درا�سة جدوى لم�شروع

المركز الإعالمي ينال الميدالية الذهبية في الت�أمين

�شعر ال�صحفيون والمذيعون من جميع �أنحاء العالم بالأمان �أثناء �أولمبياد لندن 2012

التحدي
اعتمدت الجهات المنظمة للأولمبياد � 21000إعالميا ومذيعا لتغطية الحدث الأكبر على م�ستوى الكرة
الأر�ضية .حيث كانوا يعكفون على �إعداد التقارير التي يتم بثها �إلى ما يقرب من خم�سة مليارات م�شاهد
لأولمبياد لندن  2012على م�ستوى العالم.
بغ�ض النظر عن الحفاظ على م�ستوى الأمن والأمان المتوفر لهم ،ف�إن �أي تلميح �إلى حدث اختراق �أمني كان �سيعد
ذريعة لإر�سال ر�سائل �سلبية عن لندن �إلى جميع �أنحاء المعمورة وت�شويه �صورة المدينة و�صناعة ال�سياحة في البالد
ل�سنوات عديدة.

الحل
قام المهند�سان �آليا�س و وموري�سون بت�صميم المركز
الإعالمي لأوليمبياد لندن ) .(LOMCوتبلغ م�ساحته
 900000قدم مربع وطوله  275متر ،وبلغت تكلفة
�إن�شائه على الموقع القديم ال�ستاد هاكني ويك بالقرب
من �ساحة ريفربانك حوالي  355مليون جنيه ا�سترليني.
طلب المقاول الرئي�سي �شركة  Carillionمن �شركة
 Zaunت�صميم وت�صنيع وتركيب  1.5كم من ال�سياج
 HiSecوال�سياج متعدد الطبقات  MultiFenceمع
ا�ستخدام نف�س الألواح  Super6الم�ستخدمة في محيط
الحديقة الأولمبية .وقد تم ا�ستخدام �أ�سالك فوالذية
طولية متداخله بمقطع  6مم في �صناعة نظامي
ال�سياجات فائقة الأمان ،مما جعل اختراقها �أمرا
م�ستحيال وقطعها �أمرا �صعبا للغاية �إال با�ستخدام
الأدوات الكهربائية.

ا�شتملت ال�سياجات على مناطق عبور للمركبات والم�شاة،
بالإ�ضافة �إلى �أنظمة ر�صد ودوائر تلفزيونية مغلقة .كان
من �ضمن خطط هيئة الإمداد الأولمبية �إن�شاء منطقة
تجارية فائقة الت�أمين ،ت�شكل جزءا من تراث الألعاب
الأولمبية لتعوي�ض جانب كبير من اال�ستثمارات
الحكومية في الإن�شاءات.
كان ت�أمين المركز الإعالمي لأوليمبياد لندن جزءا من
عقد الأوليمبياد مع �شركة  ،Zaunالأكبر على الإطالق،
وت�ضمن العمل على محيط الحديقة الأولمبية واال�ستاد
والتركيبات الم�ؤقتة في المناطق المحددة عبر البالد،
على �أن يتم ا�ستكمالها جميعا في الوقت المحدد وفي
نطاق الميزانية المحددة.

كان من الالزم �أال يدع المركز الإعالمي
لأوليمبياد لندن �أي مجال لل�صدفة فيما
يتعلق بم�س�ألة الت�أمين .ف�إن من �ش�أن
ال�صحافة �إبراز �أي خط�أ والت�سبب في �ضجة
�إعالمية قد ينجم عنها �أ�ضرارا ال تح�صى
ل�سمعة بريطانيا.

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

المواقع فائقة الت�أمين

القطاع الفرعي

�ستاد الألعاب الريا�ضية و�أماكن �إجراء المناف�سات

نطاق الم�شروع

�سياج فائق الأمان لل�سيطرة على الح�شود

الخدمة المقدمة

الت�صميم ،الت�صنيع/الإنتاج ،التركيب

موقع الم�شروع

�ستراتفورد� ،شرق لندن

الم�ستفيد
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هيئة الإمداد الأولمبية

المقاول

�شركة Carillion

الميزانية

< � 500ألف جنيه ا�سترليني
www.zaun.co.uk | 01902 796699 | security@zaun.co.uk

