درا�سة جدوى لم�شروع

الرئي�س ي�صف قمة الثماني «بالأكثر �أمانا على الإطالق»

�شركة  Zaunتنقل الدرو�س الم�ستفادة من �أولمبياد لندن � 2012إلى بحيرات لوك �إيرن في قمة زعماء العالم

التحدي
احت�شد  4700من �ضباط �شرطة �أيرلندا ال�شمالية ) (PSNIو � 3600آخرين من قوات ال�شرطة البريطانية
في عملية �أمنية بلغت كلفتها نحو  60مليون جنيه ا�سترليني لت�أمين قمة مجموعة الثماني المنعقدة
في �إن�سكيالن والتي ت�ضم ال�سيا�سيين الأكثر نفوذا في العالم.
�أرادت قوات ال�شرطة في �أيرلندا ال�شمالية �أن تكون قمة مجموعة الثماني المنعقدة هناك هي الأكثر �أمانا على
الإطالق في ظل «التهديدات الإرهابية الخطيرة» و�أملت �أن ت�ساهم �سمعتها الطيبة في التعامل مع �أحداث الفو�ضى
العامة بالإ�ضافة �إلى و�سائل الحماية البدنية والإلكترونية والتقنية واللوج�ستية في �إبعاد المتظاهرين
المحتملين.

الحل
توا�صلت قوات ال�شرطة ب�أيرلندا ال�شمالية مع �شركة  Zaunبخ�صو�ص ت�صميم وت�صنيع و�إدارة م�شروع عمل «كردون
ح�صين» حول المنطقة المتواجد بها زعماء العالم ل�ضمان �أمنهم طول مدة انعقاد القمة ببحيرة لوك �إيرن.
كان الموقع الم�ستطيل م�ؤمنا عند الحدود ال�شمالية ال�شرقية الطويلة نظرا لوجود بحيرة لوك �إيرن .بعد الفح�ص
الدقيق ،قامت �شركة  Zaunبت�صميم التركيب الم�ؤقت الأطول على الإطالق ،م�ستخدمة نظامين من �أنظمة �سياجاتها
فائقة الأمان والجودة للجوانب الثالثة الأخرى للموقع.
حيث قامت بتركيب �سياج الحماية فائق الأمان  SecureGuard PAS68ذي االرتفاع  3.6م على طول الطريق
البالغ  5.7كم �إلى الجنوب الغربي من الموقع ،الذي يمتد بات�ساع موازيا لبحيرة لوك .كما قامت �شركة  Zaunبدمج
حواجز الأذرع الم�ستعر�ضة و  10بوابات  PAS68لت�أمين الدخول على طول ال�سياج.
كما و�ضعت  1.7كم من نظامها �سريع الن�شر ) (RDSالحائز على الجوائز عند كل
طرف� ،صانعة محيطا �آمنا من بداية الطريق �إلى طرف البحيرة و�إلى داخلها.

ال�سياج � RDSسريع الن�شر

كان على �شركة � Zaunإجراء الكثير من التعديالت على
�سياجها �سريع الن�شر  RDSالحائز على جوائز متعددة
والذي تم ا�ستخدامه لأول مرة لت�أمين �أربعة م�ؤتمرات
�سيا�سية في �إنجلترا و�سكوتلندا وويلز عام  2012والذي
قامت وزارة الداخلية البريطانية ب�شراءه ك�إ�ضافة لمرفق
الحدود الوطني.

كذلك ،قامت �شركة  Zaunب�صناعة �أعمدة �إ�ضافية
خا�صة لحمل طن �إ�ضافي من الوزن وذلك لمنع
تحرك قطاع ال�سياج �سريع الن�شر  RDSالبالغ
 30متر ،والذي تم توجيه م�ساره �إلى داخل البحيرة
نف�سها ،لإثناء المتظاهرين عن محاولة اختراق
ال�سياج الأمنى عبر الماء.

عالوة على �شبكة الأ�سالك بمقدمة خط ال�سياج التي
بف�ضلها ح�صل النظام على ت�صنيف PAS 68
البالغ  30ميل في ال�ساعة

كما تم ا�ستخدام ال�سياج �سريع الن�شر  RDSفي
المناطق النائية حول حافة �أرا�ضي الغابات والطرق
الترابية والربوات الع�شبية ذات الأرا�ضي المتموجة
 وفي الم�ستنقعات المحيطة بالمطار ل�ضمان �أمنطائرة الرئي�س الأمريكي وغيرها من الطائرات
الرئا�سية.

)،(PAS 68:2010 V/7500(N2)/48/90:11.6/0.0
قامت �شركة  Zaunبو�ضع تح�سينات �إ�ضافية لمنع
هجوم الح�شود الغا�ضبة قبل انعقاد القمة .تم اختبار
ال�سياجين  RDSو  SecureGuardمن قبل قوات
ال�شرطة ب�أيرلندا ال�شمالية ووزارة الداخلية البريطانية من
حيث قدرتها على �صد هجمات الح�شود الغا�ضبة .والآن
�سوف ت�شكل هذه االختبارات �أ�سا�سا لمعايير جديدة
تتبناها وزارة الداخلية البريطانية عند اختبار الأنظمة.
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حتى في مثل هذه البيئات ال�صعبة� ،أثبت ال�سياج
� RDSسريع الن�شر جدارته في �صد هجهمات
المركبات والح�شود.

حتى �إن قوات ال�شرطة �أطلقت مدافع المياه بقدرتها
الق�صوى على ال�سياج الم�ؤقت �أثناء �أحد االختبارات،
وظل النظام �آمنا ولم يتحرك على الإطالق.

�أثبت اال�ستثمار في هذا النظام الأمني جدارته
بامتياز .لقد قمنا بالتخطيط بناء على
اجتماعات �سابقة لقمة الثماني .لم �أكن لأقوم
ب�شيء مختلف �إذا قررنا البدء من جديد.
رئي�س �شرطة �أيرلندا ال�شمالية
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الإمدادات اللوج�ستية
رغم �أن النظام بالكامل لم ي�ستغرق �سوى ع�شرة �أيام
للتركيب و � 6أيام للإزالة فور انتهاء القمة ،كان على
�شركة  Zaunالتخطيط للإمدادات اللوج�ستية بطريقة
م�شابهة للعمليات الع�سكرية.
فعالوة على ال�سياج البالغ طوله  7.5كم ،كان على
�شركة � Zaunشحن  650كتلة خر�سانية لل�سياج RDS
وما يقرب من  2000من الحواجز الفوالذية المجلفنة
لنظام � ،SecureGuardأي ما مجموعه  2000طن من
الخامات قبل انعقاد القمة ب�أ�سابيع لتخزينها في محجر
مهجور بالقرب من مكان انعقاد القمة.

كما قامت �شركة  Zaunبت�أجير م�صانع متخ�ص�صة،
بما في ذلك المركبات المجنزرة والأونا�ش ،بقيمة
 200000جنيه ا�سترليني لتركيب الأنظمة
بالمنتجع الفندقي والمطار� .ساهم فريق يت�ألف من
حوالي  50م�شغل متمر�س في �إكمال التركيب،
مدعومين بخبراء الإمدادات اللوج�ستية والإنتاج
وال�صحة وال�سالمة  -يعملون في حالة ت�أهب �أمني
ق�صوى ا�س تلزمت دوريات من رجال ال�شرطة
وفحو�صات خلو المركبات من القنابل في جميع
الأوقات ومنع الدخول �إلى مدينة �إن�سكيالن
المتاخمة للموقع.

كما كان عليهم �أن يتعاونوا مع قوات ال�شرطة
المحلية ب�أيرلندا ال�شمالية ،المدعومة بقوات �إنجلترا
و�سكوتلندا وويلز ،ف�ضال عن الخدمات الأمنية
المقدمة من رو�سيا والواليات المتحدة ،لتقديم ما
�أطلق عليه «قمة مجموعة الثماني الأكثر �أمانا على
الإطالق».
�أثناء انعقاد القمة ،كانت هناك على مدار ال�ساعة
فرق مت�أهبة لإ�صالح و�صيانة وا�ستبدال �أي �أنظمة
تم العبث بها.

الموا�صفات الرئي�سية للم�شروع
القطاع الرئي�سي

المواقع فائقة الت�أمين

القطاع الفرعي

الم�ؤتمرات ال�سيا�سية

نطاق الم�شروع

�سياجات م�ؤقتة فائقة الأمان وتركيبات م�ؤقتة للفعاليات

الخدمات المقدمة

الت�صميم ،الإنتاج/الت�صنيع ،التركيب

موقع الم�شروع

لوك �إيرن� ،إن�سكيالن ،مقاطعة فيرماناغ� ،أيرلندا ال�شمالية

الم�ستفيد
ُ

قوات ال�شرطة ب�أيرلندا ال�شمالية

المقاول

�شركةZaun

الميزانية

حوالي  7مليون جنيه ا�سترليني
www.zaun.co.uk | 01902 796699 | sales@zaun.co.uk
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