درا�سة جدوى لم�شروع

ت�أمين زعماء العالم في الهاي

جهود �شركة  Zaunفي ت�أمين قمة الأمن النووي تنال �إ�شادة كبيرة من ال�شرطة الهولندية

التحدي
كان على هولندا �إطالق �أكبر عملية ت�أمين على الإطالق عندما ا�ست�ضافت قمة الأمن النووي
الثالثة بقاعة المنتدى العالمي بمدينة الهاي في مار�س  ،2014في ح�ضور � 13000ضابط
�شرطة و  3000جندي و  4000من �أفراد ال�شرطة الع�سكرية احت�شدو �أثناء القمة.
وكان على المنظمين �ضمان �أمن زعماء  53دولة من دول العالم ،بمن فيهم راعي الحدث ،الرئي�س
الأمريكي باراك �أوباما ،وما يربو على � 3000صحفي ،دون التعطيل غير المبرر للحياة اليومية
و�أعمال المواطنين الهولنديين.

الحل
توجهت ال�شرطة الهولندية �إلى ال�صانع البريطاني لأنظمة
ال�سياجات فائقة الأمان ذي ال�سمعة الدولية المتنامية
باعتبارها �أف�ضل ال�شركات عندما يتعلق الأمر بحاجة
الم�ضيفين �إلى �ضمان �أمن زعماء العالم عند اجتماعهم.
قامت �شركة  Zaunبتركيب  30كم من ال�سياجات
لت�أمين �أولمبياد لندن  2012بما في ذلك بوابات طوارئ
لكبار الزوار في اال�ستاد الأوليمبي� ،أُطلق عليها ا�سم
�أوباما جيت�س.
كما قامت العام المن�صرم بتقديم نف�س الخدمة لقمة
مجموعة الثماني في �أيرلندا ال�شمالية واالجتماع الكبير
لزعماء العالم والقوى التجارية وال�سيا�سية والمالية
العالمية الم�شاركة في م�ؤتمر بيلدربرج في ذا جروف
بمقاطعة واتفورد.

تعاونت �شركة  Zaunمع ال�شريكين Hardstaff Barriers
و  Highway Careعلى المدى الطويل في ت�صميم

وت�صنيع وتركيب وتفكيك الكردون الم�ؤقت فائق الأمان
حول مكان انعقاد القمة ،الذي ا�شتمل على  13بوابة و
 3كم تقريبا من ال�سياج ،تم ت�صميم معظمه ل�صد هجمات
المركبات المعادية �أو ح�شود المتظاهرين.
تركزت المناق�شات داخل الكردون الأمني  1.8 -كم من
�أفراد الأمن و  1.1كم من ال�سياج � RDSسريع الن�شر
 على طريقة تخزين المواد النووية العالمية ب�صفة �أكثر�أمانا بحيث ال ي�سهل وقوعها في �أيدي الإرهابيين :وكان
هذا مجال �إ�سهام �آخر ل�شركة  Zaunفي ت�أمين ال�صناعة
النووية.

الموا�صفات الرئي�سية للم�شروع

لقد قامت �شركة  Zaunبمجهود رائع على
�صعيد خدمات الت�أمين الوطنية  .NSSوقدم
العاملين لديكم كل جهد ممكن لتلبية
جميع �أنواع الرغبات والمطالب وال�شروط.
و�أثمر ذلك عن منتج يتميز بالفعالية
والإبداع .فتقبلوا خال�ص ال�شكر والتقدير.
نائب رئي�س �شرطة الهاي

القطاع الرئي�سي

المواقع فائقة الت�أمين

القطاع الفرعي

الم�ؤتمرات ال�سيا�سية

نطاق الم�شروع

حل �سياجي م�ؤقت لمواجهة المركبات المعادية وال�سيطرة على الح�شود

الخدمة المقدمة

الت�صميم ،الت�صنيع/الإنتاج ،التركيب

موقع الم�شروع

الهاي ،هولندا

الم�ستفيد
ُ

ال�شرطة المحلية الهولندية )(Korps Nationale Politie

المقاول
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