Η ΑΕΚ ανακοίνωσε χθες την απόκτηση του 20χρονου μέσου

Χέφελ και

Ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΠΑΝΗΛΘΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ

Ξεχειλίζει από
αυτοπεποίθηση

βλέπουμε

Μετά την απόκτηση των
Χέφελ και Μαλόκου, ο
Ρόκα κάνει δεύτερες
σκέψεις σχετικά με την
απόκτηση επιθετικού

Σ’ ένα δεκαπενθήμερο
νίκησε τρεις από τις
ομάδες που βρίσκονται
στην πρώτη πεντάδα του
πρωταθλήματος

Η νίκη απέναντι στη Νέα
Σαλαμίνα και η διατήρηση
της απόστασης στο -1 από τον
πρωτοπόρο ΑΠΟΕΛ, έφερε
ικανοποίηση » ΣΕΛ. 3

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΤΗΚΕ ΣΟΒΑΡΑ ΚΑΙ ΘΑ
ΜΕΙΝΕΙ ΕΚΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ

Ο ποδοσφαιριστής
κουβαλά πλούσιες
παραστάσεις από
την Πριμέρα
Ντιβιζιόν,
αφού
έπαιξε στις
Σπόρτινγκ
Χιχόν,
Λεβάντε και
Γρανάδα
» ΣΕΛ. 4

Σοκ με τον Σόουζα
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Σύμφωνα με
την ιατρική
γνωμάτευση, ο
μέσος της ΑΕΛ
υπέστη ρήξη
πρόσθιου χιαστού
στο αριστερό γόνατο

g

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2285

Ποδοσφαιριστής του ΑΠΟΕΛ
έως τον Μάιο του 2018 είναι
ο 33χρονος Ισπανός επιθετικός
Η λεμεσιανή
ομάδα ενδέχεται
να αναθεωρήσει
το μετεγγραφικό
πλάνο της για τον
Ιανουάριο » ΣΕΛ. 3

Η διοίκηση
ικανοποίησε τα
«θέλω» του Τόμας
Κρίστιανσεν, ο
οποίος κρίνει ότι
η μετεγγραφή του
Μπαράλ ανεβάζει
το επίπεδο της
μεσοεπιθετικής
γραμμής της
ομάδας του

Η ΟΜΟΝΟΙΑ ΠΛΗΡΩΣΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ
ΤΙΣ ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ

Η γύμνια στην άμυνα
Ο Κάρβερ με τις
επιλογές του
προκάλεσε την
αντίδραση του
κόσμου αφού
σ’ ένα ντέρμπι
ξήλωσε την
ομάδα

Με τα δύο γκολ που
δέχθηκε από τον
Απόλλωνα έφθασε
τα 26 κι είναι με
διαφορά η χειρότερη
αμυντική γραμμή της
πρώτης πεντάδας

100% επιτυχία για
τον Σωφρόνη Αυγουστή,
ο οποίος έχει άστρο
λαμπρό και εμπνέει τους
κυανόλευκους » ΣΕΛ. 6

Οέσυρε
ΜΠΑΡΑΛ
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Η πρόκριση
αποτελεί
μονόδρομο στο
αυριανό ματς
κυπέλλου με
αντίπαλο τον
Εθνικό Άχνας στο
Δασάκι » ΣΕΛ. 8

Η Γενική Συνέλευση θα αποφασίσει
τον νέο πρόεδρο της Ανόρθωσης

Στην τελική ευθεία
«Αγκάθι» στις επαφές για την επιστροφή
του Ανδρέα Παντελή η χρονική διάρκεια
της θητείας του
ΚΟΛΟΥΝΓΚΑ: «Η απόδοσή μου είναι
κακή, δεν δείχνω την αξία μου» » ΣΕΛ. 7

τον χορό

Οι γαλαζοκίτρινοι θα
επιδιώξουν στον αυριανό
αγώνα κυπέλλου κόντρα
στη Νέα Σαλαμίνα,
εμφάνιση καλύτερη απ’
ό,τι απέναντι στη Δόξα

Στην τρέχουσα σεζόν αγωνίστηκε σε 8 αγώνες εκ των οποίων οι δύο ως βασικός
Σε μετεγγραφή εκ των έσω εξελίσσεται ο Νικόλας Ιωάννου

