 -17بهترین گلزن تاریخ رقابت ها .س��اموئل اتوئوی کامرونی طی سالهای  1997تا  2014در تیم ملی
کامرون  118بازی ملی انجام داد .او در سالهای  2006و  2008بهترین گلزن مسابقات شد و در مجموع
 18گل در این تورنمنت به ثمر رساند.

 -21آخرین تیمی که به خانواده مس��ابقات اضافه شد .سودان جنوبی اولین حضور در مرحله مقدماتی
مس��ابقات را در س��ال  2015جش��ن گرفت اما با باخت  5بر صفر مقابل موزامبیک از رسیدن به مراحل
بعدی مسابقات مقدماتی بازماند.

 -18بهترین دروازه بان تاریخ مس��ابقات .عصام الدين كمال توفيق الحضري متولد  15ژانویه  1973در
مصر بود و با تیم ملی کشورش در سالهای  2008 ،2006 ،1998و  2010قهرمان مسابقات شد.

 -22تصوی��ری از اندایه موالمبا در دوران پیری .ندایه که در روز  4نوامبر  1948در کنگوی بلژیک متولد
شده بود ،در س��ال  1974به تنهایی برای زئیر  9گل به ثمر رساند و آقای گل و بهترین بازیکن تورنمنت
شد .رکوردی که هرگز تکرار نشد.

 -19لورن پاکو( متولد  10آگوس��ت  1947و متوفی به  13نوامبر  .)2016بازیکن تیم ملی س��احل عاج
طی س��الهای  1967تا  1980در هفتاد بازی ملی حضور یافت .پاکو در سال  1970در برد( )1-6ساحل
ع��اج مقابل اتیوپی به تنهایی  5گل به ثمر رس��اند و تنها بازیکن تاریخ مس��ابقات لقب گرفت که چنین
آماری را به جای نهاده است.

 -20کامل احمد حس��ن مصری( متولد  2می  )1975طی س��الهای  1995تا  2012در  184بازی ملی
به میدان رفت .این مصری طی س��الهای  1996تا  2010در هشت دوره جام ملت های آفریقا به میدان
رفت و رکوردی عجیب برجای نهاد.
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 -23هروه رنارد آخرین مربی است که موفق به فتح جام ملت های آفریقا شده است .این مربی فرانسوی
در  30س��پتامبر  1968متولد ش��د و س��ابقه مربیگری در تیم هایی چون زامبیا ،آنگوال ،س��احل عاج و
مراکش را دارد .وی هم با زامبیا و هم با ساحل عاج قهرمان جام ملت های آفریقا شده است.

 -24تصوی��ری از جام جهانی  2010و مس��ابقه برزیل و س��احل عاج .دو بازیکن س��یه چرده رکوردی
جالب در جام ملت های آفریقا دارند .س��یاکا تیه نه از س��ال  2002تا  2015در  7دوره مسابقات حضور
داشته است .کولو توره بازیکن شماره  4ساحل عاج هم رکوردی مشابه دارد .این دو به همراه بوبکر باری
رکورددار بازیکنان ساحل عاج در این تورنمنت هستند.

