المدرس الدكتور عثمان عدنان البياتي
كمية التربية الرياضية جامعة الموصل

ان لعبة الكرة العاابرة لعباة رياضاية مديماة تراثياو لعباو الباابميين والوراعناة وماد يثياىاا ثاديثا الموكار
المصاارا ماثمااد الصااباثي عااو

ا

بالعااا  2961لتثقااج مجاادا رياضاايا عربيااا ااي المج ااال

الرياض ااي بع اادىا ب ااداا ااتث اااد المص اارا ااي تبي اايس اتث ااادا عربي ااا لمعب ااة كبداي ااة لبرن ااام ينتي ااي
بتبي اايس اتث ااادا دولي ااا وب ااداا ن اار المعب ااة ااي ي ااف دول عربي ااة ى ااي مالعا اراج ميا ا ين ي ااوريا

ااردن الصااومال بااضااا ة الا مصاار ثا تا اعتماااد ااتثاااد ريااميا بقبااول عضااويتو بااتثاااد

العربااي ل لعاااا الرياضااية التااابع لجامعااة الاادول العربيااة وتلااا بق ارار ماااتمر ااتثاااداف الرياضااية
العربية بجدة ي المممكة العربية اليعودية ي مارس . 1006

وتواصمف الجيود بن ر المعبة اكثر بكثر وينظمة ال المايييين كال من الجزائر وجازر

القمر ولبنان وجيبوتي واليودان وموريتانيا ليصبح يعضاا ااتثاد العربي م 21دولة عربية.

لقااد نواات ااتثاااد العربااي العديااد ماان الب ااواف الرياامية والوديااة يوليااا الب ولااة الوديااة ااي

عمااان بااايردن ااي يونيااو  1005والب ولااة الثانيااة الرياامية وىااي ب ولااة المنت باااف العربيااة ااي
دم ااج بيااوريا ديياامبر  1005والثالثااة ب ااواف اينديااة العربيااة ااي القاااىرة بمصاار ي ي ا س
 1006والب ولااة الرابعااة الرياامية ىااي ب ولااة ايم ا العربيااة ل نديااة ااي بنيااا بمصاار 1007

والب ول ااة العربي ااة الثالث ااة لممنت ب اااف رج ااال وي اايداف ااي ع ااا  1009والت ااي يميم ااف ااي الص ااالة

المغ اة ي بنيا ثيث كان من المقرر إمامتيا اي لبناان ولكان بيابا الظارو

مصر.

ايمنياة نقماف الا

د مف المعبة العراج ي عا  1005ويعد العراج من ماييي اتثاد ىته المعبة عربيا وت

ن اار ىااته المعبااة ماان ااالل ت ااكيل لجااان رعيااة ااي كا ااة مثا ظاااف الع اراج وصاانوف ىااته المعبااة

ضاامن ااتثاااداف النوعيااة كاتثاااد الرياضااة لمجميااع والعاراج ماان إب ااال ىااته المعبااة عما الصااعيد
المثمي والدولي والعرباي د ماف ىاته المعباة مثا ظاة نيناوت وتا ت اكيل لجناة رعياة ادارة ااون

المعبة ون رىا ي عا  1006عم يد رئيس المجنة العميا لممدربين العرا الادكتور عثماان عادنان
البياتي.

ىي لعبة رياضية جماعية يريعة من العااا الكارة والتاي تمعاا بالياد مثال كارة الياد واليامة

وال ااائرة ثيااث تتميااز عنيمااا ااي ميااارتين يياياايتين ىمااا التياادي

البعيااد وياارعة التمرياار إضااا ة

ال تلا ينيا لعباة رياضاية تتمياز بقماة تكاليوياا وكبياره اي مياراتياا الثركياة ولايس يياا يا تعقياد
ي يدائيا وانيا تعمل عم تنمية ميارة التمرير اليريع والتصويا البعيد والقريا ودمتيما .

بمااا ان لعبااة الكارة العااابرة لعبااة جدياادة وتتاايح لمممااارس المتعااة والبيااا ة ااي ايداا وبعياادا
إضا ة المعموماف العممية الدميقة وجا عميناا إتبااا اييااليا العممياة الدميقاة

عن التعقيد ولغر

ي تثديد صواف ىته المعبة ومياراتو بغية ت ويرىا.
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الشكل يوضح قياسات وابعاد ومناطق األداء المهاري لمعمب الكرة العابرة وتشير األرقام الى

ما يأتي :
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المرم و ولو م. 26

-1

ال ول و ولو م. 18

 -3من قة القاعدة ومياثتيا م. 9
 -4من قة الجزاا وابعادىا م. 7

 -5نق ة الجزاا وم رىا م 75ي .
-6
 -7يىدا

المنتص

ويبعد م 24عن من قة القاعدة.

الكرة العابرة وليا م 110ي وم رىا م 65ي .

 -8من قة الرمية الركنية ومتمثمة بربع دائرة م رىا م 50ي .

 -9من قة ايداا الميارا ال ويل ومياثتيا م. 18
 -20من قة ايداا الميارا المتوي ومياثتيا م. 24
 -22من قة ايداا الميارا القصير ومياثتيا م7

 -21من قة ايمان وتكون عم جوانا الممعا ومياثتيا م. 3

