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شبكه Ethereum تنجح في الدمج !

شركه Opennode تعلن أنها ستقوم بتجربه
المدفوعات باستخدام Bitcoin في البحرين 

إطالق شبكه EthereumPOW فهـل تسـتطـيــع النـجـــاح ؟

Dubaiverse: مـــديــــــنـــــــــه دبـــــي
.Sandbox فـــــــي مـيــتـــافــيـــــرس

السلطات الكوريه تصدر مذكره للقبض على
.UST$ و Luna$ مـــؤســــس عـــمـلـــــه Do Kwon



تــــوقـــعــــــــات بـــأن يــكـــــون تنــصـيـــــــف
BITCOIN اقــــــــــرب مــــــــن الــمــــتــوقــــــــــع.

استحواذ BITCOIN في سوق العمالت الرقميه
ينمــو بنسبــه 3.5% خـالل االسبـوع الـمـاضــي.

يتم تنصيف مكافآت الكتل لشبكه البتكوين بعد كل 210,000 كتله. تستغرق 
الكتله في المتوسط عشره دقائق لكن زادت قدره الحوسبه Hashrate مؤخرا 

لتصل العلي قمه لها في 4 سبتمبر القادم.
لذلك قد نري Halving في نهايه 2023 بدال من ابريل 2024

على 
النقيض 

هبط 
استحواذ 

 Ethereum
في نفس 

الفتره 
بنسبه 

%٠٫٩٢

منـصــه Huobi تحــذف اكبــر 7 
عمالت في مجال الخصوصيه

شركه Opennode تعلن 
أنها ستقوم بتجربه 

المدفوعات باستخدام 
Bitcoin في البحرين

تم هذا االسبوع توزيع 
Ape$ 25,000,000 على 

المساهمين في إطالق 
ApeCoin في مارس 

الماضي.

أعلنت المنصه انها ستحذف العمالت االتيه:

وضحت المنصه أن السبب هو االمتثال للوائح 
الماليه و ستقوم المنصه بحذف العمالت المذكوره 

في ١٩ سبتمبر.

Dash $DSH      -       Decred $DCR
 Firo $FIRO       -     Monero $XMR
Verge $XVG     -         Zcash $ZEC

Horizen $ZEN

أعلنت الشركه انها حصلت على موافقه البنك المركزي 
البحريني لتقوم باختبار تسويه المدفوعات بالبتكوين عن 
طريق  استخدام شبكه البرق في إطار عمل البيئة الرقابية 

التجريبيه.

Dubaiverse: مـدينـه دبـي 
Sandbox في ميتافيـرس

سيعمل هذا الحدث على زياده 
إجمالي المتداول من العمله 

بنسبه ٨٪.

 Sandboxالمؤسس المشارك لـ Sebastian borget أعلن
أنه سيتم بناء  Dubaiverse بالتعاون مع الشركات و 

المؤسسات المحليه.
اضاف أيضا أن هيئه تنظيم اÆصول االفتراضيه باماره 
.Dubaiverse دبي كانت أول مشتري لقطعه ارض في
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بــعــد مــرور شـهــــر علــى تعليق خدمات السحـــــب، 
مـنــصــة hotbit تــســمـــــح لمستخدميهــا بسـحـــــب 

جزء من أصولهم الرقمية.

القضاء الصيني يؤكد " العمالت 
المشفرة ملكيه رقميه يحميها 

القانون "

البـيـت االبـيـض يصـدر اول 
أطار عمل يخص العـمـالت 
الــــــــــــرقـــــــــمـــــــيــــــــة .

أكدت  محكمه صينيه أن العمالت المشفره تعتبر ملكيه و 
لها حمايه قانونيه، لكن من الغير مشروع استخدامها كنقود 

أو وسيله دفع.

السلطات الكوريه تصدر 
 Do مذكره للقبض علـى
Kwon مؤســس عـمــلــه 

.UST$ و Luna$

اول كتله يتم تعدينها على شبكه 
Etherum بعد الدمج و االنتقـال الــي 
نــــظــــام اثـــبـــــــات الــحـــصــــــــــه.

و بعد نجاح الدمج بساعات, تم اطالق 
شــبـــكــــــــه Ethereum POW و هــــــي 
.Ethereum لـــــشـــبـــكـــــــــه HardFork

بالرغم من الشكوك حول نجاح HardFork، لكن تم 
اطالق الشبكه بنجاح.

المنصات الداعمه لتداول عمله $ETHW حتي اÏن

تواجه المنصة عجز مالي بسبب قيام السلطات القانونية بتجميد أرصدتها المالية.
لكن أعلنت المنصة مؤخرا أنها ستبدأ في فتح خدمات السحب لكن بشروط.

صرحت المنصه انها ستستأنف خدمات السحب على العمالت الرقميه باستثناء 33 
عمله.

 BTC,$ حيث أعلنت المنصة انها ستضع حد أقصى للسحب لـ33 عمله و التي تتضمن
ETH, $CHZ, $ICP, $KDA, $MINA, $NEAR, $USDT$ و غيرها.

فعلي سبيل المثال الحد اÆقصى للسحب لعمله $USDT هو 1000 دوالر.
لكن ماذا سيحدث أن كنت تمتلك أكثر من ذلك؟

سيتم احتساب نسبة العجز لكل عمله.
فعلي سبيل المثال إذا كنت تمتلك USDT 1500 و كانت نسبة العجز 52%، سيكون من 

USDT 1260 حقك سحب أو تداول
(1260=0.52*500+1000)

وعالوة على ذلك سيكون المتبقي مدرج كعملة DFUSDT التي يمكنك تداولها مقابل 
.Óأسبوعي Hotbit التابعة لمنصه HTB$ من عمله Airdrop أو االحتفاظ بها الستالم USDT

شبكه Ethereum تنجح في 
الدمج و تنتقل الي نظام 

اثبات الحصه POS بنجاح.
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! YOUTUBE تتفوق على BINANCE LIVE

Ethereum classic لشبكه 'Hashrate' معدل التجزئه
يـزداد اربــع أضـعــاف خالل الثالثـة أشهـر الماضـيــه.

شبكه Cardano تزدهر مع أقــل مــن
! Vasil hard Fork 10 ايام على تحديث

 Binance حدث Binance استضافت
Blockchain Week في باريس هذا اÆسبوع.

شاهد أكثر من 700,000 شخص الحدث 
.Binance live مباشرة على

في نفس الوقت شاهد 70 شخص الحدث 
على يوتيوب.

اي أن Binance Live استطاعت جذب عدد 
مشاهدين أكثر من 10,000 ضعف يوتيوب!

وصل معدل التجزئه لشبكه 
Ethereum classic الي اعلي قيمه له 

علي االطالق بالتزامن مع تخلي 
شبكه Ethereum عن تعدين اثبات 

Pow العمل

زاد عدد المشاريع المبنيه على شبكه كاردانو 6 

أضعاف خالل 9 اشهر الماضيه.

أوضحت إحصائيات IOG انه في ديسمبر 2021 كان عدد 

المشاريع المبنيه على كاردانو كانت 178, و االن 

وصلت ل 1093.
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يتم تقسيم شبكات البلوكشين إلى أربع أنواع

لماذا لم نري أي تطبيق فعلي لشبكات الطبقه الثالثه ؟
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ما هي شبكات الطبقة الثالثـة ؟
ناقش VITALIK على مدونته مؤخرا فكرة شبكات الطبقة الثالثة, فما هي شبكات الطبقه الثالثه؟

الطبقة الصفرية هي المرحلة اÆولية للبلوكشين و 
.Ethereum و bitcoin التي تسمح للشبكات بالعمل مثل

تعتبر هذه الطبقه البنيه التحتيه للبلوكشين.

LAYER 0

شبكات الطبقه الثالثه هدفها استضافه dApps و 
البروتوكوالت.

تنقسم شبكات الطبقه الثالثه الي نوعان، اÆول طبقة 
التطبيق و الثانية هي طبقة التنفيذ.

شبكات الطبقه الثالثه استخدامها قليل جدا لكنها 
تهدف لتحقيق التشغيل البيني بين الشبكات 

المختلفة.

LAYER 3

الطبقه االولى تعتبر تطور عن الطبقة الصفرية، حيث 
تستطيع الشبكات العمل بشكل سلس علي الطبقه 
االولي لكن توجهه الشبكات مشكله في التحجيم و 

تحمل ضغط نمو الشبكة.
لذلك تتشابه مشاكل الطبقه االولى مع الصفرية في 

أنها تؤدي الغرض، لكنها ليست عملية على المدى 
البعيد.

LAYER 1
تعتبر شبكات الطبقه الثانيه الحل لمشاكل التحجيم و 

النمو الناشئة لشبكات الطبقة الصفرية و االولي.
يتم استخدام شبكات الطبقه الثانيه لحل المشاكل 

التي تواجهها شبكات اثبات العمل مثل البتكوين.

 Lighting network, من أمثلة شبكات الطبقه الثانيه
.optimism, Arbitrum

يرى Vitalik أن السبب هو أن جميع اÆفكار المطروحة لطريقة عمل شبكات الطبقه الثالثه غير واقعية.
فعلي سبيل المثال تستخدم شبكات الطبقه الثانيه تقنية Rollups لحل مشاكل التحجيم, لكن اÆمر الغير عقالني 

!rollupsل Rollups هو اقتراح البعض ان تقوم شبكات الطبقه الثالثه بعمل Vitalik من وجهة نظر
تعمل Rollups علي الضغط لتقليل كمية البيانات التي تحتاجها المعاملة لتخزينها على البلوكشين.

فعلي سبيل المثال تعمل تقنية Rollups علي تقليل حجم البيانات المطلوب لتحويل عمله من 100 الى 16 بايت و 
يعمل أيضا على تقليل عملية نقل عمله ERC-20 من 180 الى 23 بايت.

لكن من الخطأ توقع ان القيام بعمليه Rollups فوق Rollups ستكون ثورية.
فعلي سبيل المثال يوضح Vitalik الخطأ في توقع البعض أنه إذا كان استخدام Rollups يضغط بيانات 8 اضعاف، اذن اذا 

قمنا بعمل Rollups ل Rollups سيتم ضغط البيانات 68 ضعف!
يوضح Vitalik ان هذا غير واقعي الن البيانات ال يمكن ضغطها أكثر من مرة، إال إذا كان يمكن ضغطها من البدايه 

بنفس المبدأ.
يوضح Vitalik انه يوجد العديد من السيناريوهات لمستقبل شبكات الطبقه الثالثه احدها ال يهتم بالتحجيم، لكن 

بالوظائف المخصصة مثل الخصوصية.
السيناريو اÏخر الستخدام شبكات الطبقه الثالثه هو استخدامها لتوفير الرسوم المطلوبة لكل معاملة.

ZkRollups يسمي Rollups فعلي سبيل المثال تستخدم شبكات الطبقه الثانيه نوع من
فبافتراض ان الفتره بين كل ZkRollup هي 12 ثانية، إذن ستكون رسوم الغاز لكل معاملة هي 10368.

أما بتطبيق شبكات الطبقه الثالثه ستكون تكلفة الرسوم لكل معاملة هي 501 .
في النهاية يمكننا ان نري أن شبكات الطبقه الثالثه لها فائدة, لكن السؤال هل يمكن القول انها ستحدث ثورة في 

عالم البلوكشين؟
اجابه هذا السؤال في يد المطورين و المبرمجين الذين سيحددون مستقبل هذه التكنولجيا.

LAYER 2


