درا�سة جدوى لم�شروع

ت�أمين الحدث الأكبر على م�ستوى العالم

�أوليمبياد لندن � - 2012أعظم لحظات  Zaunو�أكبر تعاقداتها حتى اللحظة

التحدي
اتجهت �أنظار العالم �إلى لندن وواجهتها ،الحديقة الأولمبية ،حيث �شاهد ما يقرب من خم�سة مليارات
م�شاهد �أوليمبياد لندن � .2012إذا �أراد الإرهابيون هدفا عاما يذهل الجميع ،ف�إنه �سيكون الموقع الرئي�سي
في �ستراتفورد وقريتها الأولمبية التي ي�سكنها  10500ريا�ضي.
�أ�صرت الحكومة البريطانية ومنظمو الألعاب على �أن يكون م�ستوى الت�أمين �أكثر �صرامة من �أي وقت م�ضى و�أال يتيح
ال�سياج الأمني المحيط بالحديقة الأولمبية دخول �إال من لديهم تذاكر دخول تمت مراجعتها ب�شكل دقيق لال�ستمتاع
بالعر�ض الأكبر على م�ستوى العالم.

الحل
توجهت هيئة الإمداد الأولمبية �إلى �شركة  Zaunلت�أمين
محيط الحديقة الأولمبية البالغ  20كم تقريبا .كما تم
و�ضع  1.5كم �إ�ضافية من �سياج «الحلقات المتداخلة»
حول اال�ستاد الأوليمبي.

اختراق ودوائر تلفزيونية مغلقة على م�سافات محددة
ونظام �صد هجمات المركبات المعادية في الأماكن
المنا�سبة و�أماكن عبور للمركبات والم�شاة وبوابات
و�أبواب دوارة.

تعاونت �شركة  Zaunمع مقاول الحديقة الأولمبية
�شركة  ,Skanskaومقاول اال�ستاد الأوليمبي �شركة
 BAM Nuttallلتركيب �سياجات بارتفاع  3.6متر فوق
الأر�ض ،يعلوها �سياج كهربائي بارتفاع  1.2م ،ذي
خ�صائ�ص ت�أمين محددة من قبل م�ست�شاري �أمن
الأوليمبياد.

ا�شتمل ت�صميم اال�ستاد الأوليمبي على بوابات طوارئ
لل�شخ�صيات الهامة� ،أُطلق عليها ا�سم �أوباما جيت�س،
لال�ستخدام في حالة وقوع هجوم �أثناء الأحداث البارزة
والأكثر رواجا ،مثل الفوز التاريخي ال�ساحق ليو�سان
بولت بالميدالية الذهبية ل�سباق  100متر.

اختار المقاوالن مجموعة من �سياجات MultiFence
و  HiSecو  Super 6و  Duo5و  Duo8من �شركة
 Zaunفيما ا�شتمل محيط ال�سياج على انظمة ر�صد

في المجموع� ،سجلت �شركة � 30000 Zaunساعة عمل
و�صبت  1400طن مكعب من الخر�سانة وركبت �أكثر من
 1000بوابة ،كما كانت تحت الطلب على مدار ال�ساعة
لت�صحيح �أي م�شاكل قد تن�ش�أ �أثناء الأوليمبياد

لقد حاولنا تخيل جميع التهديدات الأمنية
المحتملة وو�ضع �سبل الوقاية منها  -وقد
كانت �شركة  Zaunمعنا في كل خطوة،
تبتكر منتجات جديدة تالئم متطلباتنا.

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

المواقع فائقة الت�أمين

القطاع الفرعي

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

نطاق الم�شروع

حل دائم لمواجهة المركبات المعادية وال�سيطرة على الح�شود

الخدمة المقدمة

الت�صميم ،الت�صنيع/الإنتاج ،التركيب

موقع الم�شروع

�ستراتفورد� ،شرق لندن

الم�ستفيد
ُ

هيئة الإمداد الأولمبية

المقاول

�شركتا  BAM Nuttallو Skanska

الميزانية
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