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 -9جشن کریم حقی مدافع  190سانتی متری تونس پس از قهرمانی این تیم در سال  .2004تونس در
فینال این مسابقات  2بر یک مراکش را شکست داد و قهرمان این رقابت ها شد.

 -10یک یادگاری قدیمی از قهرمان س��ال  .1962در س��ومین دوره این بازیه��ا اتیوپی میزبان بود و در
فینال جمهوری متحد عرب را پس از تساوی  2بر  2در وقت قانونی با نتیجه  4بر  2شکست داد .این اولین
قهرمانی اتیوپی در مسابقات بود.

 -11قدرت میانه دهه  60در فوتبال آفریقا .تیم ملی غنا در س��ال  1963با سه گل سودان را شکست داد
و دو س��ال بعد با برد  3بر  2مقابل تونس در وقت اضافی ،قهرمان آفریقا شد .غنا در همین ایام در دیداری
دوستانه با رئال مادرید به تساوی  3-3دست یافت.

 -12فتح جام ملت های آفریقا توس��ط استیفن کشی کاپیتان نیجریه و سایر هم تیمی های وی در سال
 .1994نیجریه در آن س��ال زامبیا را  2بر یک شکس��ت داد و قهرمان شد و اندکی بعد در جام جهانی نیز
درخشید.

 -13نلس��ون ماندال و باارزش ترین یادگاری ورزش��ی دوران زندگی اش .اندکی بع��د از لغو آپارتاید در
آفریقای جنوبی ،تیم ملی این کش��ور در مس��ابقات  1996میزبان جام ملت ها ب��ود و با برتری  2بر صفر
مقابل تونس قهرمان رقابت ها شد.

 -14نبرد مارک ویوی��ن فوئه از کامرون ب��ا عبدالعزیز بن حملط بازیکن الجزای��ر در یک چهارم نهایی
مس��ابقات  .2000این دیدار با گل فوئه( )1-2به س��ود کامرون خاتمه یافت و این تیم در پایان قهرمان
مسابقاتی شد که در نیجریه و غنا برگزار می شد.

 -15اتوگلوریا مربی برزیلی الجزایر در س��ال  1980این تیم را قهرمان آفریقا کرد .گلوریا متولد  9ژانویه
 1917بود و تنها ش��ش س��ال پس از این قهرمانی زنده ماند .او که در تیم ملی پرتغال عنوان س��وم جام
جهانی  1966را کسب کرده بود ،در  4سپتامبر  1986از دنیا رفت.

 -16کلود له روی فرانسوی در سال  1988مراکش را قهرمان آفریقا کرد .او که متولد  6فوریه  1948بود
در تیم هایی چون کامرون ،سنگال ،جمهوری کنگو ،غنا و توگو مربیگری کرد.
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