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سليمان الشتيل

)هاني الشمري(

بدر اجلهيمجيني الفيلكاوي

الجهيم: فريق »الويك بورد« الكويتي يستقطب الشباب »على سطح الماء«
دعا إلى زيادة االهتمام باللعبة وتمنى إيصالها إلى مستويات قياسية بخطوات مدروسة

ما هو »الويك بورد«؟

زيارة  جيني: 
رئيـس االتحـاد 
اآلسيـوي للعبة 
فونـــغ  بــول 
الكثيـر  منحتنـا 
مـن اإليجابيات 
خلتنـــــا  د أ و
الدولي االتحـاد 

بدايتنا  بدر: 
كانـت بحادثـة 
وســط البحـر 
عـــام 2005 
نـــا  ا مسـتو و
يتطـور تدريجيًا 
ونسـعى إليصال 
اللعبـة للجميـع

سمير بوسعد
»اذا اردت ان متشي كامللك فكن واثق اخلطوة 
واذا كنت على لوح ميشي على سطح املاء فكن 
مس���تعدا لئال تنزلق وابدأ بالتمايل واحفظ 

توازنك«.
عبارة بسيطة توالها اشخاص يحبون لعبة 
الويك بورد »ويس���عون الى نشرها وجعلها 
محط انظار االعالم واملهتمني والسماح الكبر 
عدد ممكن من الش���باب من اجلنسني بدخول 
معتركه���ا والتزلج على امل���اء ضمن القوانني 
الفني���ة والتقنية للعب���ة البحرية التي باتت 
محط اهتمام الكثيرين من الش���اب الكويتي 
املتحمس لالنخراط في التحدي مبواجهة سطح 
املاء واللوح والق���ارب الثالثي املكون للعبة 

الويك بورد«.
وكعادتها »األنباء« تش���د من ازر الشباب 
الكويتي الطام���ح واملتحمس ألن يكون بطال 
وعلى منصات التتوي���ج في أي لعبة تخطر 
على باله النهم في النهاية كويتيون يرفعون 
علم بالدهم عاليا في احملافل الدولية واالقليمية 

التي يتنافسون فيها.
وقد س���عى مجموعة من الشباب جمعتهم 
الروح الرياضية وحب هذه الهواية لتحقيق 
اجناز فصنعوا فريق الكويت لرياضة التزلج 
على املاء، فحققوا الكثير من االجنازات التي 
نفخر بها، واحالمهم مازالت تلوح امام اعينهم 
في متثيل مش���رف في بطولة ماليزيا في 13 
يوليو املقبل على امل ان يكونوا خير من ميثل 
اللعبة التي تندرج حتت جلنة الويك بورد في 

النادي البحري الرياضي.
ويتكون الفريق املبدع والطامح من: جيني 
الفيلكاوي )مدير الفريق(، بدر عبداهلل اجلهيم 

)كاب���ن الفريق(، صالح 
الدويس���ان، س���ليمان 

الشتيل وعدنان املال.

االنطالقة

بداية، حت���دث كابن 
الفري���ق بدر اجلهيم عن 
االنطالقة واالهتمام بهذه 
اللعب���ة فق���ال: كنت مع 
االخ سليمان الشتيل في 
»طلعة بحر« وفي جو من 
الوناسة والترفيه لكسر 
امللل والروتني اليومي، واذ 
بالقارب يفرغ من البنزين 
فبالصدفة األخ عدنان املال 
لم يكن صديقنا في تلك 
األيام وقطرن���ا وكانت 
البداية في اشتعال فكرة 
التزل���ج على امل���اء بعد 
هذه احلادثة التي وقعت 
ع���ام 2005، مضيفا، كنا 
منارسها كهواية ولشغل 
وقت الف���راغ، ولكن مع 
الوقت تطور مس���توانا 
الذي يسمح لنا باملشاركة 
في بطوالت، فبدأنا بأخذ 
هذه الرياضة بجدية أكثر 
عن طريق تطوير لياقتنا 

البدنية والتركيز على التمرين وتعلم كل النواحي 
الفنية لهذه اللعبة وأسسنا الفريق عام 2008، 
وقمنا هذا العام بفتح مدرسة لتدريب الويك 
بورد بالتعاون مع الشايع مارين، حيث يتم 
تقدمي دروس تدريبية للمشتركني ومتابعتهم 
لكي يصلوا الى مرحلة جيدة من املس���توى 

اللياقي والفني.

عام 2008 سار

وبني اجلهيم ان عام 2008 كان سارا للفريق 

حيث شاركنا في بطولة العرب الثالثة املفتوحة 
الدويسان ومحمد  واملتس���ابقون هم: صالح 
الش���واف وبدر اجلهيم باالضافة الي وكانت 
تلك املش���اركة الرس���مية االولى للويك بورد 
حيث توافر الدعم من بيت التمويل الكويتي 
لهذه البطولة، وق���د حصل الفريق على دعم 
من الن���ادي البحري لنا وأللعاب التزلج على 
املاء والنطالقتنا ولتحقيق ما نصبو اليه، ومت 
اش���هار جلنة الويك بورد في النادي البحري 

الرياضي رسميا عام 2008.

واوضح اجلهيم ان االمكانيات كانت ضئيلة 
في بطولة قطر لعدم وجود طراد خاص للعبة 
وفق معايير معينة لكن مشاركتنا كانت مظفرة 
ونافس���نا الفرق من مصر ولبن���ان وقطر رغم 
اننا مارسنا اللعبة في امتار قليلة من املاء لكن 
البطولة كانت مبقاييس اكبر وامتار اطول اال ان 
مس���توانا كان جيدا ومطمئنا حيث فازت مصر 
باللقب وقط���ر باملكز الثاني لكننا حصلنا على 
كأس افضل فريق ألن نقاطنا وضعتنا في املقدمة 

وحققنا 102.83 نقطة.

عام 2009 واالنتشار

وقال اجلهيم ان ع���ام 2009 حمل الكثير من 
االمور اجليدة وخضنا في كل شهر بطولة الكتساب 
اخلبرة من خالل املشاركات اآلسيوية واخلليجية 
حيث جرى تصنيف الكويت باملركز الس���ادس 
آس���يويا، مضيفا ان هدفنا في ع���ام 2009 كان 
تعريف الناس باللعبة وان نقدم املس���اعدة ألي 
ش���خص يريد ممارس���ة اللعبة او املشاركة في 
بطوالت اخرى ليس بالضرورة ان يكون ضمن 
فريقنا باالضافة الى دعم الشباب وتدريبهم، حيث 

وصل العدد حاليا الى أكثر من 15 العبا.
ولفت اجلهيم الى ان عملهم اغلبه يكون ضمن 
املجال التطوعي اإلجابة عن االستفسارات دون 
مقابل لهدف واضح هو نشر اللعبة بني اوساط 

املهتمني.
وفي عام 2010 متنى اجلهيم ان يتحقق الهدف 
منه وهو ايصال الرسالة الى الشباب واجلامعات 
والطالب عن طريق املدارس بالتواصل معهم عبر 

االمييل واالنترنت.

جيني: دور مهم لفونغ

قالت مديرة الفريق والالعبة جيني الفيلكاوي 
ان الزيارة الت���ي قام بها 
رئيس االحتاد اآلس���يوي 
للعبة السنغافوري بول 
فونغ ال���ى الكويت كانت 
مثمرة حيث التقيت به مع 
اعضاء الفريق في منتجع 
اخليران وابدى حماس���ا 
منقطع النظير لدعم اللعبة 
وزارنا م���رة اخرى على 
هامش اجتماعات املجلس 
الذي  االوملبي اآلس���يوي 
استضافته الكويت والتقى 
مع رئيس املجلس االوملبي 
اآلسيوي الشيخ احمد الفهد 
وجرى احلديث عن الفريق 
وانطالقته وس���بل دعمه، 
واضافت جيني سعينا من 
خالل فونغ إلدخال الكويت 
في عضوية االحتاد الدولي 
للعبة عبر النادي البحري 
في ان نحصل على عضوية 

في االسرة الدولية.
ومتنت جيني ان تشهد 
اللعبة في املستقبل الكثير 
من االقبال واالهتمام وتقدمي 
الدعم الالزم لها لكي تصبح 
احدى الرياضات البحرية 

املهمة في الكويت.

إقبال من الشباب

الفريق واإلنجازات

الويك بورد لعب���ة رياضية متارس بالبح���ر املغلق أو 
بالبحيرات حيث يقوم الالعب أو الالعبة بالتزلج على املاء 
مع لوح تزلج خاص وراء قارب، ويقوم الالعب بعمل قفزات 
أو حركات تشبه حركات اجلمباز. وحتسب النقاط من 100 
نقطة على ان يتم جتميع اكبر عدد منها لكي يتم االعالن عن 

الفائز باملركز االول واحلصول على اجلوائز.

حتظى اللعبة بإقبال شديد من اجلنسني ويتلقى الفريق 
الكثير من االسماء للبدء في التعلم وممارسة اللعبة وهناك 
الكثي���ر من الكويتيني الذين ميارس���ونها أثناء الصيف من 
الشباب والشابات، البعض ميارسها للمرح والبعض للمشاركة 

في بطوالت أو لتطوير مستواهم بشكل عام.

ش���ارك الفريق في بطوالت عاملية مث���ل بطولة األلعاب 
العاملية في تايوان وكان���ت الكويت اول دولة عربية تدعى 
الى البطولة، وهناك بطولة العالم وآسيا في كوريا اجلنوبية 
وأيضا شارك الفريق في بطولة اإلمارات املفتوحة، في تايوان 
حقق الالعب بدر اجلهيم املركز الثالث عشر في البطولة التي 
تضم أبطال عالم ومحترفني من أكثر من عشرين دولة وأيضا 
حقق الفريق املركز الس���ادس على آسيا، وحقق الالعب بدر 
اجلهيم املركز األول في اإلمارات على مستوى الرجال والالعبة 
جيني الفيلكاوي املركز الثاني على مستوى السيدات، وحققت 
الالعبة جيني الفيلكاوي أيضا املركز الثالث في هونغ كونغ 

في بطولة مفتوحة واملركز األول في بطولة بأبوظبي.

اجلهيم طائرا خالل إحدى املشاركات

صالح الدويسان يؤدي حركة مميزة

بدر اجلهيم وجيني الفيلكاوي وسليمان الشتيل يتحدثون لـ »األنباء«


