
pemain senior. Namun tekel 
brutalnya di menit ke-35 ke 
Joao Cancelo adalah tindakan 
yang tidak perlu.

“Itu tekel gila! Dia seharus-
nya tidak melakukan itu. Dia 
adalah pemain berpengalaman 
dan harusnya tetap bermain 
dengan tenang. Sekarang, hati 
fans Arsenal di seluruh dunia 
hancur!” tutup Ian Wright yang 
pernah memperkuat Arsenal di 
tahun 1991 sampai 1998.

Xhaka memang punya 
catatan buruk selama di Ar-
senal. Dia sudah mendapat-
kan empat kali straight kartu 
merah atau tanpa akumulasi 
kartu kuning. Xhaka seakan 
akrab dengan kartu merah 
sejak berkostum Borussia 
Muenchengladbach. Pemain 
Timnas Swiss itu lima kali diu-
sir setelah menerima akumulasi 
kartu kuning dan satu kali lewat 
kartu merah secara langsung.

Arsenal selanjutnya akan 
menghadapi Norwich City, pada 
pekan keempat,  Sabtu (11/9) 
mendatang. Mampukah Arsenal 
mengalahkan Norwich yang 
posisinya berada satu strip di 
atasnya? Patut ditunggu.     vit

sebaik-baiknya ke depan,” un-
gkap pernyataan resmi Arsenal.

Terjerembabnya Arsenal 
ini mendapat kritikan dari leg-
enda klub, Ian Wright.  “Ben-
cana, permainan mereka itu 
bencana.  Mereka memalukan, 
sangat memalukan. Saya tidak 
tahu strategi mereka itu mau-
nya seperti apa. Koordinasi 
mereka buruk. Lini belakanya 
bobrok,” ujar Wright kepada 
talkSport.

Ia juga mengomentari soal 
kekalahan telak Arsenal dari 
Manchester City. Baginya, 
kekalahan itu jadi bukti betapa 
berantakannya lini belakang 
Arsenal yang tidak membaca 
pergerakan lawan, gagal mem-
buat jebakan offside, dan koor-
dinasi yang tidak jelas.

“Cedric, Rob Holding, 
Sead Kolasinac, mereka ada 
di mana-mana tapi mereka 
tidak melakukan apa-apa,” 
ungkapnya.

Khusus Granit Xhaka, 
Ian Wright menghujatnya 
habis-habisan. Menurutnya, 
Xhaka punya peran besar 
untuk penyeimbang tim dan 
juga merupakan salah satu 

Arsenal sendiri mencoba 
melepas sejumlah pemain 
di penutupan bursa transfer 
musim panas 2021, Selasa 
(31/8). Namun menurut lapo-
ran The Sun,  baru Willian 
Borges yang dilepas. Kontrak 
Willian sejatinya masih tersisa 
hingga 30 Juni 2023. Namun, 
lewat kesepakatan dua belah 
pihak, Willian rela kontraknya 
diputus.

Setelah kontraknya dipu-
tus, pemain asal Brasil me-
milih pulang kampung untuk 
gabung Corinthians. Bersama 
Corinthians, Willian dikontrak 
hingga 31 Desember 2023.

Keputusan Willian itu 
bikin The Gunners bisa meng-
hemat pengeluaran sebesar 
Rp404,5 miliar. Keputusan 
Willian ini disebut sudah bikin 
manajemen Arsenal sangat 
terkesan.

“Menyusul pembicaraan 
yang positif  dan konstruktif  
dengannya dan timnya, dia 
akan pergi untuk peluang baru 
bersama Corinthians, di mana 
dia memulai kariernya. Semua 
orang di Arsenal mendoakan 
Willian dan keluarganya yang 

LONDON (IM) -  Ar-
senal terjerembab di dasar 
klasemen Liga Inggris.  Tiga 
laga beruntun di Liga Inggris 
musim 2021/2022 ini, Arsenal  
nihil kemenangan. Semuanya 
berakhir dengan kekalahan, 
lebih nahasnya lagi belum sang-
gup cetak gol.

Di pekan pertama, The 
Gunners takluk 0-2 dari tim 
promosi Brentford. Selanjut-
nya dikalahkan Chelsea dengan 
skor yang sama, 0-2. Terbaru, 
dicukur Manchester City 0-5. 
Meriam London pun menem-
pati peringkat ke-20 dengan 
0 poin dan selisih gol minus 
sembilan.

Badai cedera dan korona 
memang membuat banyak 
pemain di skuad utama yang 

harus absen. Walau demikian, 
desakan agar Mikel Arteta 
mudnur dari jabatan manajer 
sudah tidak terbendung.

Tapi  Arteta sangat yakin 
kalau The Gunners segera 
bangkit. “Ya tentu saja (bang-
kit). Kalau saya tidak yakin, 
saya sudah tidak ada di sini,” 
ujarnya seperti dilansir dari 
laman resmi klub.

Ia menegaskan, dirinya dan 
tim akan bekerja keras untuk 
keluar dari dasar klasemen.   
“Saya bertanggung jawab atas 
tim ini. Saya masih yakin, kami 
akan meraih kemenangan den-
gan cara bekerja keras. Kami 
harus memberikan segalanya 
di lapangan. Tidak usah lagi 
membicarakan soal proses,” 
ujarnya.
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Fans Barca Cemooh Griezmann 

“Saya bertanggung jawab atas tim ini. 
Saya masih yakin, kami akan meraih 
kemenangan dengan cara bekerja keras. 
Kami harus memberikan segalanya di 
lapangan,” ujar Mikel Arteta. 

MIKEL ARTETAMIKEL ARTETA
Manajer ArsenalManajer Arsenal

KOKEKOKE
Pemain Atletico MadridPemain Atletico Madrid

BARCELONA (IM) -  
Penampilan Antoine Griezmann 
saat  Barcelona melawan Getafe 
menuai cemoohan dari fans. 
Pelatih Ronald Koeman tak 
mengerti dengan tingkah fans 
Blaugrana. Griezmann sudah 
tampil tiga kali sebagai starter 
Barcelona sepanjang musim 
ini. Dua laga di antaranya main 
penuh, tapi sejauh ini belum ada 
yang berbuah gol atau assist.

Striker asal Prancis itu di-
anggap bermain jelek dan bikin 
fans kesal. Puncaknya kekesa-
lan fans terjadi saat Barcelona 
menjamu Getafe dalam ke-
menangan 2-1 di ajang LaLiga, 
Minggu (29/8) malam WIB.

Griezmann selalu dic-
emooh setiap sedang men-
guasai bola. Koeman pun 
membela anak asuhnya 
tersebut dan menganggap 
tingkah fans sangat tidak 
terpuji.  “Sebagai pelatih 
saya tidak mengerti men-
gapa fans bersiul 
kepada salah satu 
pemain kami. 
Itu tidak bagus. 
Anda boleh 
berteriak jika 
dia tidak me-
miliki sikap 
yang benar 

atau tidak beker-
ja,” kata Koeman 
seperti dikutip 
dari Marca.

Koeman  me-

Arteta Yakin Arsenal Segera BangkitArteta Yakin Arsenal Segera Bangkit
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nyebut Griezmann sudah 
melakukan yang terbaik di 
setiap laga. “Griezmann men-
galami kesulitan dalam per-
mainan, dia tidak beruntung, 
tapi itu hanya permainan. 
Seperti semua striker, dia 
memiliki hari-hari baik dan 
lainnya yang tidak (baik). Ada 
permainan di mana Anda ti-
dak dapat menemukan ruang 
dan itu juga tergantung pada 
lawan. Kami juga tidak men-
ciptakan peluang untuknya. 
Namun sejauh ini dia sudah 
tampil bagus,” kata Koeman.

 Kekesalan fans kepada 
Griezmann sebetulnya sudah 

terjadi sejak musim 
lalu. Mantan pemain 

Real Sociedad itu 
juga beberapa 
pekan lalu di-
anggap sebagai 
b iang keladi 
t e r d e p a k n y a 
Lionel Messi. 

  vit
 

LONDON (IM) -  Har-
ry Kane gagal mewujudkan 
keinginannya untuk heng-
kang dari Tottenham Hotspur 
musim panas ini.  Kondisinya 
dinilai sama dengan Luka Mo-
dric di masa lampau.

Kane batal pindah di 
musim panas ini. Manchester 
City yang jadi peminat serius-
nya dikabarkan sudah beberapa 
kali mengajukan penawaran. 
Hanya saja, tawaran-tawaran 
tersebut ditolak CEO Tot-
tenham Hotspur Daniel Levy 
karena menilai proposal Man 
City masih terlalu rendah 
nilainya. Pada akhirnya, Kane 
malah memastikan akan ber-
tahan di Tottenham Hotspur.

Penyerang tim nasional 
Inggris tersebut sebenarnya 
sudah menginginkan pin-
dah sejak tahun lalu. Ia ingin 
mendapatkan kesempatan 
lebih baik untuk juara, sesuatu 
yang belum bisa diberikan Tot-
tenham hingga kini.

Mantan gelandang Tot-
tenham Hotspur Jermaine 
Jenas mengakui situasi ini 
akan cukup mengusik pikiran 
Kane. Tapi ia percaya akan ada 
akhir bahagia buat Kane, seb-
agaimana yang dialami Modric 

MANCHESTER (IM) 
-  Raphael Varane sudah men-
jalani debut bersama Man-
chester United (MU) di Liga 
Inggris. Pemain 28 tahun itu 
memberi komentar mengenai 
rekan-rekan setim barunya di 
skuad Setan Merah.

Di pekan ketiga Liga Ing-
gris, MU memainkan Varane 
menjadi starter. Hasilnya, 
The Red Devils memetik ke-
menangan atas Wolverhamp-
ton Wanderers dengan skor 
akhir 1-0, dalam laga yang 
berlnagsung di Molineux 
Stadium, Minggu (28/8) 
malam WIB.

Bagi MU, ini merupakan 
clean sheet pertama di Liga 
Inggris musim ini. Varane 
pun berkomentar mengenai 
rekan duetnya di lini be-
lakang MU, Harry Maguire. 
“Sangat bagus. Dia pemain 
yang bagus. Kami mem-
punyai komunikasi yang 
bagus, itu sangat penting 
dan semangat yang sama, 
untuk berjuang dan meraih 
kemenangan,” kata Varane 
di situs resmi MU.

Kiper MU, David De 

Gea, melakukan beberapa 
penyelamatan penting saat 
menang atas Wolves. Varane 
juga tak lupa memberi san-
jungan untuk kiper asal Spa-
nyol itu, yang dicatat oleh 
Soccerway bisa. membuat 
5 save.  “Ya! Penyelamatan 
luar biasa, dia merupakan 
penjaga gawang yang top 
dan hari ini dia membantu 
tim,” kata Varane.

Mengenai kembalinya 
Cristiano Ronaldo, Varane 
juga ikut berkomentar. 
Varane amat mengenal 
Ronaldo karena sama-sama 
membela Real Madrid di 
rentang 2011-2018.

“Saya san-
gat senang. 
Dia adalah 
l e g e n d a 
dan semua 
p e m a i n 
bisa bela-
jar darin-
y a .  In i 
s a n g a t 
memban-
tu selu-
ruh pe-
m a i n , 

Musim Ini Bikin Kane FrustrasiVarane Optimistis MU Bersinar ketika gagal pindah ke Chelsea.
 “Ini akan jadi musim lain 

yang bikin frustrasi buat Kane. 
Saya dulu masih di klub ketika 
Modric menjalani situasi se-
rupa dengan Chelsea dan dia 
begitu ingin pergi. Dia marah, 
tapi muncul di musim beri-
kutnya dan tampil brilian, lalu 
berakhir di Real Madrid,” kata 
Jenas dikutip Football London.

Ia pun berharap, Kane 
akan mendapatkan apa yang 
diharapkannya selama ini. 
“Terkadang hal-hal terjadi 
karena sebuah alasan tapi bakal 
berat buat Kane untuk me-
mahami ini. Sebagai seorang 
pesepakbola, s a y a 
b e r h a r a p 
d i a  m a - sih 
bisa men-
d a p a t k a n 
y a n g  d i a 
pantas 
dapat-
k a n , 
yakni 

kesem-
p a t a n 
p e r g i 
d a n 

ber-
m a i n 
untuk salah 
satu klub ter-

besar di dunia.” 
tandas Jenas.    vdp

untuk para pemain muda. Dan 
tentu saja dia selalu haus gol 
sehingga dia akan membantu 
tim,” kata Varane.

Ia optimis, MU akan terus 
berkibar dan sanggup meraih 
trofi di berbagai kompe-

tisi yang mereka ikuti. 
“Tim ini sangat 

luar biasa. Saya 
yakin ke de-
pan, MU akan 
meraih berb-
agai trofi  yang 
kami inginkan 

bersama,” kata 
Varane.    vdp

Kean Kembali Perkuat Juventus
dalam situs resminya. Kean 
memulai debut profesional di 
bawah arahan Massimiliano 
Allegri pada 19 November 
2016 dalam kemenangan Ju-
ventus 3-0 atas Pescara. Kean 
pada saat itu masih pada usia 
16 tahun, 8 bulan dan 23 hari.

Selanjutnya, Kean men-
jadi debutan termuda di Ju-
ventus dan pemain pertama 
yang lahir pada tahun 2000-an 
yang memulai persaingan 
di salah satu dari empat liga 
utama Eropa. Pada 22 No-
vember 2016, dia menjadi 

pemain pertama 
kelahiran tahun 
2000-an yang 
tampil dalam 
pertandingan 
Liga Cham-

p i o n s . 
K e a n 
tampil 

sebagai 
s t a r t e r 

da lam ke-
menangan 

t a n d a n g 
3-1 atas 
Sevi l la . 

  vit
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TURIN (IM) - Juventus 
mengumumkan kembali bersa-
tu dengan Moise Kean. Striker 
berpaspor Italia itu tiba dengan 
status pinjaman dari Everton. 
Juventus  sudah melepas Cris-
tiano Ronaldo ke Manchester 
United. Teka-teki siapa peng-
ganti striker asal Portugal itu 
kini sudah terjawab dengan 
kembalinya Kean ke Turin.

Juventus meminjam Kean 
sampai 2023. Biaya peminja-
man ini sebesar 7 juta Euro 
dengan dibayarkan dalam dua 
tahap, yakni 4 juta Euro pada 
musim 2021/2022 dan 3 juta 
Euro di musim 2022/2023. 
Perjanjian peminjaman ini 
juga mewajibkan Juven-
tus melakukan pembe-
lian jika sudah memenuhi 
persyaratan yang 
ditetapkan. Biaya 
yang harus dike-
luarkan Juventus 
untuk membeli 
Kean dari Everton 
sebesar 28 juta Euro 
yang dibayar dalam tiga 
tahun dan ada juga bonus 
3 juta euro terkait kinerja.

“Pemain berusia 
21 tahun itu kembali 
ke klub, tempat dia 
memulai langkah per-
tamanya dalam sepak-
bola profesional, tetapi 
juga tumbuh sebagai 
pria dan pemain hebat,” 
tulis keterangan Juventus 

RAPHAEL VARANERAPHAEL VARANE
Pemain MUPemain MU


