
  

 

 

الصناعية الرئيسة في إيطاليا. تتمتع    المجموعة، وهي من الشركات الرائدة عالمياً في مجال الطيران والدفاع واألمن، وهي  المتقدمةفي مجال التكنولوجيا    ةشركة عالمي  هي ؛  ليوناردو

مريكية، حيث تعمل أيضاً  واليات المتحدة األليوناردو، والتي تمت هيكلتها إلى خمسة قطاعات أعمال، بحضور كبير في المشهد الصناعي في كل من إيطاليا والمملكة المتحدة وبولندا وال

، و"إم  ATRالمتخصصة في مجال اإللكترونيات الدفاعية، والمشاريع المشتركة والشراكات )"إيه تي آر"    Leonardo DRSمن خالل شركات تابعة لها، مثل "ليوناردو دي آر إس"  

(. ومن خالل تحقيق االستفادة القصوى من خبرتها وريادتها  Avio، و"أفيو"  Thales Alenia Space، و"تاليس ألينيا سبيس"  Telespazio، و"تيليسبازيو"  MBDAبي دي أيه"  

لفضاء، تعد ليوناردو من أبرز المنافسين في  في مجاالت التكنولوجية والمنتجات، مثل طائرات الهليكوبتر، والطائرات، وأجزاء هياكل الطائرات، واإللكترونيات، واألمن السيبراني، وا

مليار    1.6مليار يورو، وقامت باستثمار    13.4( إيرادات موحدة بلغت  LDOسجلت الشركة المدرجة في بورصة ميالنو لألوراق المالية )  ،2020أهم األسواق الدولية. وفي العام  

من الشركات رائدة في  ، اختيرت ليوناردو ض2020وفي العام . 2010عام ال( منذ DJSIيورو في مجال البحث والتطوير. كما كانت المجموعة جزءاً من مؤشر داو جونز لالستدامة )

 قطاع الطيران والفضاء ضمن المؤشر للعام الثاني على التوالي. 

  
 

 

  ليوناردو تسارع الخطوات إلى القمر  
، إلتاحة  الهدف هو تأسيس نشاٍط تشغيلٍي آلٍي عبر الروبوت وإنسانٌي على سطح القمرنعود إلى القمر للبقاء هناك واالقتراب أكثر من المريخ.  
محطاٍت جديدة، مثل المريخ، باإلضافة إلى البحث عن الموارد والمعرفة التي تسهل المجال لتطوير صناعة استكشاف الفضاء والتوسع إلى  

 على القمر؟ قاعدة بشرية مستدامة  . لكن ماذا يعني تأسيس الحياة على كوكب األرض
 

الروبوت، وتقنيات االتصال،  لتطوير البنية التحتية، والذكاء االصطناعي، و   ماسةٌ  هناك حاجةٌ ، ومن أجل القيام بهذه الرحلة الكبرى إلى القمر
 ، ولدى ليوناردو القدرة على المساهمة في تطويرها جميعًا.والخدمات والعمليات

 
التحتية، تتصدر المشهد   بالبنية  يتعلق  ألينيا سبيسفيما  البوابة   %(، حيث تعتزم المساهمة في إنشاء33%، وليوناردو  67)تالس    تالس 

وحدات مضغوطة مختلفة تمكن رواد الفضاء من العيش    ستوفرمحطة الفضاء القمرية، والتي  ب   الخاص   ناسا أرتيِمسبرنامج  من خالل    القمرية
وحدة االتصاالت    وسبريت؛  ، وحدة اإلسكان الدولية ؛وآي هاب  ؛  2024أول وحدة سكنية سيتم إطالقها في عام    هالو؛والقيام بأنشطتهم )

والوحدات اإللكترونية   ،األلواح الكهروضوئيةب   وسيتم تجهيزهالرواد الفضاء،    المخصصة  ، المركبة الفضائيةأوريون والتزود بالوقود(. سيتم تشغيل  
،  إي إس إم  لوحدة الخدمة األوروبية  أساسيةمسؤولة عن إنشاء أنظمة    تالس ألينيا سبيس  ستكون ليوناردو، في حين    وفرهات لتوزيع الطاقة التي  

 .الخاص بالوحدةباإلضافة إلى الهيكل 
 

 السطح،الخاصة ب الستضافة البشر على القمر: من الموائل    ةٍ مناسب   منظومةٍ من الدراسات إلنشاء    سلسلةً   أيضاً   تالس ألينيا سبيسأطلقت  
 الدائم والمتحرك، إلى وحدات النقل والخدمات اللوجستية. بنوعيها

 
امة أنظمة الروبوت من ليوناردو مجهزٌة بلوغاريتمات متقدمة وتقنيات ذكاء اصطناعي، وستوفر أيضًا الكثير من الدعم لتكوين "القرية" المستد

 من باطن األرض.  ر. وسيتم استخدام أذرع وحفارات آلية في بناء الهياكل، باإلضافة إلى التنقيب عن الموارد واستخراجهاعلى سطح القم
 

دوراً   وتتبوأ  أن طور صناعة  في    قيادياً   ليوناردو  بعد  الفضائية  الحفار و   ،2022وإكسومارس    ،روزيتا  لمهمات  الحفارات  تالروبوتات  آخرها 
 خ. المري  نمذجة العودة من كوكب  تصميم أذرع روبوتية معقدة لبرنامجباإلضافة إلى ، روسكوزموس-إي إس إيه  27لونا لمهمةبروسبكت 

 
من قبل وكالة الفضاء األوروبية لدراسة البنية التحتية    دولي، مؤخراً   على رأس اتحادٍ %(  33% وتالس  67بازيو )ليوناردو  سي تيلتم اختيار  وأخيرًا،  

القمرية،   المواقع بشكلٍ و لالتصاالت والمالحة  التحكم، وكذلك تحديد  المستمر لرواد الفضاء واألنظمة الروبوتية مع مراكز   ضمان االتصال 
يعد المشروع جزءاً   ودقيقٍ   صحيحٍ  بين  مون اليت( لبرنامج  LCNSلقمرية )من مبادرة خدمات االتصاالت والمالحة ا  على السطح.  ، ومن 

 .أرتيِمس، والبنية التحتية التي تطورها ناسا لدعم برنامج لوناِنت إمكانية جعل النظام قاباًل للتشغيل البيني مع المشروع المتطلبات، سيحلل
 
  


