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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية 
ُ
ف للوظائ عام بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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 الملخص

ي تجري معامالتها عن عىل الدراسة من أجل التعرف  تمت
أثر النظام الرقىمي الذي بموجبم تم إنشاء ما يسىم بالعمالت الرقمية الت 

 لسيطرتها عىل نسبة  Blockchainطريق سلسلة الكتل "
ً
 وسط التعامالت المالية الرقمية نظرا

ً
ي حجزت لنفسها مكانا

ة من ك" الت  بي 

ي العمالت الرقمية 
ز
ز ف اء ومتداولي  ز وخير التحويالت من كافة أنحاء العالم، وقد اعتمدت هذه الدراسة عىل مراجع متعددة لباحثي 

ي هذا المجال. 
ز
كات والمواقع العاملة ف  وكذلك مدراء بعض من الرسر

ي ملحوظ للتعامالت المالية الرقمية عىلتوصل البحث إىل انم يوجد  ي تطبع التحويل واألداء ال تأثي  إيجائر
ذي أصبح التسهيالت الت 

ي أقل وقت وبتكلفة منخفضة بالمقارنة مع التحويالت التقليدية، كما خلص البحث إىل أن توفي  نظام سلسلة الكتل زاد من 
ز
يتم ف

تها االبتكارية والتجديد المستم ز نت مما جعل التنافسية تحقق مي 
ي كل ما يارتفاع التعامالت المالية عير األني 

ز
تعلق بتخفيض تكلفة ر ف

ي تختلف من عملة إىل أخرى وكذلك ظهور عمالت منافسة قد ال تتعدى مدة تحويلها عند الدفع أو التسلم دقيقة 
التحويالت والت 

 واحدة. 

ز عمليات دمجها كوسيل ي تسهيل التعامالت المالية وتمكي 
ز
ورتها ف ي  ةتوصي الدراسة باالهتمام بهذه التقنية المتطورة لضز

ز
معتمدة ف

 مجال التجارة 
ً
ز بالمجال لتكوينهم والرفع من المردودية خصوصا ي مع تنظيم دورات خاصة لفائدة المهتمي 

وئز الدفع اإللكي 

ونية.   اإللكي 

ا مع اضافة تفاصيل 
ً
ي تعتير أكير تعقيد

ي نظام العملية الرقمية الجديدة ، الت 
ز
يعتير عالم المال عالم معقد نسبيا، ويكون هكذا ف

 هو األساس العلىمي الذي  تعمتمد عليم العمالت الرقمية ويتوقف عىل ثالثة نقاط هم 
ز جديدة إىل تفاصيلم. ويعتير البلوكشي 

  )الالمركزية، الشفافية، واألمان( والبد من خضوع كل عملة مشفرة لتلك االسس. 

، التعامالت مصطلحات البحث ز ة التنافس، نظام البلوكشي  ز المالية. : العمالت الرقمية، مي   
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Abstract: 

The study was carried out in order to identify the impact of the digital system according to which the so-called digital 

currencies were established by the series "Blockchain" which reserved for itself a place among digital financial transactions 

due to its control over a large percentage of transfers from all over the world, and these were adopted The study contains 

multiple references for researchers, experts and traders in digital currencies, as well as managers of some companies and 

sites working in this field. 

The research found that there is a noticeable positive impact of digital financial transactions on the facilities that print the 

transfer and the performance that has come in the least time and at a low cost compared to traditional transfers, and the 

research also concluded that the provision of the block chain system increased the rise of financial transactions via the 

Internet, which made competitiveness achieve Its innovative feature and constant renewal in everything related to reducing 

the cost of remittances, which differ from one currency to another, as well as the emergence of competing currencies that 

may not exceed one minute to be transferred or received. 

The study recommends paying attention to this advanced technology due to its necessity in facilitating financial 

transactions and enabling its merging operations as an approved method in electronic payment while organizing special 

courses for the benefit of those interested in the field for their training and raising the returns, especially in the field of 

electronic commerce. 

The financial world is a relatively complex world, and so is in the system of the new digital process, which is more 

complex with the addition of new details to its details. The blockchain is the scientific basis on which digital currencies 

depend and depends on three points (decentralization, transparency, and security), and each cryptocurrency must be subject 

to these foundations. 

Keywords: digital currencies, competition feature, blockchain system, financial dealings . 

 

 البحث مقدمة

  تساعد عل تسيت  األمور 
ها عن بعد من أهم العوامل النر   يتم تدبت 

 النر
ً
ة التبادالت التجارية خاصة المالية والتشي    ع من وتت 

  تحتاج إل القيام بالمهام المتعلقة بوجوب الدفع المسبق قبل التوصل بالمنتج، نجد أن هناك حاج
  ة إل االنوالنر

 
خراط ف

" والمنظم لخوارزميات التحويل الذي يتم بشكل كبت  بي   الحسابات  التطوير المال  الرقم  المرتبط بتقنية "البلوكشي  

لمختلف العمالت الرقمية، وهذا لالرتباط الوثيق بي   أغلب التعامالت المالية الرقمية والنظام االقتصادي العالم  الذي كان قد 

  إتمام عمليات التحويل بدأ اندماجه 
 
  لم تعد تحتاج إل وقت أطول ف

  أنظمة الدفع النر
 
بشكل تدريج   مع التطوير الحاصل ف

  ظل المنافسة الشديدة. 
 
ت من مستوى خدماتها بما يواكب المستجدات وإلرضاء عمالءها ف   ألنها غت 

  ضمه للخطط 
 
 كانت مبدئيةوهذا العامل الرقم  أصبح من البديه  التفكت  ف

ً
  أي دراسة سواءا

 
  تدخل ف

اتيجيات النر أو  واالستر

نهائية إلنشاء المشاري    ع المستقبلية لجعل المعامالت سلسة عن طريق الدمج بي   المؤسسات المالية ونظام البلوكشي   القائم 

ارج   مما يجعل العميل عل التحويالت المشفرة للعمالت الرقمية قصد حماية البيانات الخاصة بالعمالء من أي تجسس خ

ها من التعامالت المالية.  ونية أو الدفع مقابل الخدمات وغت 
اء من المتاجر اإللكتر  يتحمس إلجراء أي تحويل يرغب به للشر
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ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  كونتها وسط 
تعتت  العمالت الرقمية من أساسيات التبادل المرتكز عل التحويل من الند للند ألنها تظهر حجم الثقة النر

ام بتوفت  المستخدمي   ل  
كات التجارية وكذلك االبناك التقليدية، فااللتر ، وكذلك ثقة المؤسسات الرسمية والشر نظام البلوكشي  

  تجري كل دقيقة عت  سلسلة الكتل ال يتم إال بعد التنظيم الدوري الذي يعتمد 
البيئة المناسبة لتمرير آالف التحويالت النر

 سيب الموزعة عل أغلب بلدان العالم. عل عملية التعدين الصادرة من آالف الحوا

 عل المهتمي   بالمجال االقتصادي الرقم  أن مسؤولية تطوير سبل الدفع المسبق الخاص بالتعامالت المالية العالمية 
ال يخف 

  ج
 
  القطاع المال  للنهوض به باالعتماد عل المواكبة المستمرة للنظام الرقم  ف

 
نبه اتقع عل عاتق المؤسسات العاملة ف

  تشهد قفزة نوعية من حيث عدد معامالتها
 .المتعلق بالعمالت المشفرة النر

 مشاكل العمالت الرقميه 

  الوضع الذي قد ينتج عن إضعاف النظام المال  العالم  الذي  
 
  التعامل بالعمالت الرقمية االستعانة بها ف

 
تكمن المشكلة ف

ه الدول القوية اقتصاديا المالكة للعمالت ال   تأثرت بها حركتست 
  األسواق العالمية، و النر

 
  يتم تداولها ف

ة ورقية التقليدية والنر

يد من الهوة بي   اقتصادات الدول    حال ما تم اعتماد العمالت الرقمية بشكل رسم  ألنه ست  
 
االقتصاد ككل، وهذا ما سيتغت  ف

 أنه ال يتبع 
ً
ة ألي جهة وال يتم تقييمه بالذهب والمعادن النفيسالمتفرقة بي   مؤيد ومعارض للنظام المال  المشفر خصوصا

 وكذلك ال تتم طباعة هذه العمالت الرقمية. 

اء أغلب أنواع الممنوعات كالمخدرات بمختلف     التجارة المشبوهة وبيع وشر
 
باإلضافة إل أن هذه التقنية الرقمية تستعمل ف

  أصنافها واألسلحة الخفيفة وكذلك تعد الممول الرئيس  
 
  البشر والتهريب وتبادل المعلومات الحساسة وخاصة ف

 
للتجارة ف

  عدد التعامالت المرتبطة بهذا النوع من التجارة حيث يتم الدفع 
 
نت المظلم، وقد لوحظ ارتفاع مهول ف فضاء ما يسم باالنتر

  تعتت  العملة األم واألول من نوعها. 
 بعملة البيتكوين النر

  هذه التعامالت الغت   
ر
ي كون التحويل يتم عت  وتأن

عية النعدام القدرة عل تتبع التحويالت الجارية بي   البائع والمشتر  شر

  الحصول 
 
سلسلة من الكتل المشفرة وهذا ما زاد من استقطاب المهتمي   بالتجارة المشبوهة والتعامالت الممنوعة الراغبون ف

 لتطبيق نهج غسيل عل ما يرغبون به، وب  هذا األسلوب يقوم أصحاب األموال الغ
ً
وعة باتخاذ العمالت الرقمية سبال ت  مشر

  الدول المعنية. 
 
ين   ما يؤدي إل تعطيل عدد من المشاري    ع المهمة ف

 ألموال و التهرب الض 

  التعامل 
 
الكثت  من العمالت الرقميه ال يمكن استخدامها بسهوله او التعامل معها، ألنها ال تقدم خدمات مادية وال تقبل ف

  بعض األحيان إل انخفاض ألكتر من المب
 
ة قد تصل ف اشر مع المصارف و البنوك الرسمية بسبب تقلب أسعارها بنسبة كبت 

  أسواق التداول. 
 
 نصف قيمتها ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية 
ُ
ف للوظائ عام بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  عدة 
 
  أي وقت ألنها مليئة بالمخاطر، وقد تم التحذير منها ومنع التعامل بها ف

 
  قد تنفجر ف

لهذا توصف بالقنبلة الموقوتة النر

  تعامالته المالية، وكما رصح الكاتب "تيم ورستال" أن قيمة البيتكوين  بلدان
 
واتخذت إجراءات شديدة ضد كل من يعتمدها ف

 "من اشهر العمالت الرقمية" تستند عل التبادل واالستخدام بي   متداوليها. 

 بعض االسئله الشائعه

 ما هي العمالت الرقمية "المشفرة"؟

ونية تعتت  
 لتبادل القيمة بشكل المركزي غت  متحكم به من طرف أي دولة أو منظمة أو جهة رسمية. ه  عمالت إلكتر

ً
 مقابال

 هل هناك عمالت رقمية أخرى غي  البتكوين؟

مج   يعتت  مفتوح المصدر قابل للتطوير، لهذا من الطبيع  ظهور عمالت  توجد عمالت عديدة غت  البتكوين، ألن الكود الت 

يطانية اخري تشبهها من حبث اله تسع عمالت تعتت  من أشهر العمالت  أن هناكدف كما أوضحت صحيفة الجارديان الت 

 الرقمية، وأهمها الدودجكوين. 

ف عليها ويراقبها تحويالتها؟ ؟ ومن الذي يرسر
ً
 إذا لم تكن العملة الرقمية مرتبطة بحكومة ما، فمن أين أتت إذا

  وجود العملة، إن عملية إصدار العمالت الرقمية وتحويالتها مرتب
 
 بما يسم التعدين وه  المصدر الرئيس  ف

ً
طة ارتباطا وثيقا

  مجال الرياضيات أن يحل المعادالت الشديدة التعقيد من خالل تسطيب برنامج خاص بالتعدين 
 
ويمكن ألي شخص بارع ف

نامج بتحويل فك التشفت   نت، عندها يقوم الت  سلسة الكتل ال السجل العام عت  عل جهاز حاسوبه بعد االتصال بشبكة االنتر

 ."  والمسماة "البلوكشي  

"، لكن من الصعب تحديد   عل تطور "البلوكشي  
ً
وترتبط تطويرات سلسلة الكتل بالعمالت الرقمية حيث يزداد عددها اعتمادا

 دقة تلك العمالت. 

ي : 
 حيث يعمل النظام كاالئ 

  البدايه يتم إصدار عدد كبت  من عملة معينة ثم يبدأ 
 
 تقل مع مرور الوقت ليختلف انتاج ف

ً
  االنخفاض تدريجيا

 
العدد ف

 "سلسة الكتل" كما هو موضح : 

  المرحلة األول أنتجت كل سلسلة )
 
  المرحلة التالية فقد أنتجت كل سلسلة )50ف

 
( عملة فقط، 25( عملة بتكوين، أما ف

  تجري من خ
اللها عملية التعدين والوقت الذي تحتاجه، تزداد وهكذا صار النظام يعمل، وبغض النظر عن عدد األجهزة النر

ايد عدد سالسل الكتل.   مع الوقت بتر 
ً
 وصعوبة

ً
 عملية حل المعادالت بطئا
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية 
ُ
ف للوظائ عام بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  العام 
 
  قسم األسئلة الشائعة أن آخر عملية تنقيب ستجري ف

 
 21، وسيكون عدد العمالت حينها 2140ويذكر موقع بتكوين ف

 تم تعدين 
ً
 مليون عملة حول العالم.  12.4مليون عملة، حاليا

 

 بواسطة العمالت الرقمية؟
ً
اءه فعليا  ما الذي تستطيع شر

ب فنجان قهوة والدفع بالعملة الرقمية عن    بعض البلدان شر
 
هم، بل يمكنك ف اء السيارات والعقارات واألجهزة وغت  يمكن شر

  موقع أوفرستوك "
 
ء معروض ف  

ونية، أي شر   نادي ساكرمنتو كينجز و  "moverstock.coطريق البطاقة اإللكتر
 
اك ف أو االشتر

  وافقت عل دمج هذه العملة مع وسائل الدفع المتوفرة فيها. 
هما من المواقع العالمية النر  غت 

وعة، حيث    التجارة الغت  مشر
 
نتويمكن ايضا استخدامها ف  عل شبكة االنتر

ً
اء أي منتج ال يمكن تداوله قانونيا ثل م يمكنك شر

ائتمان مشوقة، أو المخدرات أو األسلحة الخفيفة بشنر أنواعها، لذلك فإن البتكوين تعد وسيلة فعالة لعمليات أرقام بطاقات 

 .  غسيل األموال بحسب مكتب التحقيقات الفيدرال 

 كيف تحتفظ برصيدك من العمالت الرقمية وكيف تنفقم؟ وهل لهذه العملة أشكال ملموسة؟

اضية، بمعن  ليست ATMة "بالرغم من قلة عدد الضافات اآللي " للعمالت الرقمية حول العالم، إال أنها تعتت  عملة رقمية افتر

 ورقية أو معدنية. 

، وتتم عملية    أو برنامج حاسون  
 
 وتكون إما عل شكل تطبيق أو موقع مضف

ً
اضية أيضا   محفظة افتر

 
ويتم االحتفاظ بها ف

وتعتت  وسائل مضمونة لتخزين األرقام الشية للحسابات ، مشفرةالتحويل من محفظة إل أخرى عن طريق أكواد برمجية 

نت.  قي   إل الصندوق الشي عت  االنتر
 ليس بمقدور وصول المختر

ً
 حيث من الصعب حفظها بطريقه آمنه، وأيضا

  
 
  يمكن حفظها، لهذا قد تتعرض العمالت الرقمية إل الشقة ف

الة وضع حبعكس العمالت الورقية والمعدنية الملموسة النر

 خمسة ماليي   دوالر. 
ً
 اليد عل القرص الصلب عليه مثال

 هل الموضوع خطي  كما يبدو؟

  أحد األسابيع من خريف هذه السنة،  90أجل، بما أنها ال تتمت   باالستقرار، فقد يتغت  معدل التبادل بمقدار 
 
مليون دوالر ف

  بداية ظهورها 
 
علب حسب اإلحصائيات الرسمية، لكن السعر تزايد بشكل ولقد حافظت عملة البتكوين عل استقرارها ف

رد من 
ّ
 للمستثمرين األوائل. وتظل عملة البت تكوين  5دوالر للعملة الواحدة إل  0.05مط

ً
 مهما

ً
دوالرات، ما حقق عائدا

ئ بسبب اكتظاظ منصات التدا ئ إل االنهيار المفاج  ، وسيظل ول بمتذبذبة وغت  ثابتة ألنها تتمايل من االرتفاع المفاج  المضاربي  
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية 
ُ
ف للوظائ عام بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  بداية عام 
 
 ف
ً
 ثم هبطت إل  1116قفزت قيمة البتكوين إل ما يعادل  2013السوق معرضا لتلك االرتدادات، فمثال

ً
 539دوالرا

 فقط. 
ً
 دوالرا

 اهمية العمالت الرقميه

اء السلع واالستثمار، ويعتقد الكثت  من الناس أنها    شر
 
ه المتاحه من أهم الفرص االستثمارييمكننا استخدام العمالت الرقمية ف

 لها هم القائمون عل التعدين، حيث يقوم المهتمون بالتعدين بمهمة ادارة الحسابات والكثت  من المهام 
ً
هم تداوال حاليا، واكتر

 االخري. 

 ويتم ضمان عملية تأمي   التحويالت بتشفت  قوي مما يجعل العمالت آمنه إل حد ما. 

 هدف البحث

وضح الفكرة العامة حول تقنية البلوكشين وما يرتبط بها من أساسيات إرسال واستقبال العمالت الرقمية المشفرة للتعريف هذا البحث ي

بكل خلفياتها التنظيمية، كما يظهر مدى تأثر المعامالت المالية بهذا النظام المتطور والمتسلل في محاولة لبسط سيطرته على االقتصاد 

االستعانة بالخبراء في المجال وأصحاب الشركات المعتمدة في التحويالت المالية الرقمية و المهتمين بالتداول  المالي العلمي، و قد تم

 في العمالت المشفرة عبر المنصات المخصصة.

 مصطلحات البحث

ونية أو تعرف بالعمالت الرقمية   العالم  العمالت ه  نوع منو  العمالت المشفرة، أو العمالت اإللكتر
 
المتاحة فقط ف

، وال تتوفر بشكل ملموس، مثل "  
اض  ، وتتضمن جزء من خصائص العمالت التقليدية "والنقود المعدنية األوراق النقديةاإلفتر

 حدود. لكنها تسمح بالمعامالت الفورية ونقل الملكية بال 

اضية    أو حنر  والعمالت المعماة وتشمل أمثلة العمالت االفتر

اء  األموال كسالصادر من البنك المركزي، وعل ع  "النقد اإللزام  الرقم    " التقليدية، يمكن أن تستخدم هذه العمالت لشر

 . والخدمات السلع

نت أو شبكة تواصل اجتماعية، والعملة الرقمية     االنتر
 
اء داخل لعبة ف يمكن أيضا أن تقتض عل مجتمعات معينة مثل الشر

 عل بطاقة ذات قيمة مخزنة. 
ً
ونيا  تعتت  رصيد من األموال المسجلة إلكتر

ونية تسم أموال الشبكة، حيث تسمح بنقل القيمة عل شبكات الحاسوب و شبكة   وهناك شكل آخر من األموال اإللكتر

نت.   اإلنتر

  العمالت المشفرة تتطلب مضف خاص بها أو مؤسسات مالية أخرى مثل الودائع المضفية . 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9_%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D9%88%D8%AF_%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9_%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية 
ُ
ف للوظائ عام بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

من النادر أن تكون العمالت الرقمية ذات أسس مركزية ما يجعل للعرض النقدي نقطة مركزية أو المركزية للتمكن من التحكم 

  العرض من مصادر مختلفة
 
 ف

ح الموضوع   شر

العملة الرقمية توصف بالعملة المشفرة وه  عباره عن تمثيل لممتلكات رقمية ويعتت  المصطلح المستخدم للداللة عل جميع 

 كانت عملة رقمية
ً
" سواءا   ماهيته فهو عل هيئة هيك هذه التطبيقات هو "تقنية البلوكتشي  

 
ها، وعند التفكت  ف ل رقم  أو غت 

 ."  من الصعب تصوره "رأس" ويسم  ب "البلوكشي  

  ، سنقوم بجعل األمر أكتر واقعية بمساعدة بعض قطع الليغو. ”ما هو البلوكشي   “ومن أجل تبسيط اإلجابة عل سؤال 

  توسيع "ليجو" *
 
اكيب المنطقية.،  خيالهم لل  ه  لعبة مشهورة ويستفيد منها األطفال ف حة عل كل عملة موضنماط والتر

ة للعملة.   من عملة، وتعد صفة ممت  
" يخصها لذلك ال يوجد كتلة واحدة مشابهة ألكتر  "البلوكشي  

يوم.   " وخاص بها وكذلك االيثت   ل *البيتكوين لديها نظام التحويل متصل ب "البلوكشي  

؟  ز ي تقنية البلوكشي 
  ما تعتز

 تم بناءه من الليغو. يشبه 
ً
 برجا

رج. 
ُ
ا من الليغو وطلبت منك تجميعهم وانشاء ب

ً
  أعطيتك بعض

ض أنن   لنفتر
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ُ
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  محددة. 

 : القاعدة األوىل

  
تيب الزمن   . التر

 عند وضع قطع الليغو عل بعضها البعض، بذلك يتم انشاء برج من الناحية الفنية بالنسبة للزمن، وهذا ما يسم  بالبلوكشي   . 

 : القاعدة الثانية

ابط. ه  بمجرد تالحمها تصبح دائم  ة التر

ء كما لو كنت   
  ليغو تمسك بقطوبمجرد أن تصبح القطعة جزء من السلسلة بنية رقمية فإنها تظل ثابتة، وهو نفس السر

عنر

 . متصلتي   ببعضهما البعض
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية 
ُ
ف للوظائ عام بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 : ةالقاعدة الثالث 

ة من المعامالت.   كل كتلة تحتوي عل معلومات خاصة بها، ألن لكل كتلة قائمة صغت 

 : القاعدة الرابعة

  متناول 
 
 .الجميعف

يل البلوكشي   للعمالت المشفرة وقت الحاجة، لكن   
النسبة بتوجد إمكانية التعدين عل جميع أجهزه الحاسوب، ويمكنك تت 

 .لمعظمنا ال نحتاج إل القيام بهذا األمر، ولكن الكثت  من المهتمي   فعلوا ذلك

" عل ماليي   أجهزة الكمبيوتر ومن السهل عمل  يل البلوكشتوجد تقنية "البلوكشي     أن من قام بتت  
  تعن 

ي   هو "شبكة" والنر

  التطور القائم. 
 
 جزء من العملية ويؤثر ف

 اهمية البلوكشي   

اق حيث تتم عت  سلسلة متينة وآمنة،    تمر عت  سلسلة الكتل غت  قابلة لالختر
تسجيل جميع تحويالت العمالت المشفرة النر

  تحتفظ به ال
  النر

تيب الزمن   ماليي   من أجهزة الحاسوب ويتفق ويتم تداركه عت  عملية التعدين. وهذا هو أثر التر

 انواع العمالت الرقميه

اضية  :العملة االفي 

  عام 
 
من البنك المركزي األورون   بأنها نوع غت  منظم من العمالت الرقمية وغالبا مايتم السيطرة عليها من  2012تم تعريفها ف

  عام طرف المطورين، ويتم قبولها بي   اعضاء 
 
عل أنها تقوم  2013مجتمع معي   فقط، كما عرفتها وزارة الخزانة االمريكية ف

 عل السمة 
ً
  بعض األحيان فقط، وتعتت  وسيلة للتبادل، لكنها ال تمتلك خصائص العملة الحقيقية، واستنادا

 
بدور العملة ف

اضية وفقا لهذه التعريفات، ه  الحالة   ي  كالعطاءالرئيسية فإنه ال توجد عملة افتر
 .القانوئز

 العملة المشفرة: 

تب التوقيعات الرقمية والتحوالت الرمزية  مج   لتر  عل التشفت  الت 
ً
والعملة المشفرة ه  نوع من العمالت يعتمد اعتمادا كليا

  بعض الحاالت يتم استخدام مخطط إثبات العمل إلنشاء وإدارة العملة، والالمركزيةوالشبكات 
 
 .ف

 التوصيات واالستنتاجات 

  شنر المجاالت، ونتيجة الزدهارها خصوصا 
 
  موضوعنا يجب االهتمام بمجال العمالت الرقمية النها تدخل ف

 
بعد ما شدناه ف

  
 
  مدى أهميتها ف

ة فهذا يعن  ة األخت 
  الفتر

 
المستقبل، ويجب علينا نشر التوعية بي   عموم الناس لمعرفة أهميتها وكيفية ف

 .استخدامها واالستعانة بها

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
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ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
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الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 
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