ّ
املبيدات والأ�سمدة الكيميائية وجمموعة متنوعة من
امللوثات املوجودة يف نفاياتنا .متتزج جميعها مبياه
ّ
اجلداول والأنهار وال تفار بعد ذلك دورة املاء.

ت�سرب ال�سوائل
الناجتة عن النفايات
اىل جوف الأر�ض

طبقة مياه جوف ّية

ّ
احلد من التلوّث
�ساهم يف

كلنا م�س�ؤولون � ...ساهم يف احلد من التل ّوث

ترم نفاياتك على الطرقات
ال ِ
�أو يف مجاري الأنهار

تخل�ص من النفايات بو�ضعها
يف مكانها املنا�سب

�ضع كي�س ًا للنفايات
يف �سيارتك

�أرجع نفاياتك اىل املنزل
�إن مل جتد م�ستوعب ًا
لرميها يفه

ت�أكد من �أن �آلياتك ال تر�شح
زيتاً �أو �أي مادة نفطية

ال ت�رسف يف ا�ستعمال مواد
التنظيف املنزلية ،ا�ش ِرت منظفات
خالية من الكربيت والفو�سفات

ا�ستبدل املنظفات العادية
مبواد طبيعية
كال�صابون البلدي

ترم الزيت والدهون واملواد
ال ِ
ال�صلبة يف املغ�سلة
�أو املجلى �أو املرحا�ض

ال تفرط يف ا�ستعمال املبيدات
الزراعية

ال ت�ستعمل املبيدات
واملخ�صبات قبل هطول
الأمطار ،كي ال تنجرف
مع الرتبة

ا�ستعمل بيكاربونات ال�صودا
لتنظيف م�صارف املياه يف
املنزل فهي تغنيك عن املواد
الكيميائية املل ّوثة

بادر بتنظيم ن�شاطات ملنع
التلوث و�ساهم يف العمل على
تنظيف املجاري املائية

�أقنع �صديق ًا �أو جاراً ب�رضورة
احلد من التل ّوث

�ساهم يف �إعادة تدوير
النفايات

جمعية �أ�صدقاء
ابراهيم عبد العال

وقف تلوّث مياهنا م�س�ؤوليتك

