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كما اختير كأفضل العب في موسم
.1976/1975
استدعي جاسم يعقوب للمنتخب
الوطني ع��ام  ،1972ول��ع��ب في
صفوفه مدة عشر سنوات شارك
خ�لال��ه��ا ف���ي ص��ن��ع ال��ك��ث��ي��ر من
االنتصارات واأللقاب واستطاع أن
يكسب حب املاليني من الكويتيني
من خ�لال ما قدمه لهم من فنيات
ومهارات عالية وتسجيله ألهداف
جميلة تضاهي تلك التي يوقعها
كبار جنوم العالم في اللعبة.
بعد فشل جاسم يعقوب وزمالئه
عام  1978في حتقيق التأهل إلى
كأس العالم أهم منافسة في كرة
ال��ق��دم ،حتقق احللم الكبير بعد
سنتني حني متكن املنتخب األزرق
من قطع تأشيرة العبور لنهائيات
ك���أس ال��ع��ال��م ب��إس��ب��ان��ي��ا ،وبعد
ال��ت��ع��ادل اإلي��ج��اب��ي ال��ذي حققته
الكويت في مباراتها األول��ى أمام
تشيكوسلوفاكيا بفضل ه��دف
فيصل ال��دخ��ي��ل ،ت��ع��رض جاسم
لإلصابة في مباراتهم الثانية ضد
املنتخب الفرنسي ول��م يستطع

امل��ش��ارك��ة ف��ي امل���ب���اراة األخ��ي��رة
أمام املنتخب اإلنكليزي وخرجت
الكويت من كأس العالم من الدور
األول.
في األلعاب األوملبية ع��ام 1980
مبوسكو وصل املنتخب الكويتي
للدور ربع النهائي وسجل جاسم
خالل هذه املنافسة هدفني ،األول
ضد منتخب كولومبيا في املباراة
الثانية م��ن ال���دور األول والتي
انتهت بالتعادل هدف ملثله ،وسجل
هدفه اآلخر في الدور ربع النهائي
في مواجهة االحت��اد السوفياتي
حني خسروا بنتيجة هدفني مقابل
هدف وودعوا البطولة.
ف��از ج��اس��م يعقوب م��ع املنتخب
ب��ك��أس اخلليج ث�لاث م���رات عام
 1972و 1974و 1976وت��وج
في آخر دورتني بلقب هداف كأس
اخلليج برصيد بلغ ستة أه��داف
ع��ام  1972وتسعة أه���داف عام
 ،1976مب��ج��م��وع  18ه��دف��ا في
الدورات الثالث.
اع��ت��ل��ى ج��اس��م ي��ع��ق��وب منصة
التتويج ف��ي املنافسة اآلسيوية

مع منتخب الكويت مرتني ،األولى
باحتاللهم املركز الثاني عام 1976
في ايران صاحبة اللقب ،والثانية
عام  1980حني توجوا باللقب أمام
جمهورهم بالكويت.
أكبر نكسة في حياة النجم جاسم
يعقوب كانت تعرضه لإلصابة
بالشلل النصفي في العام 1983
والتي نقل على إثرها إلى مستشفى
سانت لوكس بالواليات املتحدة
األميركية حتت رعاية الشيخ سعد
العبد الله الصباح ،وبعد رحلة
عالج ناجحة دامت قرابة العامني
عاد جاسم إلى الكويت عام 1985
وح��ظ��ي باستقبال شعبي ح��ار
يعبر ع��ن املكانة الكبيرة لنجم
ال��ك��وي��ت األول ف��ي ق��ل��وب أب��ن��اء
وطنه ،وع��ززه تأليف أغنية في
حقه م��ن قبل الفنان عبد الكرمي
عبد ال��ق��ادر وبعض م��ن الفنانني
الكويتيني بعنوان «متى تعود
اجلوهرة».
نظمت مباراة اعتزال جاسم يعقوب
بتاريخ  25مارس  1985بعد أربعة
أيام فقط من يومه السعيد املصادف

لعيد األم وعيد زواجه وعيد ميالد
ابنته نوف ،وشارك في املباراة التي
لعبها ضد نادي الزمالك املصري
نخبة من الالعبني العرب أمثال
حسني سعيد ،وامل��ص��ري محمود
اخلطيب والبحريني حمود سلطان
واإلم���ارات���ي ع��دن��ان الطلياني،
وانتهى اللقاء بفوز نادي الزمالك
بنتيجة  2 – 3لكن لم يتمكن جاسم
يعقوب من التهديف.
حياة جاسم يعقوب املهنية

لم يبتعد جاسم يعقوب عن مجال
الرياضة حيث تقلّد عدة مناصب في
الهيئة العامة للشباب والرياضة
منها منصب نائب رئيس الهيئة
العامة للشباب وال��ري��اض��ة ،كما
شارك في حتليل مباريات بطولة
ك��أس ول��ي العهد القطري بقناة
اجلزيرة الرياضية ع��ام ،2008
ترأس جلنة املشتريات في الهيئة
العامة للشباب والرياضة في العام
 ،2009وعينّ في نفس العام نائبا
للمدير العام لشؤون الرياضة في
الهيئة العامة للشباب والرياضة.
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