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 :المناوالت بيد واحدة:ثانيا 

 :(غير المباشره) المناولة المرتده  : اوال

وهسةةدميب كلةةسا ا ا ةةا  نةةيصا  صةةافس   المةةيا   ة المناولةةا المدهةةين وةةد  واوةةي صناولةةا   ةةدد  

فس   صسك الكدن كالديي  صلاوها لما ه   ا  –هذا الن ع  ألداءالمباشدة ود  المناول والمسدلم 

الال ةةب ود ةةيفم السةةا    نةةين المناولةةا كالدةةي الدمنةة  ف ةة ب,المناولةةا ال ةةيفيا  ةةا ويافةةا المسةةك 

الجها الدمد  كالدي الدمنة   إل الكدن هند ا  ,الدمد   نكاهجااخذ خطةةةة ن  و ا طا لألصابالدسدى 

ف ة ب  , والم ازنةا الدسةدى  دكة   ه ةل الكةدن لاةدم ال مافةا نكاهجةاكعي دوفا  الكدن فبة  دوفن 

ألفم  ةا ا نكاهجةا أل ةلاالمد ة   دا عةا الكةدن  كاصدةياد و  يةا انلةط ك دكةاالمناول كعي ذلةك 

 صسد ى خ د المسدلم ال ا  وص لها ص  صسا  المسدلم لادم ضم األخددالثلث 

 :(الطويلة ) المناولة من الكتف :ثانيا

اوةي المنةاوالت ال ةعبا  إنهةاها اوي واهم المناوالت المسدميصا  ا واالت الهج ب السدي  وكذلك 

صسةد ى  إلة ألداء هذن المناولا كالدي الدمن  ف  ب المناول ود   الكةدن و  األداءص  ناودا السدطدة  ا 

 صة  اندلةاف  غوضة  الدةي الدمنة  خلةف الكةدن لنةا الد ة ,الدمنة   األذ وبال دب ص   األفم الكدف 

ومافةا  ألجاالجسم  أصاب إل  ا نلس ال  ل هند ا الدي الدسدى  , ولألصاب األ ل كاهجان  األصاك 

  ك دةث فسةة   –الزصدةا المسةدلم  نكاهجةا ةيب الدسةدى لكالألصةةاب المنةاول خطة ن  فأخةذ األصةابالكةدن صة  

كعدةين  صسةا ا إلة صد   الذفاع المناولا صثندا وبعدي  لدال    الجسم ص  اجا ضةما  وصة ل الكةدن 

ل ا الجسم للمناول فس    ل  السا  المللدا   ني المناولا  هددك الدةي الدسةدى الكةدن وهثنةا الة    ,

 األصةةةاك وهثنةةةا الد ةةةغ لألصةةةاب وكةةةذلك  هةةةي   الكةةةدن كاصدةةةياد كاصةةا المد ةةة    األفسةةةدجانةةب الكدةةةف 

صةةة  اجةةةا ن ةةةا  ل ةةةا الجسةةةم  لةةة  ال ةةةيب األصاصدةةةا ن ةةةدا  الكةةةدن  دوفا  الجةةةذع  لةةةدال للدسةةةاف نكاهجةةةا
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.(4)كمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةسا ل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع با هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذن المناولةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا وأهمددهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا 

 

 (4)شسا ف م                                

 : ةالمناولة عند الطبطب: رابعا

والدةةا هسةةدميب كمةةياع للم ةةم  السةةديعا وال  يةةا المنةةاوالت فعدبةةد صةة  المنةةاوالتا  هةةذا النةة ع صةة  

الن طةةا  إ  ,لهةةذن المناولةةا وص اولةةا  طعهةةا  لال ةةدجاكاهنةةاك صجةةال كةةا ا للمةةيا    يال ي جةةودةةث 

الطبطبةةا المناولةةا صةة   كإ طةةاءهةةذن المناولةةا انةةع فجةةب  لةة  المنةةاول ا  ف ةة ب  إ طةةاء ةةةةا  االمهمةة

 . الطبطباالمناولا وكا  الال ب صسدمد  ا  إ طاءجزئا  أي   ف كلا اودو  ه   ةالمباشد 

 

 
 


