
 

 ىفحص ربخ

 2022 سرام 16 :رشنلا خيرات

 2022 ماعل هترود تايلاعف متتخي "يبد ترآ"

 راوزلا دادعأ يفً ايسايقً امقر قيقحتو ةيئانثتسا تاعيبمب

 سرام 13 دحألا موي 15 ـلا هترود "يبد ترآ" ضرعم متتخا :2022 سرام 16 ،ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ،يبد

 يبد ترآ"و ةباوبلاو ةرصاعملاو ةثيدحلا :ضرعملل ةعبرألا ماسقألا عيمج يف ةيئانثتسا تاعيبم ليجستب ،2022

 ةرود ربكأ ميظنتبً ازرابً احاجن "يبد ترآ" ققح ،اريمج ةنيدم يف هدهع قباس ىلإ ضرعملا مجح ةدوع عمو ."لاتيجيد

 ةيمهألا ضرعملا حاجن ززعي .مايأ ةسمخ رادم ىلع رئاز فلأ 30 نم رثكأ لبقتسا ذإ ،هتيادب ذنم 2022 ماعل هل

 نينانفلاو نفلل دئار يملاع قوسك "يبد ترآ"و ،ايجولونكتلاو راكتبالاو ةفاقثلاو نفلل يملاع زكرمك يبدل ةديازتملا

 .يملاعلا بونجلاو طسوألا قرشلا نم

 مت .ةلود 44 نم ةينف تاصنمو ضرع ةلاص 104 لالخ نم اًيميدقت اًضرع 120 نم رثكأ 2022 "يبد ترآ" مّظن

 ىلع ركتبم تاشاقن جمانربو ً،ايملاع نيروهشم نينانفلً اثيدح اهفيلكت مت لامعأب ضرعملا جمانرب لامكتسا

 تاسلج ةلسلسو يملاعلا نفلا ىدتنم نم 15 ـلا رادصإلا كلذ يف امب ةعماللا تاربخلا بلجي ،يملاع ىوتسم

Bybit Talks ةديدجلا ةيشاقنلا. 

 مدقي ديدج يدام ضرعم مسق وهو ،"لاتيجيد يبد ترآ" مسقل لوألا روهظلا 2022 "يبد ترآ" ضرعم دهش امك

 هذه تناك ،ةيميقرلا تاصنملا نم ديدعلل ةبسنلاب .ملاعلا ىوتسم ىلع ةثيدح ةيمقر ةصنم 17 ل ةاقتنم ةعومجم

 راوز نم ةيئانثتسا تاعيبم قيقحت متو ،يديلقتلا ضرعملا قايس يف ضرعلا يف ةكراشملل ىلوألا مهتبرجت يه

 .عساو قاطن ىلع تنرتنإلا ربعو ضرعملا

 ً:الئاق "يبد ترآ" ضرعم يف ينفلا ريدملا ،لاف ليد ولباب قلعو

 مت يتلا تاعيبملاو راوزلا ددع ثيح نم ،"يبد ترآ" ضرعم تارود حجنأ نم ةدحاو كش الب ةرودلا هذه تناك"

 نكلو ،ًالبقتسم اهنم لمأتن يتلا ةنيدملا دعت ملو يملاعلا ومنلل كرحمك يبد ةناكم اًمامت سكعي امم ،اهقيقحت

 ترآ" مسق نم ىلوألا ةخسنلل نونفلا ينتقمو ريهامجلا ةباجتسا تناك ً.ايلاح اهب قرشملا لبقتسملا شيعن نحن

 ةيويحو دوهج كانه ناكو ،يلبقتسملا ريكفتلاو راكتباللً اضرعم هنوكب "يبد ترآ" رختفي .اًقح ةلهذم "لاتيجيد يبد

 ".اهلمكأب تايلاعفلا ربع 2022 ماع ةرودل ةيقيقح



 .يبد مكاح ءارزولا سلجم سيئر ةلودلا سيئر بئان ،موتكم لآ دشار نب دمحم خيشلا ومسلا بحاص ةياعر تحت

 ةورثلا ةرادإ ةعومجم ضرعملل يسيئرلا يعارلاو .ةينفلا ةضباقلا .م.ر.أ عم ةكارشلاب "يبد ترآ" ضرعم ماقي

 مسقل يسيئرلا كيرشلاو .)ةفاقثلل يبد( نونفلاو ةفاقثلل يبد ةئيه يجيتارتسالا كيرشلاو .رياب سويلوي ةيرسيوسلا

 .Bybit تبياب "لاتيجيد يبد ترآ"

 انه طغضلا ءاجرلا ،2022 "يبد ترآ" ضرعم يف ةكراشملا تالاصلا ةمئاق ىلع عالطإلل

 :ةكراشملا تالاصلا نم ةراتخم تاسابتقا

 :ةينفلا يدريجيليه نيتسيرك ةلاص ةسسؤم ،يدريجيليه نيتسيرك

 ددج ءالمعل ةددعتم لامعأ عيبب انمقو ،ةيباجيإلا ةقاطلا نم ريثكلا كانه ناكو ،ةياغلل اًحجانً اينف اًعوبسأ انضخ"

 عيمج ىلع نونفلا ينتقمل ديازتم دهشم كش الب كانهو ،ةيلاقتنا ةلحرمب رمت ةنيدم يبد .ءاوس دح ىلع نيرركتمو

 ".تايوتسملا

 :ةينفلا 1957 يريلاغ ةلاص ةريدم ،كوك ايروتكيف

 دوعأ نأ عئار رمأل هنإ ،نآلا ىتح اًحاجن رثكألا تناك هذه ةرودلاو "يبد ترآ" ضرعم يف انل ةثلاثلا ةرملا يه هذه"

 بونجو ،ةيقيرفأ لوصا نم فحتلا عمج ةاوهل ةينفلا لامعألا عيبب انمق ،حاتتفالا موي يف .ىرخأ ةرم ةكراشملل

 ".قدصي ال لكشب ةيباجيإ ةبرجت تناكو ،اًقح ةيملاع ةنيدم يبد .نييميلقإو ،ةيويسآ

 :Experimenter ةلاص سسؤم ،اجر اكنايرب

 .تاسسؤملل اهمظعمو ،اًبيرقت ضرعلل اهانبلج يتلا لامعألا عيمج عيبب انمق ثيح ،ةياغلل اًحجان اًعوبسأ انيدل ناك"

 يفو ،هضرع مت يذلا نفلاو تالاصلا ةدوج ثيح نم ،"يبد ترآ" ضرعم خيرات يف خسنلا ىوقأ نم ةدحاو تناك دقل

 صاخشأل تاعيبم قيقحتب انمقو ،ملاعلا ءاحنأ عيمج نم صاخشأب انيقتلا دقل .اهانيرجأ يتلا ةيشاقنلا تاسلجلا

 ةفاضإلاب ،ضرعملا مايأ عيمج يف ،ةراثإ رثكأو رمتسم بخص كانه ناك .انل ةبسنلاب ةياغلل اًرمثم اًعوبسأ ناك ،ددج

 لافتحا ةظحل اهنأكو رعشتو ىدملا ةليوط لصولا ةقلح وأ اًطيسو "يبد ترآ" ربتعي ،اهانققح يتلا تاعيبملا ىلإ

 ".انينانفل

 "Lawrie Shabibi "يبيبش يرول" ضرع ةلاصل ةسسؤملا ةكيرشلاو ةريدملا ،يبيبشلا ءامسأ



 ةقاطلابً اقح نوديعس نحن - انضرعمو انحانج يف اهاندهش ةديج تاعيبم عم ،ماعلا اذه اًديجً اضرعم انيدل ناك دقل

 اهدهشن مل تايوتسم ىلإ تلصو يتلاو رشع ةسماخلا هترودب يبد ترآ يف اهانيأر يتلا ةراثإلاو مامتهالاو ةيباجيإلا

 "ءابولا لبق امةرتف يف ىتح ةديدع تاونس ذنم

 :Institut.co سسؤم ،يدينيك وج

 نيب عمج يذلاو "يبد ترآ" ضرعمل يحاتتفالا يمقرلا مسقلا يف ةكراشملل انتوعدل ةرماغ ةداعسب انرعش دقل"

 ةحاسملا هذه نم DAOs ةيزكرمال ةلقتسم تامظنمو ضراعملاو تاصنملا نم ةقدب قسنم لكشب ماسقالا

 فيقثتلاو هجولً اهجو انعمتجم نم ءاضعأ ءاقلل Institut ـل ةعئار ةصرف تناك دقل .عسوتلا ةعيرسلاو ةركتبملا

 ".ةياغلل اًحجان اًعوبسأ انققح دقو ،يملاع روهمج عم لعافتلاو

 :Fingerprints DAO نم ،دنارب يرنه

 تككس ثيح ،اهنم ريبك ددع عيبب انمقو ةسوملمو ةيمقر تاضورعم نمضتي نيجه كشكب ةكراشملا انرتخا دقل"

 رامعألا فلتخم نم نيعماجلا نم ديدعلل كشكلا يف انه NFTs "لادبتسالل ةلباق ريغ زومر" نم ديدعلا

 مادختسا عسويل امً اعون اًبعص اًيميدقت اًضرع انرتخاو ينف ضرعم يف اهيف كراشن يتلا ىلوألا ةرملا اهنإ .تايسنجلاو

 ".نينانفلل طيسوك نيشت كولبلا نف عاطق

 :Emergeast ،رداقلا دبع اميد

 .ةياغلل ةمهلمو ةيباجيإ قوسلا ةكرحو لعفلا دودر تناك ،انل ةبسنلاب ةياغلل اًعئار "يبد ترآ" ضرعم ناك دقل"

 دهشم نوكيس اًرهش 12 يفو ،اهعون نم ةديرف ةرتفلا هذه نأ حضاولا نم .كشكلا عيبن اندكو ةعئار تاعيبم انققح

 ".اًفلتخم نفلا

 :Thomas Brambilla سسؤم ،اليبمارب ساموت

 ًاليمج اًعوبسأ ناك دقل .انتاعقوت تقاف تاعيبم انققحو "يبد ترآ" ضرعم يف انه انل ىلوألا ةكراشملا هذه تناك"

 تحبصأ .ىرخأ ةرم ةكراشملا ةداعإل ططخن نحنو ،انل ةبسنلاب ملاعلا نم اًمامت ديدج ءزج يف ،اًقح هب انعتمتسا دقو

 اذه نيداجلا ةينفلا فحتلا ينتقم نم ديدعلاب انيقتلا دقو ،ةقطنملل ةباوب يهف ،ىضم تقو يأ نم ةيمهأ رثكأ يبد

 ".عوبسألا

 :Madragoa سسؤم ،ينوسنوك ويتام



 ةئشان ةيبوروأ ةينف هلاص نحن .ةياغلل ةيباجيإ ةبرجت تناك دقو "يبد ترآ" ضرعم يف ىلوألا انتبرجت يه هذه"

 انه نوميقي نيذلا ،ةقطنملا نم صاخشألا نم ديدعلاب انيقتلا دقل .يبد ةنيدم مخز بلق يف انك عوبسألا اذه لالخو

 ينفلا هبولسأو يكيسكم نانف نع شاقن انضخ دقو .نييلحملا ناكسلا ىلإ ةفاضإلاب ،ةنيدملا ءاوجا ىلإ نوبذجنملاو

 ".كشكلا عيبب اندعسو عوبسألا رادم ىلع ةقستم تاعيبملا تناك .ديرفلا يملاعلا

 

 نيررحملل تاظوحلم

 

 "يبد ترآ" لوح

 بونجلا نم رصاعملاو ثيدحلا نفلا لامعأ ةدهاشمل ىلوألا ةصنملا وهو ،2007 ماع يف "يبد ترآ" ضرعم سُسأ

 ىلع ةيميلعتو ةيعماج جماربو ،ةيونس ةينف تافيلكتو ،ةثيدحو ةرصاعم اًماسقأ ضرعملا مضيو .اهئارشو يملاعلا

 لكشب اًمهمو ةلص اذ ًاليدب رفوي ام ،يبونجلا ملاعلا ءاحنأ عيمج نم نينانفلاو نونفلل يبد ترآ لاطبأو ،ماعلا رادم

 .ريبك دح ىلإ برغلا اهردصتي يتلا ةدئاسلا صصقلل ديازتم

 ةعومجم ةياعرب ضرعملا نأ امك ."ةينفلا ةضباقلا .م.ر.أ تاينتقم" ةسسؤم عم ةكارشلاب يبد ترآ ضرعم ماقُي

 كيرشلاو ،)ةفاقثلل يبد( نونفلاو ةفاقثلل يبد ةئيه يجيتارتسالا كيرشلاو ،رياب سويلوي ةيرسيوسلا ةورثلا ةرادإ

 .Bybit تبياب "لاتيجيد يبد ترآ" مسقل يسيئرلا

artdubai.ae 

Twitter|  Instagram|  Facebook 

#ArtDubai2022#ArtDubai  

 

 :عم لصاوتلا ىجري ،تامولعملا نم ديزمل

 طسوألا قرشلا زنشيكينويموك رتسيوت

 mtouma@twisterme.ae / 4150 55768 971+ - اموت يم


