لعبة البيس بول
د .عيل عبدالواحد احللفي /أمني عام الاحتاد العرايق للبيس بول والسوفتبول
لعبة البيس بول يه لعبة رايضية شعبية عاملية خصوصا يف الوالايت املتحدة الامريكية حيث نشأت هناك الول مره يف القرن
الثامن عرش يف والية ماساشوتس حتديدا يف مدينة بيتسفيدل عام  ، 1791حيث يتلخص أداءها بقيام الالعبون برضب كرة
صغرية مبرضب خش يب ويركضون يف امللعب الإحراز النقاط  ،ويسعى لك فريق اليقاف الآخر عن طريق التقاط الكرة واعادهتا
قبل اإكامل الالعب الركض اإىل قاعدة قريبة من القواعد الاربعه يف امللعب  ،وتطورت هذه اللعبة من اللعبة االإنلكزيية
يتكون
الراوندرز ،ويه شبهيه بلعبة الكريكيت الاجنلزيية  ،لعبة البيس بول او ( )BASEBALLوترمجهتا "كرة القاعدة" رايضة ّ
لك فريق فهيا من تسعة العبني عىل القل اضافة للحتياط  ،ويتألف أعضاء الفريق من ثالث فئات (الالقفون للكرة)
و(الضاربون للكرة  -حاميل املرضب) و(الرامون للكرة من منتصف امللعب).
واذلكر ال ّول الرمسي عن لعبة البيس بول يف الوالايت املتحدة اكن ويف عام  1845عن طريق كتب (اليكساندر اكرتريت)
حيث كتب فهيا بعض قوانني لعبة البيس بول اليت تس تخدم لغاية الآن  ،ويف عام  1875أنشئت أول رابطة حملرتيف البيس بول
ومن مث ادى ذكل اىل ظهور اول دوري ابلبيس بول للمحرتفني ( )M.L.B.حتديدا يف عام .1903
ويف القرن املايض اكنت لرايضة البيس بول مشالك كثرية مثل املقامرة والعنرصية وا إالرضاابت واخمل ّدرات ومع ذكل فاإّنّ ا أصبحت
رسيع ًا حمبوبة جدا فامي حيث اعتربت الوالايت املتحدة لعبة البيس بول ابلرايضة الوطنية لكهنا أيضا أصبحت حمبوبة جدا يف بالد
ُأخرى مثل ( :كندا و وبورتوريكو وكواب ومجهورية ادلومنياكن وابانما واملكس يك وفزنويال والياابن واتيوان وكوراي والصني
وابكس تان(.
اما العراق فقد مارسها اول مره رمسي ًا مضن احتاد اومليب اتبع للجنة الاوملبية الوطنية العراقيه يف س نة  2004ومت الاعرتاف هبا
رمسيا س نه  2009دوليا واس يواي حيث يعد الاحتاد العرايق اول احتاد عريب ميارس اللعبه رمسيا من بني ادلول العربيه اليت
مازالت تتواىل لتشكيل الاحتاد العريب ويه تونس والاردن ومرص ولكهنا احتادات غري دولية .

