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EL 9
Dimarts 22 de gener del 2002

BARCA

Kluivertserà
com
O Uholandès va menysprear O La sanció podria ser més
González Vázquez i li
gran si el consideren
podrien caure dos partits
reincident

O També podrien actuar
d'ofici contra el davanter
per agressió a De Quintana

FERRAN CORREAS
Barcelona

Carles Rexách no podrà continuar comptant amb el trident
per ais propers partits de lliga, ,
ja que Patrick Kluivert serà sancionat amb un mínim de dos
partits pel comitè de competició després del menyspreu que
va mostrar cap a l'àrbitre del
partit Rayo-Barcelona, Bernardino González Vázquez, i que
aquest ha fet constar a l'acta
del matx. González Vázquez ya.
fer un armex en què indica el
següent: «Una vegada finalitzat
el partit, camí dels vestidors i
sobre el terreny de joc, el jugador del FC Barcelona Patrick
Kluivert es va dirigir cap a mi
dient-me vàries vegades: ets un
pocavergónya; no en tens ni
puta idea». Aquestes paraules
pi^ovocaran que el competició
imposi a Kluivert una sanció de
dos partits, que podria ser més
gran si es valora la reincidència
de l'holandès. I és que Kluivert
ja vá ser sancionat per competició l'octubre del 1999 després
d'insultar Manuel Díaz Vega en
un partit jugat a l'Estadi contra
el Real Madrid. Llavors, Díaz
Vega, que va expulsar íQuivert,
va escriure a l'acta que l'holandès li havia dit: «Me cago en la
teva puta mare.» Competició el
va sancionar amb quatre partits.

Oferta important dei
Liverpool p e r i
l'hòlandè^ i!:

Kluivert podría ser sancionat per competició després d'haver menyspreat l'àrbitre del Rayo-Barça. / EFE

I no només per aquestes paraules podria ser sancionat
Kluivert. L'holandès podria ser
també castigat si el comitè de
competició decideix actuar
d'ofici i fer ús del vídeo. Kluivert, quan faltaven pocs minuts per a la finalització del
partit, va donar una bufetada a

la cara al defensa del Rayo De
Quintana que van recollir les
cameres de televisió. En aquest
cas, però, Kluivert va reaccionar a una provocació del mateix De Quintana.
Vallecas és, doncs, un camp
que no li provà gaire a Kluivert.
L'holandès ja va rebre una forta

sanció de competició ara fa
dues temporades després d'agredir el defensa del Rayo Cota.
En aquella ocasió, el desembre
del 1999, competició va actuar
d'ofici i després d'utilitzar el vídeo va sancionar el jugador
blaugrana amb tres partits de
suspensió.

jegons publicdven ahir
•iiversosmitjansde
• omunicaçió anglesos, el
i iverpool vol fitxar Kluivert
|)erà la temporada vinent
i;l,davántef holandès, que
la va estar fa uns anys en el
[)untde,mira de l'equip
• ÜAnfield, s'hà Convertit en
iinaprioritat'per al tècnic
'.léis Reds, el francès Gerard
Moullier, després del gran
Dartit que va fer Kluivert
• entra ei Liverpool a la Higa
• le campions Él conjunt
inglés, que no comptà per
4 la temporada que ye amb
Anelka i que ha traspassat
FowleralLeeds,'veu
Kluivért.c'om el company
ideal per a Michael Owen
El Liverpool podna haver
començat ja a negociar
amb el Barca i està disposat
a pagar uns 33 milions
d'euros Per convèncer
Kluivert, l'equip anglès
disposa del seu anriic'Jàri
Litmanen i amb èl fet que
l'holandès sempre ha
volgutjugara la Premier
League

Abelardo es reincorpora al grup
F.C.
Barcelona

No tot són notícies dolentes a
Can Barca, també n'hi ha de
bones. Ahir, el central asturià
Abelardo Fernández va tomar a
entrenar-se al mateix ritnie que
els seus companys, després que
a principi d'any va recaure per

segona vegada durant la seva
recuperació. Abelardo va caure
lesionat el 12 de març de l'any
passat i se li va diagnosticar una
greu lesió de ròtula qiie el va
obligar a passar pel quiròfan
dos dies després. Recuperat
d'aquesta lesió, va tornar a
fer-ser mal el dia 1 d'aquest mes
de gener. L'asturià es.va fer un
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trencament de set mil·límetres
al bíceps femoral de la cama
dreta del qual ja està totalment
recuperat. Abelardo es va entrenar ahir amb normalitat,
deixant de jugar només el partidet 'que van disputar els jugadors que van ser suplents a Vallecas. El central asturià, que finalitza el seu contracte amb el

Barcelona el pròxim 30 de juny,
però, espera poder participar
en tots els exercicis a partir de
demà i anar agafant a poc a poc
el ritme necessari per poder jugar un partit oficial abans que
es compleixi im any de la seva
lesió. Recuperat Abelardo, només continuen de baixa Luis
Eiuique, Andersson i Coco.
Abelardo toma a entrenar-se. / M. LABURU.

