
 مقدمة 

، التي بدأت عصرا جديدا عبر انتقالها من Beybladeإذا كنت تظن أن البالبل لعبة لألطفال فقط، فأنت لم تسمع بعد ببي بليد 

أيادي األطفال إلى حلبات المعركة في جميع أنحاء العالم، ومما الشك فيه أنك شاهدت إحدى معارك فريق األمل رفقة منصور وعالء  

بي بليد المعركة   في انمي بي بليد المدبلج، أو ربما حلمت بالحصول على بلبل الحصان المجنح الذي يستعمله البطل يمان في انمي

الذي صار يعد من أشهر االنميات المقتبسة من سلسلة بي بليد على  Beyblade burstالحديدية، أو أنك سمعت بانمي بي بليد برست 

ع  اإلطالق، بالنظر إلى هذا الزخم والتطور الذي عرفته اللعبة ومع تزايد أعدادها المتاحة للشراء وباختالف العالمات التجارية واألنوا 

المنافسة، قد يكون من الصعب عليك معرفة البلبل الذي تبحث عنه والمفضل لديك، لذلك أجرينا بحثا وحددنا أنواع وفئات البالبل 

بالبل بي بليد برست، فبمجرد االنتهاء من مطالعة المقال ستتمكن من اختيار أفضل بلبل مثالي   5المتوفرة حاليا في األسواق وأقوى  

 بالنسبة لك !
 

 نات البالبل: مكو 
  Takara Tomyمن قبل شركة   1999بي بليد ليست لعبة حديثة كما يظن البعض، فقد تم إطالقها ألول مرة في اليابان سنة 

اليابانية، وقد كانت تعتمد على بالبل صغيرة مصنوعة من الحديد الزهر الذي كان يستخدم في الحروب اليابانية قديما، أما اآلن فهي  
المعدن، حيث يتسع أحد أطرافها ويضيق الطرف المقابل بشكل كبير، ويضاف لها جهاز  لبالستيك والمطاط ومصنوعة فقط من ا

إطالق مزود بسلك للمساعدة على تنفيذ التسلق العلوي إلى أقصى درجة ولزيادة مدة الدوران على األرض. طريقة اللعب تكون  
بون بعضهم بعض، وآخر بلبل يستمر في الدوران هو المنتصر، وتجدر  بإخراج الالعبين لبالبلهم إلى ساحة بالستيكية حيث يضر

  . Hasbroو  Takara Tomyالرسمية، وهما   Beyblade burstاإلشارة إلى أن هناك فقط عالمتين تجاريتين مسموح لهما ببيع بالبل 
 وقبل التطرق إلى أنواعها البد من اإلشارة إلى مكوناتها التي تختلف أحجامها وأشكالها من بلبل آلخر: 

 :  Energy Layer -طبقة الطاقة  .1

وتسمى أيضا حلقة الهجوم، هذه القطعة هي التي تتالمس مع بي بليد الخصم عند إطالق البالبل إلى الحلبة، فتحتك بالمنافس في  
 إيقاف دورانه. محاولة لكسره أو 

 :  Forge Disc  -قرص التشكيل  .1

أو قرص الوزن وهو عبارة عن قرص معدني يؤثر على وزن البي بليد من خالل تحديد مقداره وكيفية توزيعه أثناء دورانه لضبط  
 حركته، ويأتي في أشكال وأوزان مختلفة. 

 :   Performance Tip -قمة أو رأس األداء  .1

ن على اتصال مع الساحة البالستيكية، ويلعب عرضه دورا مهما في سرعة وأداء البي بليد وقدرتها  هذا المكون هو الجزء الذي يكو
 على التحمل. 

 

 أنواع البالبل: 
، وذلك ألن لكل منها صالحيات  التوازن  والقدرة على التحمل ، الدفاع، الهجوم ، فهناك بالبل Beybladeيمكنك االختيار بين أربعة أنواع من 

 ومميزات خاصة ومختلفة نشير لها فيما يلي: 
 

 

 بالبل الهجوم  .1

، الشيء الذي  beystadiumتتميز لعبة بي بليد من نوع الهجوم برأس مسطح يوفر منطقة اتصال أكبر مع الحلبة البالستيكية 
البالبل، حيث تسمح لها السرعة بإلحاق ضرر  يساعدها على أن تكون أكثر سرعة وأكثر قدرة على الحركة بالمقارنة مع باقي أنواع 

وتأثير أكبر بالخصم عند اصطدام بي بليد خاصتك به خالل المعركة، لكن لكل جانب مضيء جانب آخر مظلم، فكلما كانت السرعة  
و مما يؤدي  كبيرة كلما تناقصت بشكل أسرع، وصارت مدة دورانها أقل. ثم نأتي إلى قرص التشكيل الذي ال ينتشر وزنه بشكل متسا

 إلى ردود أفعال غير متوقعة وعدوانية، لهذا فالهدف الرئيسي لبالبل الهجوم هو هزيمة الخصوم بشكل شرس وبأسرع ما يمكن.



 بالبل الدفاع  .1

من نوع الدفاع، هذا النوع هو األثقل وزنا واألبطأ وذلك للتقليل من تأثير االصطدامات، ولتشتيت و   beybladesننتقل اآلن إلى 
اص الهجمات، عادة ما تكون طبقة الطاقة الخاصة بهم مستديرة و سلسة مما يجعل من الصعب على الخصم السيطرة على  امتص

 بلبلك، كما يمكن أن يكون رأس األداء مستديرا أيضا، أو أن يأتي بنظام محمل كروي يسمح لبي بليد بثبات عال. 

 بالبل القدرة على التحمل  .1

حد من االحتكاك بين النصل والملعب، وتساعدهم هذه الخاصية على الحفاظ على سرعة دورانها لفترة  يتميز هذا النوع برأس رفيع لل 
بأي قدرة للهجوم أو   staminaأطول، كما يتم توزيع وزن قرص التشكيل بالتساوي مما يضمن تباثا عاليا جدا، قد ال تتمتع بالبل 

 وران لفترة أطول، بحيث يمكن أن تصمد أمام أي خصم. الدفاع عن نفسها، لكن قدرتها على التحمل تهدف إلى الد

 بالبل التوازن  .1

أخيرا وليس آخرا، يأتي نوع التوازن، ويجمع بين عناصر األنواع الثالثة األخرى، فهو مزيج من القدرة على التحمل و مهاجمة العدو  
درة على التحمل، مع قرص دفاعي لتوفير وزن  و الدفاع عن نفسها، مما يجعلها أكثر تنوعا، فيمكنك تركيب رأس بلبل من نوع الق

 أثقل ثم طبقة طاقة مسننة من نوع هجومي، هذا النوع يوفر مجموعة واسعة من نقاط القوة مع عدم وجود نقاط ضعف معينة. 

 بالبل بي بليد برست: 5أقوى 
بعد كل ما ذكرناه من معلومات عن البالبل، البد أن يتبادر إلى ذهنك السؤال التالي : أي بالبل بي بليد برست يجب أن أشتري؟ ومع  

المختلفة، سيكون من الصعب عليك اختيار أي واحدة عليك شراؤها، لذلك اخترنا لك   Beyblade Burstتوفر العديد من بالبل 
 بريست:  بالبل بي بليد 5أفضل وأقوى 

 : Takara Tomy B-127 Beyblade Burst Cho-Z Valkyrie Zبي بليد  .1

على منع االندفاع   تعد أحد أفضل خيارات بي بليد من النوع المهاجم، وقد اكتسب سمعة واسعة النطاق بسبب أجنحته الممتدة و قدرته
بإطالق قوي جدا. تحتوي طبقة الطاقة على ثالثة أجنحة محملة بنابض، تنشط عند اإلطالق القوي وذلك لجعل لعبة بي بليد الهجومية  
دفاعية بشكل مدهش، كما يستطيع الالعبون وضع استراتيجيات حول وقت استخدام مانع االندفاع، أو وقت اإلطالق دون تنشيط مانع  

بحجمه األكبر من المتوسط، وإطار خارجي   Beyblade Burstفاع للحصول على قوة هجوم أكبر. يتميز هذا االصدار من االند
من المعدن و البالستيك و المطاط، مما يجعله يتمتع بقوة مدهشة و عدوانية تمنحه ميزة تنافسية رائعة في أي معركة أو بطولة،  

 القدرة على التحمل.  باإلضافة إلى أن لديه قدرا البأس به من
 

 
 9.5/10التقييم:  •

 

 

 

 المواصفات  المزايا الرئيسية

 يتضمن قاذفة وملصقات  •
 يتضمن قاعدة ثقيلة و كبيرة مع مانع االندفاع  •
 أجنحة تتمدد •
 المادة: المعدن  •

 النوع: هجوم  •
 3عدد القطع:  •
 تتضمن جهاز إطالق: نعم  •
 Takara Tomyالعالمة التجارية:  •

 

 

 Takara Tomy Beyblade Burst GT B-154 DX Booster Imperialبي بليد  .1
Dragon Ignition   : 

ألي العب يقدر االبتكار هي هذه النسخة الفريدة من نوعها، فهي تعتمد الحركة مع تقنية تغيير الوضع، حيث   Beybladeأفضل 
  - ثم إلى الوضعية النهائية  Bound Mode - ة إلى الوضعية المقيد Normal Mode - تنتقل أثناء الهجوم من الوضعية العادية 

Ultimate Mode   باإلضافة إلى مصدات مطاطية مكشوفة بالكامل توفر حماية أفضل من االرتداد واالندفاع أثناء الهجوم. إلى ،



تكون الجوانب   جانب امكانية تغيير اتجاه الدوران، يتطور التنين اإلمبراطوري أيضا عبر ثالث مراحل مختلفة أثناء اللعب، حيث
أمام عينيك  Beybladeالدفاعية المطاطية مكشوفة ويتم وضع األجنحة الواقية جانبًا في مكانها أثناء حركة الدوران السريع. ستتغير 

 النهائي لتخويف أي خصم.  Beybladeوأنت تشاهدها تتطور إلى هجوم 
 

 
 9.47/10التقييم:  •

 

 المواصفات  المزايا الرئيسية

 اتجاه الدوران في منتصف الهجوم. تغيير  •
 قابلية تدوير بي بليد لليمين أو لليسار •
 المعاد تصميمها حديثا  dragon gachiرقاقة  •
 قاعدة إمبراطورية بثالثة أوضاع.  •

 النوع: هجوم  •
 3عدد القطع:  •
 تتضمن جهاز إطالق: ال  •
 Takara Tomyالعالمة التجارية:  •

 

 

 Beyblade Burst Evolution SwitchStrike Starter Pack Genesisبي بليد  .1
Valtryek V3 : 

وتتميز بتقنية الضربات بواسطة شفرات الجناح المخفية التي يتم كشفها أثناء الدوران كإجراء دفاعي مضاد المتصاص الصدمات  
والتصدي للهجوم المفاجئ. الشيء الذي يعطي ميزة تنافسية في أي معركة أو منافسة. قرص التشكيل واإلطار تم تحديدهما باللونين 

العلوية مع ملصقات مطبوعة بالفعل، لذلك   Beybladeللغاية ومفصالن بشكل جيد، كما تأتي طبقة  األسود والفضي، وهما متينان
 ال داعي للقلق بشأن تطبيق الملصقات بشكل صحيح وهذه تعتبر ميزة إضافية للمبتدئين. 

 

 
 9.23/10التقييم:  •

 

 المواصفات  المزايا الرئيسية

 واألخضر. مزيج فريد من األلوان األسود والفضي  •
 شفرات على شكل مروحة على جهاز اإلطالق.  •
 تغيير فوري لرأس األداء خالل المعركة.  •

 النوع: هجوم  •
 3عدد القطع:  •
 تتضمن جهاز إطالق: نعم  •
 Beybladeالعالمة التجارية:  •

 

 

 : Takara Tomy Beyblade Burst B-144 Booster Zwei Longinusبي بليد  .1

بوزن ثقيل للحصول على قوة فائقة لتفجير الخصم، فإن أفضل لعبة تضيفها إلى مجموعة الهجوم   Beybladeإذا كنت تبحث عن 
الخاصة بك هو هذا البي بليد جميل المظهر مع أجنحة تنين مرفوعة بشكل فريد وبعض الوزن الثقيل إلخراج الخصم. تفتح هذه  

 لتفجير الخصم.  Beybladesحدة من أفضل ألعاب األجنحة أثناء الدوران، مما يجعلها وا
 

 
 9.05/10التقييم:  •

 

 المواصفات  المزايا الرئيسية

 تفتح األجنحة أثناء الدوران.  •
 تبرز األجنحة شديدة االشتعال على طبقة الطاقة للهجوم العدواني.  •

 النوع: هجوم  •
 6القطع: عدد  •
 تتضمن جهاز إطالق: ال  •



وقرص   metsuوأوزان   Zweiبقاعدة  Longinus gotchiشريحة  •
Drake 

 Takaraالعالمة التجارية:  •
Tomy 

 

 

 Takara Tomy B-97 Beyblade Burst Starter Nightmareبي بليد  .1
Longinus : 

لتعزيز مقاومة االنفجار هو هذا اإلصدار الذي يعتبر كابوسا ألي خصم، لكونه   Beybladeأفضل ما يمكنك الحصول عليه من  
حيث يدور حول اليسار ويهاجم بقوة في أي معركة بصوت طنين ُمرٍض للغاية. تم   Beybladeيتميز بهجوم الجيل الثالث من 

لذلك فمن غير المرجح أن تنفجر تحت أي  تصميمه مع وضع مقاومة االنفجار في االعتبار، وبشكل فريد بدون طبقة قرص منفصلة، 
 هجوم. 

 

 
 8.89/10التقييم:  •

 

 المواصفات  المزايا الرئيسية

 ال يوجد قرص منفصل.  •
 يتميز بأربعة رؤوس تنين متحركة على الطبقة العلوية.  •
 صفيحة سفلية تدور بحرية مع أسنان متجهة لألعلى.  •

 النوع: هجوم  •
 2عدد القطع:  •
 تتضمن جهاز إطالق: نعم  •
 Takara Tomyالعالمة التجارية:  •

 

 

 
، قد ال تعتقد أن لديك الكثير لتفكر فيه، لكن في الحقيقة هناك الكثير مما يجب  Beybladeعندما يتعلق األمر بشراء  •

مراعاته قبل الشراء، لذا حاول أن تفهم ما تبحث عنه، فعلى المستوى الجمالي هناك بعض األسطح الملونة والبراقة بينما 
البعض اآلخر سميك ونفعي، كما هو الشأن بالنسبة لباقي مكونات البالبل، فإن معرفة الذي تبحث عنه سيجعل األمور  

أسهل من خالل تضييق نطاق خياراتك وتحديد اختيارك النهائي، وسيساعدك أيًضا على معرفة نوع بي بليد التي تبحث  
 حمل. عنها: سواء كانت من النوع الهجومي أو قادرة على الت 

 لماذا قد تلعب بي بليد ؟ 
مستندة إلى الرسوم المتحركة ومسلسالت االنمي، لكنها في الحقيقة بسيطة بما يكفي لألطفال   Beybladesظاهريًا ، قد تبدو ألعاب 

الصغار لفهمها ومقنعة بما يكفي للكبار لالستمتاع بها، فهي ترتكز باألساس على الفيزياء والهندسة ووضع االستراتيجيات، فال يوجد  
، نعم هناك بالفعل مسابقات وبطوالت عالمية  Beyblade Burst World Championشيء أكثر إرضاء من الفوز في مسابقة 

للعبة بي بليد. اآلن قد يتبادر إلى ذهنك السؤال التالي: ما قوانين اللعبة و كيف يمكنني الفوز على الخصم إذا؟ عندها سننصحك بشراء  
 بي بليد خاصتك في انتظار مقالنا المقبل.  

 


