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ESCACS

FUTBOL - PRIMERA

Hamdouchi derrota Mirzoev i se situa
líder en solitari de l’Obert Illes Medes

Roberto Carlos
està convençut
que el Madrid
té «equip per
guanyar títols»

El MI de Tordera Joan Fluvià derrota «SuperLópez» i comparteix el segon lloc de la taula

DdeG, Madrid.
A.C., L’Estartit.

Han hagut de passar sis rondes
perquè un dels jugadors se situés líder en solitari de l’Obert
Illes Medes d’escacs. Es tracta
del Gran Mestre marroquí Hichem Hamdouchi, segon cap de
sèrie del torneig, que va vèncer
el GM azerbajà Azer Mirzoev
per convertir-se en l’únic jugador que ha sumat 5,5 dels sis
punts possibles. El segon lloc el
comparteixen, amb cinc punts,
el GM polonès Mateusz Bartel,
el MI de Tordera Joan Fluvià i el
GM xilè Javier Campos.
La victòria de Hamdouchi sobre Mirzoev es va produir en
una defensa Petrov plantejada
per Mirzoev. El GM azerbajà va
fer un sacrifici que no va resultari posteriorment es va veure
obligat a abandonar perquè el
seu rival marroquí disposava de
mat en tres jugades.
Entre els gironins, el millor
classificar és el MI Joan Fluvià,
que ahir es es va desfer, portant
les peces negres, del MI Josep
Manuel López SuperLópez. El
seu germà Jordi tampoc va fallar
davant el francès Sebastien Midoux i amb 4,5 punts es troba
ara a un punt del líder Hamdouchi i a mig dels seus quatre perseguidors. Joan Fluvià, quinzè
cap de sèrie amb 2.457 punts
ELO, tindrà avui un rival molt
dur en Viktor Moskalenko,
quar t favorit amb un ELO de
2543 punts, mentre que Jordi
Fluvià s’enfrontarà a Aze Mirzoev, cinquè cap de sèrie.
Aquestes dues par tides es
podran veure en els taulers 2 i 4
de la Sala Polivalent, on es dis-
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CONCENTRAT. Azer Mirzoev va perdre la seva partida amb Hicem Hamdouchi després d’un sacrifici poc afortunat.

puta el torneig, però també
caldrà estar atents a altres
punts. Per exemple, en el primer tauler es veuran les cares
Mateusz Bar tel, tercer cap de
sèrie, amb el líder Hichem Hamdouchi, i en el tercer Javier
Campos amb Aleksander Delchev, primer favorit.
De la resta de par tides disputades ahir també va sobresor tir la gran victòria d’Alvar
Alonso, conduint les peces ne-

gres, davant el búlgar Nikolay
Milchev. El jove gironí es troba
empatat, amb quatre punts, en
la setzena posició amb jugadors
de la talla dels GM Mihai Suba,
sisè cap de sèrie, Boris Chatalbashev, setè, o Alojzije Jankovic,
vuitè. Alonso s’enfrontarà ara a
Rafal Lubcynski mentre un altre
jove, el lleidatà Robert Alomà,
se les veurà amb Jankovic.
També cal esmentar el bon
torneig que està duent a terme

LLIGA ANGLESA

el ganxó Josep Maria Lillo, que
amb 3,5 punts avui s’enfrontarà
amb el MF Oliver Kurmann
amb un punt en joc per accedir
als llocs d’honor de la classificació. Ahir, en canvi, no va ser
un dia gaire bo per a Mar tí
Mayo, que va caure derrotat davant la GM femenina Adina-Maria Bogza, que malgrat tot no
desmereix el més mínim el gran
torneig que està duent a terme
el jugador del Gerunda.

Rober to Carlos està convençut que el Reial Madrid té
un equip per conquerir títols i
que demostrarà que és un
conjunt guanyador. El brasiler, en una petita entrevista
que publicava ahir en la seva
edició digital el diari Marca,
va dir que a aquest 2007 li demana «que puguem seguir millorant i arribem al final de la
temporada lluitant pels títols.
Crec que tenim un equip per
guanyar algun títol, però no podem seguir cometent més
errors».
Això sí, Roberto Carlos entén que ja ha arribat l’hora que
el conjunt de Capello comenci a mostrar tot el seu potencial: «Hem d'explotar ja. Estic
convençut que som un bon
equip i que derrotes com la del
Recreativo no es poden produir.
Els dos primers mesos de l'any
seran claus i nosaltres tenim
una bona preparació física per
aguantar i guanyar els partits
claus».
Respecte a quin pot ser el
títol més assequible per al Madrid, la Lliga o la Champions
o, el lateral esquerre brasiler
creu que «encara és d'hora per
dir-ho» i dóna els seus arguments: «És veritat que a la Lliga hem fallat en alguns partits
que havíem de resoldre. Però
també és positiu que hem recuperat la solidesa quan juguem
fora del Bernabéu.Queda molta Lliga i jo crec que aquest
campionat està molt obert. En
la Champions hem estat millor
i crec que l’eliminatòria contra
el Bayern la podem guanyar».

FUTBOL INTERNACIONAL

El Liverpool obté una contundent
victòria sobre el Bolton (3-0)
Crouch, Gerrard i Kuyt marquen els gols en la darrera mitja hora
Efe/DdeG, Liverpool (Anglaterra).

El Liverpool de Rafael Benítez va
estrenar el 2007 de manera estel·lar, derrotant per 3-0 el Bolton
d'Iván Campo, cosa que el va
empènyer al tercer lloc de la general, en una jornada magnífica
també per al Reading, que va golejar a plaer, per 6-0, el West Ham.
En una competició que domina el Manchester United d'Alex
Ferguson, els «Reds» van assolir
ahir el 40 punts, tot i que van haver d'esperar al segon temps per
desnivellar el marcador a favor
seu. Els primers dos gols van arribar en dos minuts, obra de l'altíssim davanter Peter Crouch
(m.60) i del capità, el migcampista Steven Gerrard (m.62). L'holandès Dirk Kuyt va fer el 3-0 al
82, assistit per Luis García.
El porter Pepe Reina i el migcampista Xabi Alonso van sortir
en l'onze titular dels «Reds», i
García va començar el partit com
a suplent per reemplaçar al xilè
Mark González en el minut 69.

Després del resultat d'ahir, el Liverpool encadena 27 partits invicte a Anfield i se situa per sota
del Chelsea en la classificació.
Golejada del Reading al West Ham

Un altre dels grans guanyadors de la jornada va ser el Reading, que no va tenir pietat davant
el londinenc West Ham (6-0). Van
rubricar els gols Brynjar Gunnarsson, Stephen Hunt, el jugador del West Ham Anton Ferdinand en pròpia porta, Kevin Doyle, per dues vegades, i Leroy Lita
davant el seu impotent adversari,
que va quedar totalment humiliat
i sense poder sortir de la zona de
descens, en el divuitè lloc. Després d'aquesta magnífica victòria,
el Reading és novè amb 30 punts,
per darrere de l'Everton.
Per contra, no va haver-hi gols
en el partit al Craven Cottage entre l'amfitrió Fulham i el Watford.
El tècnic del Fulham, el gal·lès
Chris Coleman, va perdre al seu
porter, el finlandès Antti Niemi en

el minut 60, a causa d’una greu lesió, i va ser substituït per Jan Lastuvka.
La jornada es va saldar amb
una dolorosa derrota per a l'Everton de Mikel Arteta, que va
inaugurar l'any amb un 2-1 en
contra en la seva visita al camp del
Manchester City.
A l'estadi de Riverside, el
Middlesbrough va aconseguir
imposar-se per 3-1 al Sheffield
United i el partit que van disputar
a l'estadi de Fratton Park el Portsmouth i el Tottenham Hotspur va
finalitzar amb empat a un.
El Blackburn Rovers va rematar la primera jornada de l'any
amb una victòria per 3-0 en el seu
partit davant el Wigan, amb un
primer gol en pròpia porta d’Emile Heskey i dos més de Matt
Derbyshire i Benedict McCarthy,
aquest últim de penal. Ahir a la nit
es jugava el Newcastle-Manchester i la jornada continuarà avui
amb els partits Arsenal-Charlton
Athletic i Aston Villa-Chelsea.
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EL DAVANTER BLAUGRANA. Pot rebre un nou guardó tot i estar lesionat.

Eto’o opta a Jugador Africà
de l’Any per quarta vegada
Drogba i Essien son els altres dos finalistes
Efe/DdeG, El Caire (Egipte).

Samuel Eto'o, jugador del Barça,
figura entre els tres finalistes a
Jugador Africà de l'Any 2006,
anunciats per la Confederació
Africana de Futbol, i aspira així a
obtenir el trofeu per quart any
consecutiu, que cap altre jugador
ha aconseguit abans.
Entr els finalistes, idèntics a

l’any passat, hi ha també el davanter ivorià Didier Drogba i el
migcampista ghanès Michael Essien, del Chelsea. La selecció es
va fer per mitjà d’una enquesta
entre seleccionadors africans i el
guanyador serà anunciat l'1 de
març a Accra (Ghana). El 2005
Eto'o es va imposar amb 108
punts a Drogba, amb 106.

