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جاسم يعقوب ...المرعب
جاسم يعقوب سلطان البصارة،ولد
بتاريخ  13أكتوبر  1953بالكويت،
ون��ش��أ ف��ي كنف عائلة رياضية
فأخوه األكبر هو الالعب الدولي
السابق ملنتخب الكويت «سلطان
يعقوب».
قضى جاسم يعقوب السنوات
األول���ى م��ن طفولته م��ا بني
مم���ارس���ة ك���رة ال���ق���دم في
ال���ش���ارع م���ع أص��دق��ائ��ه
وت��ش��ج��ي��ع أخ��ي��ه الع��ب
ن��ادي القادسية ،وكانت
بدايته األولى عام 1962
ف���ي ص���ف���وف ف��ري��ق
«العروبة» إلى غاية
ع����ام  1965حني
انتقل ملركز شباب

الفيحاء م��ع امل���درب النمساوي
«مندي» الذي علمه املبادئ األولى
في ك��رة القدم ،وبعد عامني وقع
جاسم عقدا مع نادي كاظمة دون أن
يلتحق بالتدريبات ليتم استدعاؤه
من قبل نادي القادسية الذي أكمل
معه بقية مشواره الرياضي.
بداية الالعب في ن��ادي القادسية
كانت بفرع الكرة الطائرة وهذا ما
أكسبه القدرة على االرتقاء وإتقان
تسديد الكرات بالرأس ،ثم التحق
بفرع كرة القدم في صفوف فريق
الناشئني ليتدرج بعدها في النادي
مظهرا موهبة كبيرة وفنيات عالية
يوما بعد يوم.
أول ظهور مشرف جلاسم يعقوب
كان في أواخر عام  1970حني دخل

أساسيا في امل��ب��اراة التي جمعت
ف��ري��ق��ه ب��ن��ادي ال��ش��ه��داء ومتكن
خاللها من تسجيل أربعة أهداف
جعلت ك��ل املتتبعني الكويتيني
يتفاءلون ب��ق��دوم جن��م كبير إلى
الساحة الكروية.
ف���از ج��اس��م ي��ع��ق��وب م���ع ن���ادي
القادسية بلقب ال���دوري خمس
مرات كانت خالل املواسم التالية:
1973/1972 – 1971/1970
– 1976/1975 – 1975/1974
و  ، 1978/1977كما استطاع
ال��ف��وز برفقة زم�لائ��ه ف��ي الفريق
ب��ك��أس األم��ي��ر أرب���ع م���رات خالل
املواسم التالية– 1972/1971 :
1975/1974 – 1974/1973
و .1979/1978

وح���از ج��اس��م يعقوب على لقب
هدّاف الدوري الكويتي خمس مرات
«1975/1974 – 1973/1972
– 1977/1976 – 1976/1975
و »1980/1979محققا بذلك رقما
قياسيا في عدد األلقاب ال يزال إلى
يومنا هذا ،كما حصل على لقب هدّاف
البطولة في كأس األمير أربع مرات
«1975/1974 – 1972/1971
–  1977/1976و »1979/1978
وهو أيضا رقم قياسي في سجل
الالعب ،ويعتبر جاسم يعقوب أول
العب يحصل على احل��ذاء الذهبي
ف��ي م��وس��م  1980/1979حيث
سجل خالله  31هدفا متصدرا بذلك
جدول ترتيب الهدافني بفارق هدف
واح��د عن زميله فيصل الدخيل.

