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 -25روژه میالی کامرونی با لباس��ی خاطره انگیز .در مسابقات  1988کامرون قهرمان شد و میال هم با
 2گل ،یکی از چهار آقای گل بازیها ش��د .کامرونی ها دقیقا همین لباس را در جام جهانی  1990استفاده
کردند و به جمع هشت تیم برتر جهان رسیدند.

 -29آخرین بازیکنی که در یک مس��ابقه جام ملت ها  4گل زد .بنی مک کارتی در س��ال  1998در برابر
نامیبیا طی  13دقیقه چهار گل زد و برتری  4بر یک تیمش را رقم زد .مک کارتی در آن س��ال با  7گل زده
آقای گل شد و بهترین بازیکن جام نیز لقب گرفت.

 -26تکمیل افتخارات رباح ماجر الجزایری .مهاجم الجزایری در  15دسامبر  1958متولد شد و در جام
جهانی  1982با گلزنی به آلمان و در فینال جام باش��گاههای اروپا با گلزنی مقابل بایرن به شهرت رسید.
فاتح اروپا با پورتو شد و در سال  1990قهرمان آفریقا شد و بهترین بازیکن جام ملت های آفریقا.

 -30ساموئل کوفور مدافع غنایی به عنوان یکی از چهار مدافع برتر تاریخ بازیها انتخاب شده است .کوفور
در رده باش��گاهی با بایرن به همه افتخارات رس��ید اما در س��ال  2000در هنگام میزبانی غنا در بازیها،
چیزی جز اشک های ناشی از حذف غنا در یک چهارم نهایی نصیبش نشد.

 -27رش��یدی یکینی نیجریایی از معدود بازیکنانی بود که در دو دوره پیاپی آقای گل مس��ابقات شد .او
در س��ال  1992با چهار گل و در س��ال  1994با پنج گل به این مهم دست یافت .او در سال  1994عنوان
قهرمانی و جایزه بهترین بازیکن جام را هم از آن خود کرد.

 -31ج��ی جی اوکوچا با نام کامل« آگوس��تین آزوکا اوکوچا» متولد  14آگوس��ت  1973یکی از چهار
هافبک برتر تاریخ مس��ابقات ،در س��ال  2004با چهار گل زده یکی از پنج گلزن برتر بازیها شد و بهترین
بازیکن تورنمنت نیز لقب گرفت.

 -28تنه��ا مربی که ه��م در ارئپا و هم در آفریقا به افتخار قهرمانی دس��ت یافت .چهار س��ال پس از فتح
یورو  2000و دو س��ال پس از ناکامی مطلق در جام جهانی  ،2002روژه لومه فرانسوی با تونس قهرمان
آفریقا شد.

 -32کریستین آتس��و متولد  10ژانویه  1992در دوره قبلی مسابقات آخرین بازیکنی بود که به افتخار
بهترین بازیکن تورنمنت دست یافت .او در دقیقه  116بازی فینال تعویض شد و جانشنی او پنالتی را از
دست داد و موجب نایب قهرمانی غنا در آخرین تورنمنت شد!
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