للبيس بول العرايق معاانة
د .عيل عبدالواحد احللفي /امني عام الاحتاد العرايق للبيس بول والسوفتبول

انترشت يف الس نوات الاخرية يف بغداد وعدد من احملافظات لعبة البيس بول والسوفتبول  ،ورمغ اهنا جاءت بعد سقوط النظام
املباد س نه  2004حتديدا  ،الا ان العراق يعد من اوائل ادلول العربية اليت تأسس لها أحتادا وطنيا دوليا واس يواي بلعبيت البيس بول
والسوفتبول  ،ودخلت اللعبة للعراق س نة  2004الول مرة رمسيا عن طريق بعض الش باب العراقيني اذلين اكنوا ميارسون اللعبة يف
الوالايت املتحدة الامريكية ،وعىل ضوءها مت تأسيس اول احتاد عرايق ابلبيس بول والسوفتبول  ،وتشلكت عدة اندية ممارسة للعبة
البيس بول مبعدل  3اندية يف لك احتاد فرعي ومجموعهم  21انداي ،حيث تنضوي حتت مظةل الاحتاد املركزي للعبة  7احتادات فرعية
رمسية يف بغداد ونينوى وكركوك والنارصية وادليوانية والعامرة والبرصة.
وتعد مشاراكت العراق اخلارجية حتداي جداي كوهنا حشيحة جداِ ،لنه الاول عربيا اذلي ميار اللعبة ؛ فال يوجد احتادات قريبه
منه يك حيتك معها ويتبادل اخلربات التدريبية والتحكميية فيلكفه ماداي ووقتا  ،ورمغ قةل الاحتاكك واخلربة مضن املنطقة الا ان احتاد
اللعبة العرايق ارص عىل امليض قدما يف تطوير وبناء نفسه هماراي وخططيا واداراي ابعامتده عىل مجموعة من اساتذه لكية الرتبية الرايضية
من محةل شهادات ادلكتوراه واملاجس تري بتخصص التدريب الراييض والتعمل احلريك والبايومياكنيك ،مما ترفدمه لكيات الرتبية الرايضية
ومالعهبا ،ما اسفر عن تصاعد مس توى فرقه والعبيه  ،ولقد جاءت هذه التجربة بعد مارأيناه يف تطور هذه اللعبة يف جامعات
ومدار الوالايت املتحدة اابن القرن التاسع عرش ،ومن هناك تطورت اللعبة وانترشت رسيعا حمليا وعامليا قبل تأسيس اي احتاد
رمسي دلهيم  ،وخبصوص مشاراكت منتخب العراق الوطين ابلبيس بول فقد شارك ببطوةل تونس ادلولية قبل س نة واحرز فهيا املركز
الثاين  ،وشارك ايضا ببطوةل غرب اس يا ابلبيس بول واليت اس تضافهتا العامصه الباكس تانية اسالم اابد واحرز فهيا العراق املركز الرابع،
كام شارك املنتخب النسوي ابلسوفتبول س نه  2011ببطوةل اس يا املؤهةل لك العامل ،واكن للعراق اول منتخب نسوي عريب
يشارك مبحفل دويل.
هناك الكثري من الطرق خيطط لتنفيذها احتاد اللعبة ومن امهها ان يعقد اتفاقيات مع رشاكت وهجات دامعة للعبة مثلام معمول به
دلى اغلب املنتخبات العاملية اليت متار اللعبة منذ س نني طويةل ،ونظرا الن مزيانية الاحتاد اليت خصصت هل من قبل اللجنة
الاوملبية ال تكفي حىت دلفع رواتب العبني والعبات الاحتاد اولتغطية مشاراكت املنتخب العرايق اخلارجية وادلاخلية واملشاركة
ابدلورات التدريبية والتحكميية اليت طاملا يعتذر العراق عن املشاركة فهيا عندما ترده دعوات من تكل ادلول لعدم كفاية املزيانية
الالزمة لتغطية نفقات املشاركة ،وجيب ان يكون الاعالم الراييض رافدا وداعام للعبة ونرش ققافهتا كام هو احلال مع اللعبات الشعبية
الاخرى املنترشة يف العراق  ،والاحتاد دليه رؤى وخمططات من مضهنا انشاء مدار ختصصية بلعبة البيس بول للناش ئني  ،ولكن
وفق التقشف املايل اذلي حصل فقد أرىجء العمل هبذا املرشوع كونه حيتاج اىل متويل خضم من مس تلزمات تدريبية وادوات للعبة
من مضارب خشبية واملنيوم وكرات تدريبية وقانونية وقفازات جدلية وخوذ وواقيات  ..اخل من مس تلزمات ممارسة اللعبة.

وأكرب حتدي لالحتاد هو ابنشاء ملعبا خاصا ابلبيس بول والسوفتبول حيث سعى الاحتاد منذ انشاء ِه ولغاية الان ملفاحتة مجيع املهمتني
واخملتصني من وزارات ومؤسسات واشخاص وحىت سفارات اجنبية متار دولها البيس بول النشاء اول ملعب قانوين خاص مبامرسة
البيس بول والسوفتبول ،حيث مل تلقى طلبات الاحتاد العديدة اي اذان صاغية  ،ولغاية الان ميار العيب البيس بول والسوفتبول
تدريباهتم وبطوالهتم احمللية عىل مالعب كرة القدم املؤجرة من الاندية واللكيات ويقومون بتحويرها وفق قياسات ملعب البيس بول.
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