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خارج از گود

آخرین آپدیت از فهرست احتمالی 
تیم ملی برای جام جهانی

بخش ورزش- به نظر می رسد بخش بزرگی از لیست نهایی تیم ملی 
برای جام جهانی در ذهن سرمربی تیم قطعی شده باشد.

اردوی سپتامبر برای تیم  ایران با پیروزی مقابل اروگوئه و تساوی برابر 
سنگال به پایان رسید تا اهالی فوتبال با امید و خوش بینی بیشتری به 
آینده تیم ملی نگاه کنند؛ تیمی که قرار است در جام جهانی با انگلیس، 

ولز و آمریکا رودررو شود.
این جام جهانی تحت تاثیر تغییر قوانینی برگزار خواهد شد که شاید 
مهمترین زمان بندی برگزاری تورنمنت باشد و دیگری نیز امکان افزودن 
سه بازیکن به لیست نهایی هر تیم است که لیست هر تیم را 26 نفره 
خواهد کرد. البته اضافه کردن سه بازیکن به لیست 23 نفره اختیاری 
است اما بعید به نظر می رسد که کارلوس کی روش از این امکان برای 

تقویت تیمش استفاده نکند.
کادرفنی تیم ملی باید تا پایان مهر لیست 35 تا 55 نفره را تحویل فیفا 
بدهد که به نظر می رسد این لیست متشکل از 24 بازیکن لیگ برتری 
حاضر در مینی کمپ و 16 لژیونر دعوت شده باشد که فهرست چهل 
نفره را در اختیار کی روش قرار می دهد و بسیار بعید و شاید غیرممکن 

باشد که بازیکن جدیدی وارد این چرخه شود.

حضور نیمه قطعی 17 بازیکن در جام جهانی
تاریخ اعالم شده فیفا برای لیست نهایی تیم ملی 24 آبان است و به نظر 
می رسد اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، نام 17 بازیکن از همین حاال در این 

فهرست نهایی قرار بگیرد.
باتوجه به الزام استفاده از حداقل سه دروازه بان، به نظر می رسد جایگاه 
مقابل  در  که  حسینی  سیدحسین  و  عابدزاده  امیر  بیرانوند،  علیرضا 

اروگوئه و سنگال به میدان رفتند، مستحکم باشد.
مجید  کنعانی زادگان،  محمدحسین  حضور  مرکزی  دفاع  پست  در 
حسینی و شجاع  خلیل زاده قطعی به نظر می رسد. در جناح راست و چپ 
نیز صادق محرمی و احسان حاج صفی به نظر جایگاه مستحکمی دارند.

بیشترین  نوراللهی  احمد  و  دفاعی سعید عزت اللهی  هافبک  در پست 
میزان اعتماد را به خود می بینند و سامان قدوس، علی  قلی زاده، علیرضا 
جهانبخش و مهدی ترابی هم نفرات مورداعتماد یک خط جلوتر هستند.
سه مهاجمی که حضورشان در جام جهانی تقریبا قطعی است، مهدی 
طارمی، کریم انصاری فرد و سردار آزمون  هستند که در بازی با سنگال 

و اروگوئه هم نقش اصلی را در گلهای تیم ملی ایفا کردند.

شانس باالی 7 نفر برای حضور در لیست نهایی
برای لیست نهایی 9 بازیکن دیگر باید اضافه شوند که در این پست ها 
خواهند بود: یک یا دو دفاع مرکزی، راست و چپ/ یک یا دو هافبک 

دفاعی/ دو یا سه هافبک هجومی یا کناری/ یک مهاجم.
در این بین به نظر می رسد برای سه پست دفاعی رامین رضاییان، امید 
نورافکن و مرتضی پورعلی گنجی بیشترین شانس را داشته باشند. صالح 
حردانی و ابوالفضل جاللی هم دو گزینه بعدی برای پست دفاع کناری 
به شمار می روند. در اردوی اتریش رامین و نورافکن به دلیل مشکل ویزا 
نتوانستند حاضر شوند و جاللی در کمال شگفتی یک بازی فیکس به 

میدان رفت.
در پست هافبک دفاعی میالد سرلک موردتوجه کی روش قرار دارد و 
شاید در لیست او جای بگیرد تا اولین جام جهانی خود را پشت سر 
بگذارد. همچنین وحید امیری، ستاره چند پسته فوتبال ایران هم در این 
سالها نشان داده که همیشه جایگاه ثابتی در تیم ملی دارد و حتی در 

این اردو بالفاصله پس از مصدومیت توانست جایگاه خود را حفظ کند.

2 نفر نهایی از بین 16 گزینه
به این ترتیب به نظر می رسد با معادله 17+7 بازیکن، تکلیف 24 سهمیه 
حاضر در جام جهانی تا حدی روشن باشد اما برای دو سهمیه نهایی 

جدال جذابی شکل خواهد گرفت.
نهایی خود  نفرات  ترجیح می دهد  کارلوس کی روش  اینکه  به  باتوجه 
را از بین اردوی نهایی و مینی کمپ انتخاب کند، بنابراین 16 بازیکن 
باقی مانده در دسترس او خواهند بود. باتوجه به ترافیک در پست خط 
دفاعی، مهدی شیری، سامان فالح و آرمین سهرابیان در حالت طبیعی 
شانس چندانی ندارند. رضا اسدی، مهدی حسینی، محمد محبی، سعید 
صادقی، محمد خدابنده لو و شهریار مغانلو نیز به نظر نمی رسد اعتماد 
نهایی کی روش را متوجه خود ببینند. در چنین حالتی رقابت بین عارف 
آقاسی، یاسین سلمانی، امید ابراهیمی و مهدی قایدی خواهد بود و شاید 
دو نفر نهایی از بین این 5 بازیکن انتخاب شود که باید دید کی روش 
با چه نگاهی نفرات نهایی را گلچین خواهد کرد؛ به عنوان مثال برای 
تجربه می تواند به سراغ امید ابراهیمی برود و برای کاهش متوسط سنی، 

بازیکنی نظیر قایدی یا سلمانی در دسترس هستند.

بازیکنان لیگ برتری شاغل در مینی کمپ:
 24 + لژیونرها: 16 = 40 بازیکن

سیدحسین  بیرانوند،  علیرضا  دعوت:  شانس  بیشترین  با  بازیکن   17
حسینی، امیر عابدزاده/ صادق محرمی، حسین کنعانی، مجید حسینی، 
شجاع خلیل زاده و احسان حاج صفی/ سعید عزت اللهی، احمد نوراللهی/ 
سامان قدوس، علی قلی زاده، علیرضا جهانبخش و مهدی ترابی/ مهدی 

طارمی، کریم انصاری فرد و سردار آزمون
مرتضی  رضاییان،  رامین  دعوت:  برای  توجه  قابل  شانس  با  بازیکن   7
وحید  حردانی/  صالح  جاللی،  ابوالفضل  نورافکن،  امید  پورعلی گنجی، 

امیری و میالد سرلک
نیازمند/ مهدی شیری،  پیام  نفرات:  این  از بین  باقی مانده  2 سهمیه 
پور،  مهدی  مهدی  سهرابیان/  آرمین  محمدی،  میالد  فالح،  سامان 
محمد  و  کریمی  محمد  ابراهیمی؛  امید  مهدی حسینی،  اسدی،  رضا 
خدابنده لو/ یاسین سلمانی، محمد محبی، مهدی قایدی و سعید صادقی/ 

شهریار مغانلو )و علی علیپور(
در نهایت باید منتظر 29 آبان ماند و دید که لیست نهایی متشکل از 

کدام نفرات هستند.

آنالیز دو بازی تیم ملی

آیا دست کی روش برای رقبا رو شد؟
بخش ورزش- حمید درخشان در واکنش به اینکه آیا تاکتیک و نقشه 
تیم ملی با این دو بازی تدارکاتی لو رفته است یا خیر، می گوید ایران 

ترکیب پیچیده ای نداشت و همه چیز مشخص بود.
با  ایران  با ایسنا، درباره دو بازی تیم ملی  حمید درخشان در گفت وگو 
داشتن  نگه  بسته  برای  تدافعی  از سیستم  استفاده  و  و سنگال  اروگوئه 
دروازه و کسب نتیجه  الزم جلوی این تیم گفت: اگر خاطرتان باشد در 

دو دوره اخیر جام جهانی هم با همین سیستم 
و روش بازی کردیم. در این مدت زمان کوتاه 
بتوانیم  نهایتا  گرفت.  نخواهد  صورت  تغییری 
همین روش را اصالح و ترمیم کنیم. این مساله 
ناشی از شناخت بازیکنان از تفکرات کی روش 
آشنا هستند.  روش  این  به  ما  بازیکنان  است. 
تفکرات کی روش را می دانند. نوع بازی ما هم 
دفاع  که  گرفته  شکل  صورت  این  به  تقریبا 

مطلق کنیم و روی ضد حمله به گل برسیم.
سیستم تیم ملی پیچیده نیست

این مربی در پاسخ به این سوال که آیا کی روش 
در این دو بازی دست خود را برای رقبا رو کرد 
و آیا ساوت گیت با حضور در ورزشگاه توانسته 
نکاتی از بازی تیم ملی را به دست آورد و علیه 
تیم  سیستم  کرد:  اظهار  کند؟  استفاده  ایران 
ملی چیز پیچیده ای نبود که بگوییم تغییراتی 
و  کردیم  بازی  مهاجم  یک  با  ما  است.  کرده 
نفرات بعدی هم در همین سیستم قرار گرفتند. 
بود.  پیچیده  بگوییم  که  نبود  متفاوتی  چیز 
بودیم.  شاهد  را  گذشته  روش  و  همان سبک 
تغییرات  می دانند.  را  ملی  تیم  سیستم  همه 
و  اول  نیمه  در  است. یک سری  هم مشخص 
یک سری نیمه دوم به میدان می روند. زمانی 

پیچیدگی خواهید داشت که نوع سیستم بازی را از بازی با سه مهاجم 
به یک مهاجم تغییر دهید یا در خط دفاعی از سه مدافع به پنج مدافع 

تغییر سیستم دهید.
او به بررسی نقاط قوت تیم ملی در این دوره پرداخت و گفت: نقطه قوت 
ما این است که خط حمله ما باتجربه تر از دو دوره گذشته شده است. 
بازیکنان بهتری را داریم؛ به این دلیل که در خارج از ایران بازی کردند و 
تجربه بیشتری دارند. به نظرم این مساله یک نقطه قوت است. می توانیم 
در جام جهانی امیدوار به کسب نتیجه باشیم. این مساله امتیاز بزرگی 

است که به خواسته خودمان برسیم.
این مربی فوتبال با بیان اینکه تیم ملی باید نقاط ضعف خود را برطرف 
کند اظهار کرد: ان شاء اهلل بتوانیم یک سری اشکاالت را مرتفع کنیم و 
از نظر هجومی تقویت شویم. ضمن اینکه تیم ملی ایران باید برای جام 

جهانی از نظر بدنی پیشرفت کند.
باید توان بدنی را باالتر ببریم

درخشان در پاسخ به این سوال که آیا اون قدرت بدنی فردی بازیکنان 

است یا توانی فیزیکی کل تیم برای دویدن در طول 9۰ دقیقه؟ گفت: 
هم فردی و هم تیمی. ما در بازی با سنگال در تمام درگیری ها به مشکل 
خوردیم. این مساله نقطه ضعف ما است. باید توان دوندگی خودمان را 

هم باالتر ببریم.
بازی تدارکاتی و  ایران در هر دو  باز شدن قفل خط دفاعی  وی درباره 
بسته ماندن دروازه با واکنش های خوب دروازه بان ها گفت: ما اشکاالتی 

داریم که باید تا جام جهانی مرتفع شود. خط دفاعی ما باید کم اشتباه تر 
ظاهر شود. در  جای گیری ها باید توانمندتر باشیم. خط هافبک ما خیلی 
چابک تر باشد و به خط دفاعی کمک کند. اضافه شدن به خط حمله باید 

سریعتر انجام شود.  
این کارشناس فوتبال درباره عملکرد خوب بیرانوند، عابدزاده و حسینی در 
دو دیدار با اروگوئه و سنگال و انتخاب دروازه بان اصلی تیم ملی برای جام 
جهانی تاکید کرد: به نظرم بیرانوند تجربه جهانی دارد و احتماال ایشان در 
دروازه باشد. همینطور که گفتید هر سه دروازه بان خوب بودند اما در جام 

جهانی تجربه هم ارزشمند است.
شناخت خلیل زاده و کنعانی زادگان از هم زیاد است

درخشان درباره خط دفاعی تیم ملی و انتخاب زوج نهایی برای جام جهانی 
گفت: آمادگی بازیکنان یک بحث و زوج بودن یک بحث دیگر است. زوج 
و  است  خوب  خلیل زاده  و  زادگان  کنعانی  میان  متقابل  درک  و  بودن 

همدیگر را به خوبی می شناسند.
او درباره عملکرد صادق محرمی در پست دفاع راست و بازی های خوب 

این بازیکن در لیگ قهرمانان اروپا و در تیم ملی گفت: از نظر من صادق 
محرمی خوب بود. چیزی را که از او می خواهیم، انجام می دهد. صادق در 

دفاع راست خوب بود و نقطه قوت خوبی است.
درخشان در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است در جام جهانی ورق 
برگردد و رضاییان جنانشین محرمی شود؟ تصریح کرد: محرمی در لیگ 
قهرمانان بازی می کند و در این دو بازی هم نشان داد توانایی خوبی دارد. 
محرمی  که  فاکتورهایی  با  شود  می  چطور 
دارد، دست به تغییر بزنیم؟ این کار اشتباه 

است.
عملکرد  درباره  فوتبال  کارشناس  این 
ملی  تیم  هجومی  و  مرکزی  هافبک های 
حاج صفی،  نوراللهی،  عزت اللهی،  جمله  از 
نهایی  نفرات  انتخاب  و  ابراهیمی  و  قدوس 
کدام  دید  باید  گفت:  جهانی  جام  برای 
از نظر جسمانی آماده تر هستند.  بازیکنان 
در حال حاضر اشکاالتی وجود دارد اما برای 
جام جهانی باید دید کدام تاکتیک تدافعی 
همه  است.  کادرفنی  مدنظر  تهاجمی  و 
بازیکنان تا حدودی آماده بودند اما هنوز کار 
بازی آن  باید به  دارند. یک سری فاکتورها 

ها اضافه شود.
از  ملی  تیم  وینگرهای  عملکرد  درباره  وی 
گفت:  ترابی  و  قلی زاده  جهانبخش،  جمله 
به این نگاه نکنید که یک بازیکن کم فروغ 
جام  در  که  است  این  مالک  خیر.  یا  است 
جهانی کدام بازیکنان به مرز آمادگی کامل 
می رسند. با یک بازی کسی را ارزیابی نکنید.
همه نفرات تیم ملی بازیکنان خوبی 

هستند
درخشان درباره نیمکت پربار تیم ملی ایران و بهبود جریان بازی بعد از 
انجام پنج تعویض در هر دو مسابقه تدارکاتی اظهار کرد: دست ما پر است. 
مگر می توان منکر توانایی آزمون و طارمی شوید. ممکن است در یک بازی 
با یک مهاجم بازی کنیم اما در نیمه دوم نفر بعدی می تواند گلزنی کند. 
همه نفرات حاضر در تیم ملی جزو بازیکنان خوب هستند. منتهی باید 
دید نوع استفاده از بازیکنان چطور است یک وقتی دو مهاجم هدف داریم 

و یک زمانی هم با یک مهاجم به زمین می رویم.
او درباره نقشه کی روش برای فاز تهاجمی گفت: تا جایی که یادمان است 
طارمی در تیم ملی وینگر یا مهاجم چپ بوده است. هیچ وقت مهاجم 

نوک نبوده است.
درخشان درباره عملکرد رقبای ایران در بازی های اخیر از جمله تیم ملی 
انگلیس که نتایج خوبی نگرفت گفت: اصال به این فکر نکنید! انگلیس با 
آلمان 3 بر 3 می کند. نوسانات فوتبال تا قبل از جام جهانی طبیعی است. 
در جام جهانی ورق بر می گردد. من انگلیس را یک مدعی می بینم. مگر 

اینکه مسیر سختی داشته باشد که به نظر نمی رسد اینطور باشد.

از پدر و مادر مشترک، از تیم ملی جدا

داستان 1+16 برادری که تیم ملی متفاوتی دارند
بخش ورزش- تیاگو آلکانترا، کریستین ویری و پرینس بواتنگ به همراه 
13فوتبالیست دیگر، برادرانی دارند که در تیم ملی کشور دیگری به میدان 

رفته اند.
تک تک این داستان ها فراتر از چند خط و به اندازه یک کتاب، ماجرا برای 
روایت دارند؛ روایت برادرانی با تیم های ملی متفاوت. مارکا در گزارشی از 

نمونه های معروف تا نمونه های کمتر شنیده شده؛ لیست کرده که 
ما با افزودن سرگذشتی کوتاه برای هر کدام، مطلبی را برای شما 

آماده کرده ایم با عنوان داستان 16برادر با تیم های ملی متفاوت:
نیکو ویلیامز )اتلتیکو بیلبائو/ تیم ملی اسپانیا( و ایناکی 

ویلیامز )اتلتیکو بیلبائو/تیم ملی غنا(
برادران ویلیامز از پدر و مادری غنایی به دنیا آمدند که به عنوان 
پناهجوی جنگی راهی اسپانیا شده بودند. نیکو و ایناکی در پامپلونای 
اسپانیا به دنیا آمدند و با اینکه اینک در اتلتیکو بیلبائو، هم باشگاهی 
هستند، تیم های ملی متفاوتی را برای بازی انتخاب کرده اند؛ یکی 

سرزمین اجدادی و دیگری جایی که در آن متولد شد.
تیاگو آلکانتارا )لیورپول/اسپانیا( و رافینیا آلکانتارا 

)العربی SC /برزیل(
پسران مارینیو، قهرمان جام جهانی 94 با برزیل، هر کدام بازی در 
یک تیم ملی را برگزیدند؛ رافینیا ترجیح داد راه پدرش را با پیراهن 
سلسائو پیش برود و موفق به کسب طالی المپیک با برزیل شد. 

برادرش تیاگو هم با انتخاب اسپانیا در پی کسب جام جهانی است.
فلورنتین پوگبا) ATK موهون باگان/گینه((، ماتیاس پوگبا 
)ASM بلفورت/گینه( و پل پوگبا )یوونتوس/فرانسه(

برادران پوگبا از پدر و مادری گینه ای به دنیا آمدند؛ پل سرشناس ترین 
آنهاست که در عرصه باشگاهی و ملی به موفقیت های بزرگی دست یافته 
و امسال با تیم ملی فرانسه به دنبال کسب دومین جام جهانی خود است. 
برادران او فلورنتین و ماتیاس در سطحی پایین تر و تیم ملی گینه مشغول 

فعالیت هستند.
کوین پرینس بواتنگ )هرتا برلین/غنا( و جروم بواتنگ

 )المپیک لیون/آلمان(
خالقان یکی از لحظات ماندگار جام جهانی 2۰1۰؛ برادران بواتنگ با پدری 
اهل غنا و مادری آلمانی؛ یکی با پیراهن آلمان و دیگری با پیراهن غنا مقابل 

هم قرار گرفتند تا تصویری ماندگار ثبت شود.
تاوالنت ژاکا )بازل/آلبانی( و گرانیت ژاکا )آرسنال/سوئیس(

به  تاوالنت  تولد  از  قبل  و کمی  آلبانی  بودند  و  کوزووو  اهل  ژاکا  خانواده 
بازل سوئیس مهاجرت کردند، جایی که گرانیت به دنیا آمد. هر دو برادر 
فوتبالیست شدند. گرانیت با پیراهن تیم ملی سوئیس و تاوالنت در قامت 
بازیکن تیم ملی آلبانی. البته هر دو در رده پایه برای تیم ملی سوئیس بازی 

کردند و سپس انتخاب نهایی متفاوت بود.

کریستین ویری )بازنشسته/ایتالیا( و ماسیمیلیانو ویری )بازنشسته/
استرالیا(

بله! برادر کریستین ویری، ستاره سابق تیم ملی ایتالیا برای تیم ملی استرالیا 
و  مادر کریستین  است.  بسیار جالب  این خانواده  داستان  کرد.  بازی می 
ماسیمیلیانو در کازابالنکا متولد و در فرانسه بزرگ شد، پدر خانواده هم 
فوتبالیستی بود که هم در استرالیا بازی می کرد و هم ایتالیا. پسران خانواده 

ویری که هر دو بازنشسته شده اند، یکی برای ایتالیا به میدان رفت و چهره 
ای سرشناس شد و دیگری عضو تیم ملی استرالیا شد.

ویلسون ادواردو )آالنیا اسپور/آنگوال( و ژوائو ماریو ادواردو 
)بنفیکا/پرتغال(

عضو تیم ملی پرتغال در جام ملت های اروپا 2۰16 که به کسب مقام قهرمانی 

مسابقات انجامید، اینک در بنفیکا بازی می کند و بازی های ملی اش برای 
پرتغال از 5۰ رد شده است. او در کنار دو خواهر، یک برادر به نام ویلسون 
هم دارد که فوتبالیست و عضو باشگاه آالنیا اسپور ترکیه است. برادر ژوائو 
اما برخالف خودش در تیم ملی آنگوال، جایی که سرزمین اجدای اش است 

بازی می کند.
جولیان دی گوژمان )بازنشسته/کانادا( و جاناتان دی گوژمان 

)اسپارتا روتردام/هلند(
برادران دی گوژمان از پدری فیلیپینی و مادری جامائیکایی که به کانادا 
مهاجرت کردند به دنیا آمدند. جولیان بازی برای تیم ملی کانادا را برگزید 
و رکورددار بازی ملی برای این کشور است. او همچنین اولین فوتبالیست 
کانادایی بود که در اللیگا بازی کرد. بردار کوچکتر، جاناتان، تیم ملی هلند را 

برای بازی انتخاب کرد و 14 بازی ملی در کارنامه دارد.
روجلیو فونس موری )مونتری/مکزیک( و رامیرو فونس موری )کروز 

آزول/آرژانتین(
دوقلوهای فونس موری در آرژانتین به دنیا آمده و در تگزاس مکزیک بزرگ 
شدند. آنها در تیم های ملی پایه آرژانتین به میدان رفتند اما روجلیو سال 
گذشته تصمیم گرفت برای تیم ملی مکزیک در رده سنی بزرگساالن به 
میدان برود. برادر او رامیرو که سابقه قهرمانی در لیگ اروپا با ویارئال را دارد، 

26 بازی ملی برای آرژانتین انجام داده است.
استیو مانداندا )رنس/فرانسه( و پارفایت مانداندا

 )رویال اکسل/کنگو(
خانواده مانداندا، زمانی که استیو 2 سال داشت از کشور خود کنگو )زئیر 
سابق( به فرانسه مهاجرت کردند. این اتفاق بزرگی برای استیو بود که در 
ادامه او را به تیم ملی فرانسه رساند. برادر او اما با وجود نقل مکان خانوادگی 

به فرانسه، ترجیح داد برای تیم ملی کنگو به میدان برود.
آلبین آیتی )اشتروم گراتس/سوئیس( و آرلیند آیتی 

)پوردنون/ آلبانی(
برادران آیتی با اصالتی آلبانیایی در دو تیم ملی مختلف بازی می کنند. آنها 
البته یک برادر فوتبالیست دیگر هم دارند که در عرصه ملی هنوز به میدان 
نرفته است. آلبین برخالف نامش که ریشه در نام آلبانی دارد، 
برای تیم ملی سوئیس به میدان می رود و برادر بزرگترش 

)آرلیند( پیراهن تیم ملی آلبانی را به تن می کند.
عمر الرقیق )اسپارتا روتردام/تونس( و کریم الرقیق 

)سویا/هلند(
عمر و کریم از پدری تونسی و مادری هلندی به دنیا آمدند. 
آنها در شهر هلموند رشد کرده و فوتبال را در کشور هلند 
آموختند. کریم از ابتدا بازی در تیم ملی هلند را از رده های 
پایه در پیش گرفت اما خیلی به او میدان داده نشد. عمر در 
رده پایه برای تیم ملی دو کشور تونس و هلند بازی کرد و 
به  برای تونس  نهایت تصمیم گرفت در رده بزرگساالن  در 

میدان برود.
مورگان گیالوگی )پاریس FC/ گینه( و ژوسوا 

گیالووگی )وولفسبورگ/فرانسه(
برادارن گیالوگی با اصالتی گینه ای در فرانسه بزرگ شدند. 
مسیر آنها با توجه به میزان مهارت در فوتبال اما کامال متفاوت 
بود. ژوسوا تیم های بزرگتر و بهتری را در عرصه باشگاهی پیدا 
کرد و برای تیم ملی فرانسه به میدان رفت؛ مورگان در سطحی پایین تر برای 

پاریس FC دسته دومی بازی می کند و تیم ملی اش، گینه است.
پل خوزه ام پوکو )کنیا اسپور/ کنگو( و آلبرت سامبی لوکونگا 

)آرسنال/بلژیک(
آلبرت و خوزه دیگر برادران فوتبالیستی هستند که در تیم های ملی متفاوت 
به میدان می روند. این دو در کشور بلژیک به دنیا آمده اند و ملیتی کنگویی 
دارند. سامبی در سطحی باالتر، برای آرسنال در عرصه باشگاهی و تیم ملی 
بلژیک در عرصه ملی به میدان می رود. برادر او پل خوزه نیز در لیگ کنیا 

بازی می کند و در عرصه ملی نیز برای کنگو به میدان می رود.
داریل دایک )وست برومویچ آلبیون/آمریکا( و برایت دایک 

)تورنتو/نیجریه(
خانواده دایک با اصالتی نیجریه ای، سابقه ورزشی موفقی در عرصه ملی این 
کشور دارد اما یک نفر از اعضای این خانواده برای تیم ملی امریکا به میدان 
می رود؛ داریل که در اوکلوهاما بزرگ شده و برای وست برومویچ آلبیون 
بازی می کند، برخالف برادر و خواهرش که عضو تیم ملی نیجریه هستند، 
برای امریکا در عرصه ملی بازی می کند؛ پسرعموی آنها نیز برای تیم ملی 

نیجریه بازی کرده است. 
جان سوتار )رنجرز FC/اسکاتلند( و هری سوتار )استوک سیتی /استرالیا(

جان و هری دورگه اسکاتلندی-استرالیایی هستند. پدر آنها جک که قبال 
فوتبالیست بود، اهل اسکاتلند است و مادرشان اصالتی استرالیایی دارد. این 
دو در اسکاتلند به دنیا آمده و رشد کردند و اینک در فوتبال جزیره، دوران 
باشگاهی خود را سپری می کنند. انتخاب ملی دو برادر اما متفاوت بود و جان 
ترجیح داد در سرزمین پدری خود فوتبال بازی کند و هری تصمیم گرفت 

برای تیم ملی کشور مادرش به میدان برود.


