
MADRID (IM)  -  Rada-
mel Falcao kembali merumput 
di LaLiga musim ini de ngan 
bergabung  ke  Rayo Vallecano. 
Ia memperkuat Vallecano den-
gan status bebas transfer.

Pemain Kolombia itu  me-
mutus kontraknya bersama Gala-
tasaray pada 1 September lalu, 
meski sempat tampil dua kali 
di musim 2021/2022. Pasalnya 
Falcao tak bisa tampil penuh 
selama memperkuat klub Turki 
itu karena sering cedera.

Selama dua tahun di sana, 
Falcao melewatkan 49 pertand-
ingan karena berbagai macam 
cedera. Dia cuma bikin 20 gol 
dari 42 penampilan di Galatasa-
ray. Maka dari itu Falcao pergi 
karena tidak mau membebani 
klub. Tapi, Falcao tak perlu 
lama-lama menganggur karena 
tiga hari kemudian, dia sudah 
mendapatkan klub baru.

Rayo Vallecano men-
gontrak Falcao hingga akhir 
musim ini. Vallecano yang 
berstatus tim promosi bu-
tuh sosok striker berpen-
galaman untuk mem-
bantu mereka bertahan 
di LaLiga.

Sejauh ini Val-
lecano baru sekali 
menang dan dua kali 
kalah dari tiga per-
tandingan. Falcao 
tidak asing dengan 
LaLiga karena per- nah 
bermain di sana pada 2011 

MADRID (IM) -  Gareth 
Bale kini merasakan atmosfer 
positif  di klub. Pemain inter-
nasional Wales benar-benar 
merasa lebih nyaman di Real 
Madrid.

“Saya bermain dan lebih 
bahagia serta lebih nyaman 
dengan gaya main Real Madrid. 
Setiap pemain akan memper-
lihatkan apakah mereka ada 
lebih bahagia secara mental, 
lalu secara fi sik mereka akan 
merasa lebih baik dan tampil 
lebih baik,” ujar Bale seperti 
dilansir Marca.

Bale sempat tersisih di 
Madrid hingga akhirnya di-
p i n j a m k a n  k e T o t -
t e n h a m  H o t - spur 
pada  mus im 
lalu. Setelah 
sa tu  mus im 
bersama klub 
lamanya itu, 
Bale kemba-
li ke Madrid pa-
da musim 20-
21/2022.

M a s a 
peminja-
m a n  d i 
To t t e n -
ham diakui 

Bale membantunya secara 
mental untuk tampil di Euro 
2020 bersama tim nasional 
Wales. Rasa percaya diri itu 
kemudian dibawanya saat kem-
bali ke Madrid.

Sejauh ini, Bale selalu diberi 
kepercayaan oleh Carlo Ance-
lotti untuk jadi starter dalam 
pertandingan Real Madrid di 
LaLiga. Bale sudah tampil tiga 
kali dan mencetak satu gol.

 “Saya kira itu terlihat ber-
sama Wales di Euro. Saya 
membawanya ke Real Madrid 
musim ini, di mana ada ling-
kungan yang lebih baik buat 
saya. Saya selalu punya hubun-
gan yang baik dengan Carlo. 
Tapi tetap saja Anda harus 
tampil bagus untuk masuk ke 
tim. Saya melewati pramusim 
yang bagus dan start yang 
bagus musim ini. Dalam sepak-
bola, Anda hanya harus main 

baik dan persepsi 
akan ber ubah 

dengan cepat,”  
lan jut  man-
tan pemain 
Southamp-
ton itu. 

Ia opti-
mis Madrid 
akan terus 
memper-
l i h a t k a n 
permainan 

yang  me-
mika t  dan 
m e r a i h 

trofi  lagi. 
“Saya ya-
kin, per-
for ma 
t i m 
akan 
s e -
ma-

k i n b a -
gus ses- u a i 
y a n g  d i -
inginkan ber-
sama. Kami in-
gin meraih ban-
yak trofi lagi,” 
kata Bale.  vdp

mereka serius dan pikiran 
saya sudah tak di Inter lagi. 
Chelsea menawatkan 110 juta 
Euro plus Zappacosta, tapi 
Inter mengatakan tidak.  Lalu 
saya mendatangi kantor (Sim-
one) Inzaghi meminta untuk 
ada kesepakatan. Saya bilang 
ke Inzaghi: Inter memang 
mengeluarkan saya dari situasi 
sulit, tapi saya mau pergi 
hanya karena ini Chelsea,” 
kata Lukaku seperti dikutip 
Football Italia.

Ia kini dibanding-
band ingkan  deng an 
Cristiano Ronaldo. 
Walau demikian 
ia meminta 
pa r a  f an s 
sepakbola 
tidak mem-
bandingkan 
dirinya den-
gan  pemain 
lain.  Dirinya 
cuma fokus 
ke diri sendiri 
untuk menjadi 
lebih baik, serta 
p e r s a i n g a n n y a 
dengan Ronaldo 
untuk balap-bala-

Bale Merasa Nyaman di Madrid

Performa Prancis Belum Bagus Performa Prancis Belum Bagus 
puas, karena timnya gagal 
memenangkan laga. Padahal 
timnya sudah melakukan yang 
terbaik.

“Tentu saya senang karena 
bisa mencetak gol. Hanya 
sayangnya kami gagal menang. 
Tim lawan memang tampil 
bagus, walau kami sudah ber-
juang keras. Tidak ada masalah 
dengan permainan kami. Han-
ya saja, kami tidak beruntung. 
Setelah ini  tentu pelatih akan 
melakukan evaluasi secara 
menyeluruh dan melakukan 
persiapan yang matang  demi 
perjalanan kami selanjutnya,” 
kata Martial di situs klub.

Dalam laga itu sendiri skema 
serangan selalu diperagakan 
deengan baik oleh Prancis. Di  
menit ke-27 mislnya,  umpan 
lambung Paul Pogba dipantulkan 
Martial buat Griezmann. Hanya 
saying Griezmann menuntas-
kannya dengan sepakan voli 
yang masih melebar.

Prancis juga membuang 
peluang bagus di menit ke-44, 
ketika Martial lolos dan tinggal 
menghadapi kiper. Sepakannya 
terbaca dan dihalau oleh kiper 
Andrii  Pyatov.

Dengan hasil ini, Prancis 

tuk pertama kalinya meraih 
lima hasil imbang beruntun. 
Sebelum ini, Prancis berim-
bang kontra Bosnia, lalu di 
Piala Eropa saat diimbangi 
Swiss, Portugal dan Hungaria.

Deschamps pun meny-
oroti penyelesaian akhir buruk 
para pemainnya, sehingga 
kemenangan gagal didapat.  
“Kami memulai laga dengan 
satu skema taktik, tapi gagal. 
Kami mengubah susunan di ba-
bak kedua dan berhasil. Sebelum 
jeda kami lihat bahwa Ukraina 
unggul dalam beberapa aspek 
di lapangan. Lawan bermain 
disiplin dan merepotkan kami. 
Kami terima hasil ini,” ujar De-
schamps di situs resmi Federasi 
Sepakbola Ukraina.

Ia juga menampik karena 
kurang tepat dalam memasang 
skuad yang mumpuni. “Selu-
ruh pemain yang diturunkan, 
sangat bagus sejauh ini. Hanya 
memang skema dan taktik  
yang saya inginkan, tidak berja-
lan dengan baik. Inilah sepak-
bola. Tapi saya yakin, kami 
akan segera bangkit,’ ujarnya. 

Martial sendiri sangat gem-
bira karena sanggup mencetak 
gol. Walau demikian ia kurang 

KIEV (IM) -  Timnas 
Prancis masih belum kem-
bali ke performa terbaiknya. 
Lagi-lagi Les Bleus meraih hasil 
imbang, kali ini menghadapi 
Ukraina di NSK Olimpiyskiy, 
Minggu (5/9) dinihari WIB 
dalam lanjutan matchday ke-
lima Grup D Kualifi kasi Piala 
Dunia 2022 zona Eropa. 

Prancis sebenarnya memb-
uru kemenangan dalam laga itu 
demi memuluskan langkah ke 
putaran fi nal Piala Dunia 2022. 
Apalagi persaingan mempere-
butkan juara grup begitu sengit.

Pelatih Didier Deschamps 
pun melakukan beberapa pe-
rubahan dengan memasukkan 
Kingsley Coman mengganti-
kan Kylian Mbappe yang ber-
masalah dengan betisnya. Lalu, 
Karim Benzema dan Raphael 

Varane dicadangkan.
Anthony Martial jadi start-

er di depan bareng Antoine 
Griezmann dan Kurt Zouma 
dimainkan di belakang. Prancis 
memang bermain menyerang 
sejak menit awal, tapi mereka 
kesulitan menembus pertah-
anan Ukraina.

Ukraina sendiri mengan-
dalkan serangan balik dan  bisa 
membuat tiga attempts on 
target, salah satunya berbuah 
gol Mykola Shaparenko di 
menit ke-44 lewat tendangan 
jarak jauhnya.

 Tapi, Prancis bangkit un-
tuk membuat skor 1-1 di menit 
ke-50 lewat Martial. Upaya 
meraih poin penuh harus gagal 
setelah skor tersebut bertahan 
hingga akhir laga.

Dikutip Opta, Prancis un-
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Tekad Thiago Lambungkan Liverpool

“Kami memulai laga dengan satu ske-
ma taktik, tapi gagal. Kami mengubah 
susunan di babak kedua dan berhasil. 
Lawan bermain disiplin dan merepot-
kan kami,” ujar Didier Deschamps. 

Antoine Griez-Antoine Griez-
mann (kiri) hen-mann (kiri) hen-
dak menyalami dak menyalami 

Anthony Martial, Anthony Martial, 
yang mencetak yang mencetak 

gol penyeim-gol penyeim-
bang ke gawang bang ke gawang 

Ukraina.Ukraina.

sementara masih memimpin 
Grup D dengan sembilan poin 
dari lima laga. Les Bleus unggul 
empat poin dari Finlandia di 
posisi dua, yang baru bermain 
tiga kali.

Ukraina menempel Fin-
landia dengan raihan poin yang 
sama setelah lima pertandin-
gan. Bosnia & Herzegovina (3 
laga) dan Kazakhstan (4 laga) 
menyusul dengan dua poin.

Sementara itu di Grup G, 
Belanda menang telak 4-0 atas 
Montenegro, dalam laga yang 
digelar di Stadion Philips, Min-
ggu (5/9) dinihari WIB. Mem-
phis Depay mencetak dua gol 
dalam pertandingan ini. Dua 
gol lainnya dicetak Georginio 
Wijnaldum dan Cody Gakpo.

Hasil laga lainnya adalah, 
Grup A: Republik Irlandia 
1-1 Azerbaijan, Serbia 4-1 
Luksemburg. Grup D: Fin-
landia 1-1 Kazakhstan. Grup 
F: Kepulauan Faroe 0-1 Den-
mark,  Israel 5-2 Austria dan 
Skotlandia 1-0 Moldova.

Lalu Grup G: Latvia 0-2 
Norwegia dan  Gibraltar 0-3 
Turki. Grup H: Siprus 0-2 
Rusia, Slovenia 1-0 Malta dan  
Slovakia 0-1 Kroasia.  vit

LONDON (IM)  - 
Romelu Lukaku mengung-
kapkan  perihal kepindahan-
nya dari Inter Milan menuju 
Chelsea.   Hengkangnya ia 
ke klub Inggris itu rupanya 
bukan semata karena de-
sakan krisis fi nansial. Lukaku 
memaksa Inter menjualnya.

Inter Milan melepas Rom-
elu Lukaku senilai 115 juta Euro 
di musim panas ini ke Chelsea. 
Sebelumnya beredar kabar kalau 
Nerazzurri memang butuh 
melepas pemain untuk merin-
gankan beban keuangan.

Sebelum Lukaku, Inter 
sudah lebih dulu menjual 
Achraf  Hakimi ke Paris 
Saint-Germain. Krisis ke-
uangan pula yang memaksa 
Inter pisah jalan dengan 
Antonio Conte.

Kini Lukaku membuat 
pengakuan, bahwa sesungguh-
nya Inter Milan berupaya tak 
melepasnya sampai tawaran 
ketiga Chelsea. Tapi Lukaku 
pribadi mengingin kan kepin-
dahan ke klub lamanya itu 
hingga meminta untuk dijual.

“Dengan tawaran keti-
ga Chelsea, saya tahu minat 

Lukaku Paksa Inter Menjualnya 

LIVERPOOL (IM) -  
Thiago Alcantara menyebut 
musim 2020/2021  merupakan 
masa orientasinya bersama Liv-
erpool. Setelah sepenuhnya ber-
adaptasi, Thiago  ingin  membuat 
The Reds kian cemerlang

Thiago jadi salah satu 
pembelian Liverpool musim 
lalu. Setelah menghabiskan 
tujuh tahun bersama Bayern 
Munich, Thiago memang 
ingin mencari tantangan baru 
bersama Liverpool.

Liverpool tentu berharap 
Thiago bisa memberikan warna 
baru untuk permainan tim. 
Apalagi dia punya segudang 
pengalaman serta sederet trofi . 
Hanya saja, harapan itu tidak 
kesampaian karena Thiago men-
gawalinya dengan kurang baik. 
Sempat tampil apik di awal de-
butnya, Thiago malah terpapar 
virus corona yang membuatnya 
absen beberapa pekan.

Di tengah upayanya untuk 
beradaptasi dengan tim, Thiago 
mendapat cedera lutut yang 
memaksanya absen dua 
bulan lebih. Ketika Thiago 
bermain lagi di awal 2021, 
kondisi Liverpool lagi tak 
bagus karena serangkaian 
hasil buruk.

Untungnya Thia-
g o  m a m p u 
membawa 
Liverpool 
fi nis tiga 
besar 

GARETH BALEGARETH BALE
Pemain Real MadridPemain Real Madrid

Falcao Pindah ke Rayo Vallecano

pan gol adalah sajian istime-
wa di Liga Inggris.

“Jangan pernah memband-
ingkan saya dengan Ronaldo. 
Jangan pernah. Cristiano Ronal-
do, bagi saya adalah tiga pemain 
terbaik dalam sejarah sepakbola. 
Saya tidak akan memberinya 
peringkat dari pertama hingga 

ketiga tetapi dia ada di 
sana. Saya cukup berun-
tung menghadapinya 
di Liga Italia dan kini 
di Liga Inggris. Itu 
baik untuk sepakbola 
Inggris,” ujarnya.  

vit

  

untuk lolos ke Liga Champi-
ons. Total ada 30 penampilan 
dibuat Thiago dengan to-
rehan satu gol dan rata-rata 
waktu main sekitar 70 menit.

 Musim pertama yang 
terbilang naik-turun untuk 
Thiago dan sempat membuat 
kemampuannya dipertanyakan. 
Meski demikian, Thiago tak 
memusingkan itu karena men-
gaku musim lalu adalah masa 
pembelajaran. Kini Thiago 
sudah mengenal lebih baik 
Liverpool dan manajer Juergen 
Klopp, sehingga berjanji akan 
tampil lebih baik.

“Terkait Premier League, 
saya punya waktu setahun un-
tuk merasakan seberapa kom-
petitifnya kompetisi itu dan 
permainannya begitu cepat. 
Musim yang bagus jika dilihat 
dari proses adaptasi yang saya 
jalani, tapi memang agak kesu-
litan di awal. Saya merasa sudah 
bisa melewati itu semua dan 
tak sabar menantikan musim 
baru. Kami ingin memenangi 

segalanya dan kami 
bukan cuma lapar 
gelar, tapi ingin 
memenangi selu-
ruh pertandingan,”  
ujar Thiago di situs 

resmi klub.  

vdp

usai dibeli dari Atletico Madrid. 
Dia hanya bermain dua musim 
tapi mampu memberikan Liga 
Europa, Piala Super Eropa dan 
Copa del Rey. Falcao membuat 
70 gol dari 91 laga sebelum di-
boyong AS Monaco pada 2013.

Ia sempat mengalami 
cedera lutut parah di musim 
pertamanya sehingga dipin-
jamkan dua kali, yakni ke Man-
chester United dan Chelsea. 
Saat kembali ke Monaco di 
2016/2017, Falcao tajam lagi 
dengan bikin total 83 gol sam-
pai 2019 dan melajukan klub ke 
tangga juara di musim itu. 
Pa t u t ditunggu 
kiprah dan kon-
tribusi Falcao di 
k l ub barunya 
terse- but.  vit
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