
ابنك او حفيدك بالنسبة اليك؟, طفلكحياة ما اهمية 

كبيرالقضاء على عدد يمكنه نظام ماذا ستقول إذا كان هناك 
من اإلصابات في المركبات؟ 



هل تعلم ؟

َ  

وفاة االالف من االطفال نتيجة لشدة الحرارة في السيارات

باللوائح الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة في استراليا يتم انقاذ 

اكثر من خمسة االف شخص كل عام  لنفس السبب

موت عشرات االف الحيوانات في السيارات بسبب الحرارة و االختناق

: وآالف المآسي األخرى مثل

وفيات بسبب الحر ، تهريب أشخاص ، تهريب البرد ، المنوفيات

... ، وتجارة الجراء ختناقموت بسبب االالحيوانات ، و
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نقرأ …
ننسى …

ال نحل  المسبب …

ا، لكنهالمرة ان يقع بهذه التجربةال أحد يريد 
!جميع أنحاء العالمفي تحدث 

هل ننسى هؤالء الضحايا

الضحايا غالبيتهم من االطفال داخل السيارات

.ناأقاربقد يكون هؤالء األطفال من 

ورد في الصحف 

وماتوا بجو حارسيارة الفي ترك توأم 

؟ الجئا71لماذا مات -كارثة المهاجرين في النمسا : التهريب

وفاة طفلين في السيارة المغلقة بسبب الحرارة في اميريكا

وحدهالسيارةطفل يبلغ من العمر سنة واحدة بعد تركه في وفاة 

! ان نجد الحل ، بل كتم األمرنيجب أال 
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.…هناك مآسي عالمية



. الوفيات الناجمة عن الحر في الواليات المتحدة: كمثال
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الى متى نقف متكتفين االيدي و قائمة الضحايا تطول؟



ما يحدث عند ارتفاع الحرارة داخل السيارات   
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Outdoor Indoor

:في المركبات المغلقةالحرارة 

درجة 39/ درجات مئوية 4ترتفع درجة الحرارة بمقدار 
دقائق5فهرنهايت كل 

إلى )درجة مئوية 37عندما تتجاوز درجة حرارة الجسم 
(  درجة فهرنهايت102.2درجة فهرنهايت إلى 98أو 39

يحدث استنفاد حراري أو ضربة شمس

104/ درجة مئوية 40درجة حرارة الجسم أعلى من 
-درجة فهرنهايت ال يتحمل الدماغ درجة الحرارة هذه 

عندما تصل درجة حرارة مميت الدماغيحدث تلف في 
فهرنهايت 105.8/ درجة مئوية 41الجسم إلى 



حدثت الكثير من الماسي التي سبق ذكرها و كان من اهداف حياتنا ايجاد الحل لهذه المشكلة 

؟متى إن لم يكن اآلن

. بسهولةمركبةلقد طورنا نظاًما يمكن أن ينقذ األرواح ويمكن تثبيته في أي 

PR7- ارواح الكثيرينينقذ نظام 

!لتقليل أو حتى تجنب اإلصابات في المركبات

!مهمةبهذا الظرفكل ثانيةدعم أسرع وفعال لخدمات الطوارئ 

ليكون التنقل بالمركبات بامان

دعم خدمات الطوارئ ل
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رؤيتنا !إنقاذ األرواحنريد 



النقاط الرئيسية PR 7 - System 
النهاء المشكلة او لتخفيض االصابات
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الوفيات

من البشر و الحيوانات

التجمد 
حتى 
الموت

تهريب البشر

تهريب 
الحيوانات

عند سقوط المركبة

في المياه

التحكم بدون لمس عند 
انتشار االوبئة

االمان في جميع

المركبات

لدعم خدمات 
الطوارئ



! فلنبدأ-حان الوقت لفعل شيء ما 

م  نظاهذه المآسي مع انهاء وقوع

PR 7 – System

!تختفيعن هذه الحوادثوالمقاالتالصحفعناويندع 

. شدة الحرارةمنسياراتالفي توفواأوقفوا قائمة أسماء األطفال الذين 

!لجعل العالم افضل    ذلكاألشخاص الذين يفعلون شيئًا حيال من كن 
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”ترك االمور على ما هي عليه امال بتغيرها ذاتيا هو شكال من اشكال الجنون ن ا
ألبرت اينشتاين
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CONTACT US

للتواصل معنا


