درا�سة جدوى لم�شروع

�صد هجمات المركبات المعادية من وايمث �إلى نيوكا�سل

حماية م�ؤقتة لمواقع مناف�سات الألعاب الأولمبية من هجمات المركبات والح�شود

التحدي
رغب منظموا �أولمبياد لندن  2012في ت�أمين الأماكن الم�ؤقتة لمناف�سات الأوليمبياد بنف�س م�ستوى ت�أمين
الموقع الرئي�سي في �ستراتفورد .لكنهم �أرادوا �أي�ضا �أن يتم �إزالة ال�سياج المحيط فور انتهاء المناف�سات
للحد من تعطيل المجتمع المحلي.
عالوة على ذلك ،فقد �أرادوا دمج بوابات عبور للمركبات والم�شاة ،ف�ضال عن �أنظمة دوائر تلفزيونية مغلقة و�أنظمة
ر�صد و�أن تكون �سياجات الت�أمين م�صممة خ�صي�صا وفقا لكل موقع وح�سب التهديد الأمني واحتمالية الهجوم
المحددة من ِقبل م�ست�شاري الأمن.

الحل
قدمت �شركة  Zaunعقدا واحدا ل�صد المركبات المعادية
) (HVMلم�سافة  5كم تقريبا من ال�سياجات حول جميع
المناطق الم�ؤقتة للمناف�سات ،لت�شمل �ساحة هور�س
جاردز باريد و�ستاد و�ساحة ويمبلي وحديقة جرينوي�ش
بارك و�ساحة  O2وثكنات المدفعية الملكية وحديقة
�سان جيم�س بارك نيوكا�سل وقرية ويموث المخ�ص�صة
لمناف�سات المراكب ال�شراعية.
كما قامت بتطوير �سياج  HVMمتنقل فائق الأمان
خ�صي�صا للألعاب الأولمبية ،وتركيب ال�سياج متعدد
الطبقات  PAS 68في كتل خر�سانية لمقاومة هجمات
المركبات  7.5طن في حالة اال�صطدام المبا�شر ب�سرعة
 40ميل في ال�ساعة.
ي�ستخدم بال�سياج متعدد الطبقات �أ�سالك متداخلة غير
قابلة للت�سلق ،وتتوفر بارتفاعات ت�صل �إلى � 5أمتار� .إنه

�أحد الحلول الم�ؤقتة الأولى من نوعها من حيث المطابقة
للموا�صفة PAS68: 2010 V7500(N2) 64/90:
 ،5.0/0.0وقد تم ت�صنيعه وفقا للموا�صفة
�( BS EN 1317 Part 2أنظمة �أمان المركبات) وهو
معتمد من هيئة الطرق ال�سريعة.
كان على الحلول الم�صممة لكل منطقة �أن تتواءم مع
�إجراءات ومحيط الت�أمين المتواجدة �سلفا .ا�ستتبع ذلك
�إن�شاء «كردون �أمني» يحيط بالتجهيزات المتوفرة �سابقا
مع توفر بوابات دخول في المواقع اال�ستراتيجية.
قامت �شركة  Zaunبت�أمين المراكز الرئي�سية للتحكم في
البث التلفزيوني والمراكز الم�ؤقتة للتحكم في الدوائر
التلفزيونية المغلقة ب�ساحة هور�س جاردز وت�أمين �ستاد
ويمبلي  -ثم قامت بتفكيك الكردون الأمني عقب الركلة
الأخيرة للكرة.

�أ�صر فريقي على �إ�ضافة تح�سينات �أمنية كلما
اكت�شفنا تهديدا محتمال .وقد تجاوبت �شركة
 Zaunب�شكل منقطع النظير مع طلباتنا
الخا�صة وقامت بت�صميم جميع التركيبات
وفقا الحتياجاتنا.

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

المواقع فائقة الت�أمين

القطاع الفرعي

�ستاد المناف�سات الريا�ضية

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

لندن الكبرى ،نيوكا�سل ،ويموث

الم�ستفيد
ُ

هيئة الإمداد الأولمبية

المقاول

�شركات  FM Conwayو  ISGو John Sisk

الميزانية
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