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أبرز اخبار االسبوع

@bit3rabbit3rab.com @bit3rab

وزيــــــر االقتصـــــــــاد اإلمــــــــاراتي

يعلـــــن عـــــن افتتــــاح منصــة رقميـــة فــي 
الميتـــــافيـرس لخــــــدمـــــــة المـــــــواطنين.

فازت منصــــة FTX بمـــزاد ا�صـــول الرقمـية 
الخاصـــــة بمنصــة Voyager المفلســة بعــد 
تقديمها أفضل عرض بقيمة ١٫٤ مليـار دوالر.

فــــي أقــــل مــــن ٣٥ يـــوم سيتـــم زيــادة 
IMX إجمـــــالي المعـــــروض مــــن عملـــــــه
�كــــثر مــن الضعــف،  تعرف على السبب.

السلطـــــات الكـــــورية 
تطلــب تجميـد أصــول 

Do Kwon الرقمية.

 Celsius مؤسس منصة
المفلســــــــة يقــــــدم 
استقالتـه مـن منصـب 

Brett Harrison رئيــس منصـة 

FTX يتنــــحــي عــن منــصــبه.

شبكــــــــــــة Solana تواجهــــــــــــــه
عطــــــل يؤدي الى توقف الشبـكـة
لمــــــــــــدة تزيــد عـــــــــن ٦ ساعات.
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فـــــــازت منـــصــــــة FTX بمـــــزاد ا�صـــــــول
الرقمية الخاصة بمنصة Voyager المفلســة 
بعــــــد تقديــمـــها أفضـــل عــرض بقيمــــة 

١٫٤ مليار دوالر.

يعتبــر هــذا العطــل الثامن الذي تواجـهه الشبـكة.

@bit3rabbit3rab.com @bit3rab

.NFTS وهــي اول تجــربه للشــركــة فــي عالــم Blankos Block Party لعبـــة Epic games اطلقـــت

يستطيـع الالعبين إمتالك NFTs لعنــاصر فريـدة مثــل شخصيـــات و اكسســـوارات والتي يمكن 

شراؤها وبيعها من خالل سوق اللعبة.

الشركـه المطـوره للعبه Fortnite اطلقت لعبـة تستـخـدم 
NFT في ٢٨ سبتمبر.

أعلن وزير االقتصاد ا«ماراتي عبداهللا بن طوق المري أن العنــوان الثالث للوزراء 

سيكــون فــي الميتافيــرس. حيــث أطلــقت الوزارة المنصه الرقميه لتسهيل 

اجراء الخدمــات الحكوميــة. سيستطيــع المواطنيــن التعـامل مـع موظفـي 

الوزراء من منازلهم في بيئه رقميه عصريه.

وزيــر االقتصــاد اإلماراتــي يعلــن عـــن افتتــاح 
منصـــه رقميـــه فــي الميتــــافيرس لخــدمــه 

المواطنين

عالوة علــــى ذلـــك سيتمـــكن مستخدمــــي 
Voyager من تداول وتخزين العمالت المشفـرة 

على منصة FTX بعد إنتهاء إجراءات ا«فــالس.

أرسلــــــت السلطـــات الكوريــة طلـب بتجميد ٣١٣٣ 
بتكـــوين والتــــي تــــــم تحويلـهـــــا مـــن محفظــة 
منسوبــــــة لـDo Kwon بعــد إصــدار أمــــر بالقبــــــض 
عليـــه مــن قبــل شرطـة كوريا الجنوبيـــة. تدعـــــي 
السلطــــات الكــــــــورية أن عمــالت BITCOIN كانـــــت 
 Do Kwon التــي أسســــهــــــا LFG تخــــص مؤسســــة

لتـــدعم سعر عملة $ USTفي حاله االنهيار.

السلطــات الكورية تطــلب تجمــيد 
اصول Do Kwon الرقمية.

واجهت شبكه Solana عطل ادى الى توقف معالجة 
المعامالت لما يقارب الست ساعات.

تسعى Apple أن تطبـــق سياسـاتهـا الخاصــة بعمـولتهم
 البالغة ٣٠٪ على اي عملية دفـع تـتـم داخـل التطبيــقـات

.NFT على أســواق 

حيـث ترغـب Apple أن يتـم استقطاع عمـولة لها على كل 
.NFTS على تطبيقات أسـواق NFT عمليــه بيــع وشراء لـ

أثــار موقــف Apple انتقـادات مـن العديـد من رواد ا�عمـال
 في مجال التشفير و خارجه.

 Tim Sweeney حـــــيـــــــث نـــــــــدد
الـــمــــــــــدير التــــنـــــــــفــــــــيــذي 
Epic Games لشـــــــــــــــــــركــــــــــة

 لمـــوقـــــــــف Apple تــــــجــــــــــاه 
 .NFTs تطبيقــات

هـــــل تستـطــــيـــع اســــواق NFTs الهــــرب مـــــن احتكــــار
?Apple App Store 
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االمـــارات تنتــهي مــن تجربه عمــالت البنك المركزي 
الرقمية مع بنك التسويات الدولية

البنـك المـركـزي الفرنسـي يبـدأ فـي تجــارب

لترميز السندات المالية.

أعلن محافظ البنك المركزي الفرنسي عن البــدء في تجـارب لتحسين المدفوعات عبر الحــدود 
من خالل العمل على التشغـيل البيني بيــن عمـــالت البنــك المــركزي الرقميــــة CBDCs و أدوات 
الســيــــولــة التي تعتمد على التمويل الالمركـزي . DeFi سيعــمــل البنك أيضــا علــى استخــدام 

blockchain لترميز السندات الماليه

أعلـــن بنــك التســويات الدولية BIS عــن انتهاء المــرحلة التجريبيـة لمشروع عمالت CBDCs التي 
شارك فيها البنوك المركزية لهـونج كـونج ،تايالنــد ، الصيــن وا«مــارات  بجــانب ٢٠ بنـــك تجـاري.

خالل المرحـلة تم إصدار ١٢$ مليون لتسهيل ١٦٠ عملية دفع عبر الحدود تبلغ قيمتها ا«جمالية 
٢٢$ مليون.

 FTX رئيس منصة Brett Harrison

يتنحي عن منصبه.

مؤسس منصة Celsius المفلسة يقـدم 

استقالته مــن منصـب المدير التنفـيذي

شركـــــة BlackRock تـبـــــدأ فــي 
تقــــديم صنـــدوق ETF خــــــاص 
باالستـثـمــــــار فـــــي شركــــــات 

.blockchain

تطـــورات إيجـابية تدعم 
مــــــوقــــف Ripple فــــي 

قضيتها.

أعلــن Brett عــن قـــراره مـن خالل سلسلـة تغريدات يذكر فيهـا 
انجازاته خالل عمله في FTX و أكد فيها انه لــن يتــرك المـنــصـة 
تماما، بل سينتقـل إلى منـصب استشاري مؤقــتا حــتى يســاعد 
Sam bankman-Fried و باقي الفريق في هذه المرحلة االنتقالية.

يأتــــي ذلك بعـــد أيــام مـــن تســريب تسجيل 
صوتي الجتماع مغلق صــرح فيه أنه يخـطـــط 
«طـــالق المنصـــة مـرة اخــرى تحـت اسـم آخر 

.Kelvin وهو

يشــمــل ٧٥٪ مــن الصنــدوق علــى شركـــات تعـــدين 
و منــصــات التــداول و ٢٥٪ ا�خــرى هـــي للشـــركــات 
العـــامـلـة عـلـى نظــم البلوكشين مثل المدفوعات.
يتـوقــع البعــض إطـــالق صنـــدوق استثمــاري خـــاص 

بشركات الميتافيرس قريبا.

رفضــــت المحــكــمــة اعتــراض هيئة SEC على طلب 
Ripple بالكشــف عـن وثائق للمــدير الســــابق للهيئة 

 Bitcoin و الــذي أكـــد فيهـــا علــى أن William Hinman

و Ethereum ليســا أوراق ماليـة ولهــذا السبب فهـــم 
ال يخضعون للرقابة من قبل الهيئة.
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IMX$ احـذر ان كنـت مـن  مستثمري عملـة

في ٥ نوفمبر القادم سيتم ضخ أكثر من ٢٥٤,٠٠٠,٠٠٠ IMX$  إلى إجمالي المتداول من العملة.

ا�مـــــر الـــــذي سيــعــمـــل علـــى زيـــادة إجمــالي المتـــداول 
يتـــــــوقـــع العــــديد أن هــــذا ا�مــــر با«ضـافــة إلــــى أن من العملة أكثر من الضعف! 

حجـــم التداول علـــــى العملــــة انخفــــــض بنسبـــة ٩٥٪ 
يجعل مستقبل العملة مظلم.

لذلــك تــــداول العــــديد مــن مستثمــري عمــله immutableX  مخـاوف انهيــــار 
سعر العملـــة عــالوة علــى ذلك معـظــم المستثمـرين في االكتتاب الخـــاص 

لـــــــذلك خــــــــرج فــــــــريق المشـــــــــــروع ليــوضــــــح أن أكـــثـرللعملة وصل ربحهم من ١٥~٣٠ ضعف حتى اÚن

 مــن ٥٠٪ مـــن العمـــالت التـــي سيتـــم ضخهـــا تخـــص تطوير 

المشــــــــروع. 

أكـــــــد الشريـــــــك المــــــــؤسس للــمــشــــــــروع أن العـمـــالت 

التــي تخــص التطــوير سيتــم قفلهــا لمـدة ال تقـل عـن سنـة.

و أضــــاف أن معظــــم المستثــمــــرين الكبـــار هــم أشخـــاص

يؤمنـــــــــون بهــــــــدف المشــــــــروع علـــــى المــــــدى البعـــيد
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حيــث يسعــى االتحــاد ا�وروبـي إلـى منـع الشـركات ا�وروبيـة مـن تقديـم خدماـت المحـافظ أو الحسابات أو حفظ العمالت 

الرقمية للمواطنين والكيانات الروسية.

تأثيـر تحديث 
 Vasil Hard Fork

.Cardano على شبكة

-نشـــر بروتوكــول التــداول الالمــركــزي MuesliSwap بعــض االرقــام       

.Vasil hard Fork لتوضيــــح الكفــــــــاءة التــــــي حققهــــا تحــــــديث

.١٫٣kb ١٤٫٧ الىkb انخفـــــاض حجــــم المعامــــلة بنسبــــــة ٩٠٪ مــن-

ADA$ الي ٠٫٧٣ ADA$ انخفــــــــــاض الرســـــوم بنسبـــــــة ٥٠٪ من ١٫٤٤-

يناقش اإلتحاد األوروبي اإلعالن عن المزيد من العقوبات االقتصادية على روسيا 

و ذلك بعد قيام بوتين بضم ٤ مناطق اوكرانيا الى بالده. 

تعمــل شركــة UNISWAP LABS علــى جمــع تمـــويل بقيمــة سوقيـة تقديريـة تبلـغ ١ مليــار دوالر.من الجدير بالذكر أن منصة 
UNISWAP تتصــدر منصــــات التــداول ا�مــركزي حيث يصــل حجــم التداول اليومــي علـى المنصـه الي أكثر مــن مليـار دوالر.

الشركه المطوره لمنصة UNISWAP تسعى لجمع تمويل بقيمة ١٠٠ مليون دوالر.

@bit3rabbit3rab.com @bit3rab
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اذا كنت تمتـلك أقل من BTC$ 1 فأنت تشكـل ما يقــارب %5 مـــن إجمـــالي المعـــروض للبتكــوين.
أما إذا كنت تمتلك من BTC$ 1000 ~ 1 فأنت تشكل أكثر من 50% من إجمالي المعروض للبتكوين.

من يستحوذ
Bitcoin علــي

?
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 USDC تأثير
بعــــد قــــــرار

BINANCE
بتطبيـق التحويل التلقائي

.BUSD الي 
فــــي بدايـــة سبتمـــــبر أعلنـــــت BINANCE أنهـــــا ستتــــــوقـــــف عــــن دعـــــم تـــــداول بعـض العـمالت 
المستقرة أبرزها USDC. وبالفـــعل بـــدا منــــــذ يومــــــــين تحــــــــــويل أي عمليــــــــات إيـــــداع لعمــــــــله

.USDC$ و عـــــالوه علــــى ذلك تــــم حــذف جمـــيـع أزواج التــــداول الخـــاصـة بعمـله BUSD$ الـــي USDC$ 
.USDC لنتعرف على تأثير هذا الخبر على عمله

أوًال بالنظر إلى إجمــــالي المتـــداول مـــن العمــلة نرى انخفــاض
مــــــا يقــــــارب ٤ مليــــــــــار منــذ بداية هبـــــــــوط بنسبـــــة ~ ٧٪.

اثــــر ذلك علــــــى القيمــــــة السوقيـــة لعملـــه $USDC حيـــــث
هبطــــــــــــــت بنسبــــــــــــــــــة ٦٫٥٪ منـــــــذ بدايــــــــة الشهـــــــر.

أمـا بالنظر إلى حجم تداول العملة نري تذبذب كبير في حجم
التــــداول بيـــن ٦٥٠ مليـــون دوالر إلــى أقـل من ١٦٠ مليـون دوالر.

و اخـيرا بالنظـر إلـى حجـم المعـامالت للعمـلة ON CHAIN نـرى أن 
USDC هبـطت من قمتها خالل الثالثة أشهر الماضية بنسبة ٧٥٪.

في النهاية من الواضح أن قرار BINANCE سيكون له تبعات كثيرة
 لعملـــه USDC و قــد يزعــزع مــن مـركز العملة كثاني اكبر عملة 

مستقرة من حيث القيمة السوقية.
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الخصوصيه في مجال التشفير
(ZERO KNOWLEDGE PROOF اثبات المعرفة الصفرية)

الخصوصيه و ا�مان هي أحد أهم ا�سس التي بني عليها مجال التشفير.
حيث في عالم االنترنت الحالي تقوم بالتخلي عن خصوصيتك وبياناتك مقابل

أن تستخدم التطبيقات والخدمات الرقمية التقليدية، لذلك يهدف مجال التشفير 
ان يعيد لك سلطتك و ملكيتك لبياناتك .

لكن لنتحدث بشكل منطقي، لماذا تقوم الشركات و التطبيقات باالستيالء علي البيانات؟
بجانب التربح منها في التسويق و غيره يوجد سبب آخر أكثر منطقية و هو إثبات الهوية.

فعلي سبيل المثال اذا اردت تسجيل الدخول إلى موقع اليكتروني فيجب عليك
تقديم العديد من البيانات عن هويتك للتاكد من انك صاحب الحساب. 

ا�مر الذي يعطي الشركات والمؤسسات حق معرفة  جميع البيانات الخاصة بك «ثبات هويت.

لكن كيف يمكنك اثبات هويتك بدون اإلفصاح عن بياناتك الخاصه؟
Zero-Knowledge Proof هنا يأتي دور تكنولوجيا اثبات المعرفة الصفرية

إثبات المعرفة الصفرية هو أسلوب رياضي للتحقق من صحة المعلومات دون الكشف عن المعلومات نفسها.
 تسبق هذه النظريه انشاء مجال التشفير بأكثر من ٢٠ عام حيث تم اختراعها من قبل باحثين في جامعة ماساتشوستس

للتكنولوجيا في عام ١٩٨٥ ، لكن انتشر تطبيقها مؤخرا في تكنولوجيا البلوكشين
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لكن كيف تعمل نظرية إثبات المعرفة الصفرية ؟ 
لنعطي مثال بسيط على النظرية لنوضح طريقة عملها.

لنفترض وجود متاهة بين نقطه أ و نقطه ب، و في منتصف المتاهه يوجد باب مقفول.
،االن نشبت مشاجرة بينك وبين صديقك و السبب ان صديقك ال يصدق انك تمتلك المفتاح لهذا الباب

كيف يمكنك أن تثبت له انك تملكه؟ 
يمكنك إعطائه المفتاح و بذلك تكون تخليت عن ملكيتك، أو أن تطلب منه االنتظار في الجانب الثاني

من المتاهه وتدخل أنت لتفتح الباب و تعبر الى نقطة النهاية.
بذلك استطعت ان تثبت ملكيتك للمفتاح بدون ا«فصاح عن أي معلومات تخص ملكيتك.

.إثبات المعرفة الصفرية و البلوكشين
  ليست كل شبكات البلوكشين داعمة لتقنية إثبات المعرفة الصفرية، حيث أن شبكات البلوكشين مثل البتكوين

 تمكنك من معرفة جميع البيانات الخاصة بالمرسل والمستقبل للمعامالت وذلك �ن البيانات مفتوحة المصدر و بإمكان
.أي شخص البحث عنها

 لذلك يتم استخدام إثبات المعرفة الصفرية من قبل شبكات تهتم بالخصوصيه علي وجه التحديد مثل
 Monero و ZCash و غيرهم.

 و طريقة عمل اثبات المعرفة الصفرية لهذه الشبكات ببساطة هي التأكد من امتالك المستخدم للرصيد قبل معالجه
.المعامله لكن بدون معرفه كم رصيده بالظبط

لماذا ال يتم استخدام إثبات المعرفة الصفرية على مدى أوسع؟
طبقة الخصوصية التي تعطيها هذه الشبكات يتم استغاللها من قبل المجرمين و لعمليات غسيل ا�موال.

لذلك تقوم الحكومات و الهيئات التنظيمية بالتشديد على مستخدميها وعلى عمالت هذه الشبكات.
لذلك نرى أن مستقبل إثبات المعرفة الصفرية ال يقتصر على الحواالت لكن من الممكن أن يتم استخدامه بطريقة أفضل.

تحدثنا سابقا عن الثورة الرقمية التي سيحدثها         في عالم العقارات و الملكيه بشكل عام.
 لكن من المعوقات لهذه الثورة هي الخصوصية، فعلي سبيل المثال امتالكك لعقار رقمي يجعل بياناتك علنيه، الجميع

يستطيع معرفه الي من تبيع و تشتري و ما هي مواصفات عقارك
 NFT لذلك قد يتم استخدام اثبات المعرفة الصفرية في تالشي هذه العقبة و مساعده التبني المستقبلي لتقنيات الملكية.


