
NAPLES (IM) -  Napoli 
berhasil membungkam Juven-
tus di giornata ketiga Serie A 
musim ini. Lewat laga yang 
sengit, Partenopei menang 2-1 
dalam laga di Stadion Diego 
Armando Maradona, Sabtu 
(11/9) malam WIB.

 Sebenarnya Juventus 
mengawali laga dengan meya-
kinkan, hal itu dibuktikan 
dengan unggul lebih dulu di 
menit ke-10 lewat Alvaro Mo-
rata. Tetapi Napoli membalik-
kan keadaan di babak kedua 
dan berbalik unggul lewat 
gol Matteo Politano (57’) dan 
Kalidou Koulibaly (85’).

Matteo Politano 
mengaku gembira 
dengan kemenan-
gan timnya dan  ha-
sil ini memberikan 
motivasi bagi mereka 
dalam menga-
rungi musim 
ini. “Ini hasil 
yang bagus 
buat kami. 
Melawan Ju-
ventus tentu 
tidak mudah. 
K e m e n a n -
gan ini belum 
member ikan 
apa-apa buat 
kami, tetapi 
s e t i d a k n y a 
kami punya 
motivasi yang 
t ing gi  men-

LEIPZIG (IM) -  Bayern 
Munich meraih tiga angka 
saat bertandang ke markas 
RB Leipzig di pekan keem-
pat Liga Jerman. Die Roten 
menang meyakinkan dengan 
skor 4-1, dalam laga yang ter-
saji di Red Bull Arena, Sabtu 
(11/9) malam WIB. 

Julian Nagelsmann yang 
kini menukangi Bayern kem-
bali kembali ke markas tim 
lamanya. Ia memberikan in-
struksi kepada anak buahnya 
untuk menekan pertahanan 
lawan. Dan taktik itu efektif. 

Die Bavaria sudah mendapat-
kan hadiah penalti saat laga baru 
berjalan 11 menit. Wasit menunjuk 
titik putih usai meninjau VAR 
karena Kevin Kampl menahan 
bola dengan tangannya.

Rober t  Lewandowski 
yang maju sebagai eksekutor 
menjalankan tugasnya dengan 
baik. Sepakannya ke arah kiri 
gawang Leipzig mengecoh 
Peter Gulacsi. Dua menit pasca 
turun minum, Bayern bisa 
menggandakan keunggulan. 
Kerja sama apik Lewandowski 
dan Davies membongkar sisi 
kiri pertahanan Leipzig. Davies 
melepas umpan tarik ke tiang 

dekat dengan Jamal Muisiala 
berdiri di sana. Mengontrol 
bola dengan baik, Musiala 
melepas tembakan ke pojok 
kiri gawang Leipzig. 

Pada menit ke-51, Leipzig 
sempat membobol gawang 
Neuer lewat Andre Silva. Na-
mun, gol ini kemudian dianulir 
oleh VAR karena Silva lebih 
dulu offside.

Tiga menit berselang justru 
Bayern yang semakin menjauh 
lewat gol Leroy Sane. Pada 
menit ke-58, Leipzig mem-
perkecil ketinggalan lewat 
gol   spektakuler dari Konrad 
Leiner dari luar kotak penalti.  
Bayern kemudian memastikan 
kemenangan 4-1 di menit akhir 
laga lewat Eric M a x i m 
Choupo- M o t -
ing. Ia men-
c e t a k g o l 
u s a i m e -
n u n - t a s -
k a n um-
pan te-
ro bosan 
J o s h u a 
Kim mich. 
 vdp

dari situs resmi Arsenal.
Ia mengataan, ini adalah 

kemenangan yang sangat 
emosional setelah tiga laga 
awal yang sulit. Para pemain-
nya sudah menunjukkan 
karakter yang luar biasa 
untuk bangkit. 

“Saya sangat bersyu-
kur karena saya tahu ini 
adalah momen yang sulit, 
tetapi saya baru saja keru-
munan banyak orang 
yang ingin mengin-
spirasi tim. Secara 
emosional itu adalah 
pertandingan yang 
sulit untuk dimain-
kan,  setelah tiga 
kekalahan Anda di 
posisi juru kunci. 
Tapi saya pikir 
para pemain 
bermain den-
gan karakter 
yang luar bi-
a sa ,  s ikap 
yang hebat 
dan sejak 
awal Anda 
bisa me-
lihat apa 
yang in- gin 

Bayern Bikin Leipzig Tak Berkutik

MU Tampil Digdaya Atas NewcastleMU Tampil Digdaya Atas Newcastle
Trafford hanyalah pengingat 
singkat mengapa stadion ini 
dikenal sebagai Theatre of  
Dreams. Bagi saya, itu selalu 
menjadi tempat ajaib di mana 
anda dapat mencapai semua 
yang anda inginkan. Bangga 
bisa kembali ke Man. United 
dan bermain di Premier League 
sekali lagi, tetapi di atas semua 
itu, senang bisa membantu 
tim! Maju terus, Devils!,” tulis 
Ronaldo via akun @cristiano

Pungga MU lainnya Bruno 
Fernandes kini mulai berani un-
tuk menargetkan gelar juara Liga 
Inggris 2021-2022. Ia merasa 
Manchester United yang seka-
rang sudah sangat berbeda dan 
jauh lebih siap, apalagi sejak 
bergabungnya Ronaldo.

“Kami tiba di akhir (musim 
lalu) dengan beberapa kesala-
han. Tetapi kini melakukan-
nya dengan sangat baik. Ada 
peningkatan di klub dan seka-
rang saatnya untuk mengambil 
langkah berikutnya,” jelas Fer-
nadnes, mengutip dari BBC.

Peningkatan terbesar yang 
dialami Man United pun diakui 
Fernandes terjadi ketika Ron-

permainan yang sangat bagus. 
Dia tampil dan menghubung-
kan permainan dengan baik,” 
kata  Solskjaer.

Ronaldo  sendiri mengaku 
gugup  melakoni laga tersebut. 
“Saya sangat gugup. Mungkin 
saya tidak memperlihatkannya, 
tapi saya sungguh gugup. Seperti 
yang sudah saya katakan sebel-
umnya, sambutannya luar biasa. 
Tapi saya di sini untuk memenangi 
pertandingan-pertandingan dan 
membantu tim,”  ucapnya dalam 
sesi wawancara di tengah lapangan 
pada saat suporter MU masih nge-
chant ‘Viva Ronaldo’. 

Kehadiran Ronaldo, yang 
sebelum ini menjalani periode 
pertamanya bersama Setan 
Merah pada 2003-2009, me-
mang disambut suporter Old 
Trafford dengan antusiasme 
yang luar biasa. 

Curahan hati  juga ditu-
angkan Ronaldo lewat akun 
resmi Instagram miliknya. Pria 
Portugal itu mengaku bangga 
dapat mengenakan kembali 
seragam MU setelah 12 tahun 
lamanya berpisah.

“Kembalinya saya ke Old 

MANCHESTER (IM) 
-  Manchester United  (MU) 
menggilas Newcastle United 
di laga Premier League  den-
gan skor 4-1. Pertandingan itu 
ber langsung di Old Trafford, 
Sabtu (11/9) malam WIB. 

Tim tuan rumah tampil dig-
daya sepanjang 90 menit dengan 
melepaskan 28 tembakan (7 on 
target), serta penguasaan bola 
mencapai 65 persen. 

Cristiano Ronaldo menjadi 
bintang dengan  menciptakan 
brace, sementara dua gol MU 
lainnya dicetak Bruno Fer-
nandes dan Jesse Lingard. 
Newcastle hanya mampu mem-
balas via gol Javier Manquillo.

Manajer MU Ole Gun-
nar Solskjaer mengatakan, 

kemenangan ini   didedika-
sikan untuk para fans dan ia 
mengaku amat menikmati 
pertandingan ini.

“Ketika anda memenangkan 
pertandingan, anda pun menik-
matinya. Di saat anda melihat 
penggemar bahagia, di situ anda 
benar-benar menikmatinya. Ada 
banyak harapan kali ini dan 
semuanya tersampaikan. Kami 
harus memberikannya setiap 
saat. Itulah Manchester United. 
Itu tidak berubah,” kata Solsk-
jaer, dikutip dari BBC.

Ia juga memberikan pujian 
terhadap penampilan Ronaldo 
yang begitu gemilang. “Cris-
tiano Ronaldo telah berkem-
bang menjadi pencetak gol 
yang fantastis. Dia memainkan 
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Performa PSG Begitu Perkasa

“Ketika anda memenangkan pertand-
ingan, anda pun menikmatinya. Ada 
banyak harapan kali ini dan semuanya 
tersampaikan,” kata Ole Gunnar Solsk-
jaer, dikutip dari BBC.

Cristiano Ronaldo  Cristiano Ronaldo  
(kedua dari kanan) (kedua dari kanan) 

bersama pemain bersama pemain 
MU usai merayakan MU usai merayakan 

gol ke gawang gol ke gawang 
Newcastle United. Newcastle United. 

aldo tiba di Old Trafford. 
Berkat Ronaldo, para pemain 
Man United kini jauh lebih 
percaya diri dan semakin haus 
akan kemenangan.

“Semua orang tahu apa 
yang dibawa Cristiano Ronaldo 
untuk klub dan kami sangat 
senang memilikinya. Yang pal-
ing penting, seperti yang akan 
dia katakan, yang terpenting 
adalah hasil untuk tim. Pemain 
hebat memang selalu bisa 
bermain bagus saat bermain 
bersama,”  kata Fernandes.

Dilansir dari Opta,  Man-
chester United  hanya sekali 
kalah dari 27 laga kandang 
melawan Newcastle di Premier 
League (18 menang, 8 seri). 
Untuk kali pertama buat MU di 
ajang ini, mereka juga merang-
kai lima kemenangan kandang 
beruntun atas Newcastle.

Hasil laga lainnya adalah 
Crystal Palace 3 - 0 Totten-
ham, Brentford 0 - 1 Brighton 
& Hove, Leicester City 0 - 1 
Manchester City, Southampton 
0 - 0 West Ham, Watford 0 - 2 
Wolverhampton dan Chelsea 
3-0 Aston Villa.  vit

LONDON (IM) -  Ar-
senal meraih kemenangan 
perdana di Liga Inggris 
2021/2022 usai menjalani 
tiga laga awal dengan keka-
lahan. The Gunners men-
galahkan Norwich City 1-0 
di Emirates Stadium pada 
pekan keempat Liga Inggris, 
Sabtu (11/9) malam WIB.

Kemenangan Arsenal  
ditentukan oleh gol Pierre-
Emerick Aubameyang di 
menit ke-66. Hasil ini juga 
mengantarkan Meriam Lon-
don beranjak dari posisi juru 
kunci. Mereka saat ini berada 
di peringkat ke-16 dengan 
raihan tiga angka.

Manajer Arsenal Mikel 
Arteta berterima kasih ke-
pada para fans yang terus 
mendukung timnya meski 
dalam keadaan sulit. “Mer-
eka siap menderita bersama 
tim dan hanya memberikan 
energi dan dukungan positif. 
Menuntut menang ketika 
Anda kalah dalam tiga per-
tandingan tidaklah mudah, 
jadi itu adalah reaksi yang 
sangat spesial. Terima kasih 
banyak,” kata  Arteta dikutip 

Arsenal Keluar dari Situasi Sulit

PARIS (IM) -   Paris Saint-
Germain (PSG) sukses men-
galahkan Clermont dalam lan-
jutan Liga Prancis, di Parc des 
Princes, Sabtu (11/9) malam 
WIB. Les Parisiens menang 
dengan skor telak 4-0.

Dalam laga  ini PSG tidak 
diperkuat beberapa pemain 
bintangnya seperti Lionel 
Messi, Neymar dan Angel Di 
Maria,  lantaran belum lama 
ini menjalani laga internasi-
onal untuk negara masing-
masing. Kendati demikian, 
tim tuan rumah memberikan 
kesempatan debut kepada 
kiper anyar mereka, Gianlu-
igi Donnarumma, di laga 
kali ini.

PSG membuka skor di 
menit ke-20. Ander Her-
rera membobol gawang 
Clermont lewat bola 
tandukannya, me-
manfaatkan bola 
muntah intersep 
pemain Cler-
mont di kotak 
penalti.

Herrera 
mencetak gol ke d -
ua 11 menit berselang. 
Dia kembali meman-
faatkan sapuan bola 
pemain lawan yang 
kurang sempurna, 
sebelum menendang 
bola masuk dengan 
kaki kanannya. Keung-
gulan 2-0 PSG ber-
tahan hingga turun 
minum.

Di babak kedua,  
PSG tidak mengen-
durkan serangan. Gol 

JAMAL MUISIALAJAMAL MUISIALA
Pemain Bayern MunichPemain Bayern Munich

Napoli Sukses Bungkam Juventus

kami lakukan,”  ujar Arteta.
Aubameyang mengaku 

senang dengan kemenangan 
timnya, karena memberi-
kan rasa percaya diri untuk 

laga-laga selanjutnya. 
“K ami  da l am 
s i t u a s i  y a n g 
sulit dan kami 
harus keluar 
dar i  s i tuas i 
tersebut. Ke-

menangan ini 
memberikan 

kami keg-
e m b i r a a n 
d a n  a k a n 

memberikan 
kami motivasi 

dan kepercay-
aan diri  yang 
t i n g g i  d a l a m 

menghadapi laga-
laga selanjutnya,”  
ujarnya di situs 
klub.  vdp

  

ketiga pun tercipta pada me-
nit ke-55. Kylian Mbappe 
mencatatkan namanya di 
papan skor. Striker PSG itu 
memaksimalkan umpan Ju-
lian Draxler, sebelum me-
nyepak bola masuk ke gawang 
dengan kaki kirinya.

PSG unggul 4-0 di menit 
ke-65. Idrissa Gana Gueye 
membobol gawang Clermont 
melalui bola sundulan dari 
jarak dekat.

Kemenangan ini men-
gukuhkan status PSG di 
puncak klasemen sementara 

dengan 15 poin dari 5 
laga. Sementara itu, 
Clermont tertahan di 
urutan ketiga dengan 
8 poin.

“Kami  harus 
selalu tampil 
dengan per-
forma terbaik 
d an  t i d ak 
boleh len-
gah. Setiap 

laga ten-
tu saja 
s u l i t . 

Kini 
kami s i a p 
m e n g h a d a p i 
laga-laga selan-
jutnya,” kata 

Her- rera di situs 
klub.  vit

jalani musim ini,” kata Poli-
tano di situs resmi klub.

Di pihak lain,  kekalahan 
itu memperpanjang tren nega-
tif  Juventus di awal musim ini. 
Paulo Dybala dkk belum per-
nah menang sejak awal musim 
dengan mencatat satu hasil seri 
dan dua kali kalah.

Ini jadi kali kedua Juven-
tus gagal menang dalam tiga 
laga pertamanya di Serie A 
dalam 52 musim terakhirnya. 
Yang pertama adalah pada 
musim 2015/2016.  Pelatih 
Massimiliano Allegri men-
gakui Juventus kini harus 
mulai mengejar keterting-
galan di Liga Italia. Masih di 
awal musim, Allegri percaya 
timnya masih punya waktu.

“ I n i  mu s i m  y a n g 
panjang, kami harus 

mengejar tim-tim 
lain dan ada ban-

yak waktu un-
tuk menge-

jar. Saya 
p e r n a h 
m e l e -

w a t i m o m e n 
lebih buruk daripada 
ini. Yang penting sek-
arang di hari Selasa 
(Rabu dinihari WIB), 
tampil bagus melawan 
Malmo, lalu kami 
menghadapi Milan 
di hari Minggu,” kata 

Allegri seperti dilansir 
Football Italia.  vit
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