





Άνοιξε λογαριασμό 
Ο Τυνήσιος Σάσι ξεκίνησε να σκοράρει
με τα χρώματα της ΑΕΛ. Χθες έδωσε τη
νίκη (1-0 τον Άρη) στην ομάδα του,
σφραγίζοντας την πρόκριση στην
επόμενη φάση του Κυπέλλου. 





Ξεκαθαρίζει του Ίσμα
Σήμερα αναμένεται να αποφασισθεί αν
θα παραχωρηθεί ο Γκονσάλβες στη
Χαρτς - Με δεύτερη νίκη 5-0 επί του
ΑΣΙΛ η «Κυρία» στους «8» του
Κυπέλλου.





Κομβικής σημασίας
Οι «πράσινοι» προετοιμάζονται για τον
εντός έδρας αγώνα με τη Ν. Σαλαμίνα,
θέλοντας να παρουσιάσουν καλύτερη
εικόνα, παίρνοντας ταυτόχρονα τους
τρεις βαθμούς.





Το τελευταίο
Όλοι στους “κιτρινοπράσινους”
ευελπιστούν η απρόσμενη ισοπαλία με
τον Άρη να είναι το τελευταίο
στραβοπάτημα, έχοντας την προσοχή
τους πλέον στην ΑΕΖ. 





Εμπνέει εμπιστοσύνη
Η σημαντική βελτίωση της αμυντικής
γραμμής έπαιξε ιδιαίτερο ρόλο στην
ανοδική πορεία της ομάδας της Λεμεσού.
Σε έξι αγώνες με τον Αυγουστή στον
πάγκο δέχθηκε τέσσερα τέρματα.




Ο ΑΠΟΕΛ, με σκόρερ τούς Πιέρο Σωτηρίου και Στάθη Αλωνεύτη, νίκησε τη Ν. Σαλαμίνα στο «Αμμόχωστος» 

με 2-1 και πήρε την πρόκριση για τους «8» του Κυπέλλου Κόκα-Κόλα. Για τους γηπεδούχους μείωσε 
ο Μακρίεφ. Ικανοποιημένος από την εμφάνιση ο Τόμας Κρίστιανσεν. Από ιατρικές εξετάσεις 

θα περάσει σήμερα ο Μπαράλ, μετά τον χθεσινό τραυματισμό του. Ολοκληρώνεται σήμερα του Εμπεσίλιο.
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