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چه شکلی از زیر بغل کوپکه عبور کرد .اما لحظه
ای بعد گل دوم یوگسالوی به ثمر رسیده بود! هر
چند در ادامه آلمان بازی را ( )2-2کرد ولی ضعف
کوپکه در ادامه راه ،به عقاب ها ضربات بیشتری
وارد کرد .در مسابقه مقابل کرواسی در یک چهارم
نهایی و در شرایطی که ژرمن ها ده نفره شده بودند،
کوپکه دو بار با شوتهای پشت  18قدم تسلیم شد.
آلمان( )0-3در هم کوبیده شد و همه چیز برای
کنار رفتن کوپکه و روی کار آمدن اولیور کان در
دروازه فراهم آمد.

دیوید سیمن( انگلیس)؛ جام جهانی
2002
بعد از کنار رفتن پیتر شیلتون ،چیزی نگذشت که
دیوید سیمن دروازه بان آرسنال ،سنگربان اصلی
تیم ملی انگلیس شد .مردی با سبیل هایی معروف
که بعد از سنین  30سالگی فیکس تیم ملی شده
بود و طبیعتا به زودی خیال رفتن نداشت .او در
جام ملت های  1996و  2000و جام های جهانی
 1998و  2002درون دروازه سه شیرها ایستاد.

رقابت هایی که با موفقیت انگلیس همراه
نشد .هر چند که سیمن عملکرد بدی نداشت
و در یورو  96در مسابقه با اسپانیا یکی از معدود
بردهای سه شیرها در ضربات پنالتی را رقم زد.
اما آخرین بازی سه شیرها در جام جهانی 2002
به یک کابوس واقعی برای سیمن بدل شد .مردی
که ح��اال موهایش بلند و بلندتر ش��ده بود؛
درست مثل سنش که بیشتر و بیشتر شده بود.
بازی با برزیل در یک چهارم نهایی( )1-1پیش می
رفت و نیمه دوم تازه شروع شده بود .رونالدینیو
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برزیلی پشت یک ضربه کاشته ایستاد و در شرایطی
که زاویه بسته توپ ،شانس ضربه مستقیم را از او
گرفته بود ،او توپ را به سمت دروازه سانتر کرد.
سیمن هم که از دروازه جلو آمده بود تا در صورت
سانتر ،توپ را مهار کند غافلگیر شد .او قبال هم
در مسابقات اروپایی در برابر اتلتیکو بیلبائو
همین گونه گل خورده بود و یک جام آرسنال
را به باد داده بود .در برابر ضربه رونالدینیو هم او بار
دیگر اشتباه کرد و با این گل انگلیس جام جهانی را
ترک کرد!
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