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ΒΑΖΟΥΝ ΤΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ


Μετά τον Μπαράλ, ο ΑΠΟΕΛ προχωρεί στην
απόκτηση άλλων δύο παικτών εγνωσμένης αξίας.
Πακέτο από την Ανζί Ρωσίας στον Αρχάγγελο 
οι Γιαμπερέ και Εμπεσίλιο. Στην Κύπρο είναι 
ήδη ο πρώτος, φτάνει σήμερα ο 2ος. Με
πλεονέκτημα σε σκορ και ισχύ, οι 
«γαλαζοκίτρινοι» πάνε στο 
«Αμμόχωστος» για να πάρουν 
την πρόκριση απέναντι 
στη Νέα Σαλαμίνα. 
ΣΕΛΙΔΑ 36
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