
Maklum saja, sang lawan memi-
liki skuad mewah dan unggul 
secara kolektivitas tim.

Secara bersamaan, ia malah 
membeberkan kelemahan tim-
nya, yakni kurangnya agredivitas 
di lini depan. “Permainan kami 
(lawan PSG) sebenarnya sangat 
bagus, sangat mirip saat kami 
menang (lawan Chelsea) di 
Stamford Bridge, mungkin kami 
sedikit kurang agresif  karena 
kualitas pemain yang kami mi-
liki,” ujarnya di situs klub.

Namun ia yakin, timnya 
akan tampil dengan performa di 
laga melawan Liverpool. “Kami 
harus bangkit di laga nanti. 
Melawan Liverpool, kami harus 
tampil dengan performa terbaik. 
Kami harus tampil dengan 
gaya kami dan berusaha untuk 
mengontrol permainan,” tegas 
Guardiola di situs klub.

Jadwal laga lainnya adalah 
Manchester United vs Everton, 
Burnley vs Norwich, Chelsea 
vs Southampton, Leeds United 
vs Watford, Wolves vs New-
castle, Brighton vs Arsenal, Crystal 
Palace vs Leicester, Tottenham 
Hotspur vs Aston Villa dan  West 
Ham United vs Brentford.   vit

dang pada musim 2018/2019.
Salah menjebol gawang City 

kandang-tandang di Liga Inggris 
musim lalu. Sialnya, Salah gagal 
membawa Liverpool menang 
dengan catatan hasil imbang 1-1 
di Etihad Stadium dan kekalahan 
1-4 saat berlaga di Anfield. Selain 
kontribusi gol, Salah juga mampu 
memberi sumbangan assist saat 
Liverpool melawan City. Pemain 
29 tahun itu 2 kali membidani gol 
Liverpool ke gawang City.

Di musim ini, Salah masih 
menunjukkan performa yang tajam 
di lini depan Liverpool. Dalam 8 
pertandingan, dia membukukan 
8 gol dan 2 assist. Di Liga Inggris, 
Salah mencetak 5 gol dan 2 assist 
dalam 6 pertandingan. “Laga nanti 
sangat berat. City selalu tampil 
dengan sempurna. Kami harus 
waspada dan terus fokus dari 
menit ke menit. Kami pasti tentu 
ingin menang, maka bisa dipasti-
kan laga bakal berjalan seru dan 
sengit,” kata Salah di situs klub.

Di pihak lawan, inkonsisten-
si jadi PR Manchester City . Pep 
Guardiola memberikan kisi-kisi 
tentang sisi kelemahan timnya. 
Kekalahan  dari PSG beberapa 
hari lalu masih bisa dimaafkan. 

buruk dari musim lalu ketika 
dihajar 1-4 oleh rivalnya terse-
but di tempat yang sama.

Dua gol Ilkay Guendogan 
dan masing-masing satu gol 
dari Raheem Sterling dan Phil 
Foden, hanya bisa dibalas sekali 
lewat penalti Mohamed Salah. 
Liverpool tak berdaya kala itu, 
tampil tanpa dukungan suporter 
setianya di Anfi eld karena laga 
digelar tertutup akibat pandemi 
Covid-19 yang buruk

Salah jelas masih akan men-
jadi andalan tim tuan rumah 
untuk membobol gawang City. 
Di sepanjang kariernya sebagai 
pesepakbola, Salah sudah 12 
kali melawan City. Semua laga 
itu dijalani bersama Liverpool.

Salah dan Liverpool mampu 
memetik 4 kemenangan atas City. 
Ada 2 pertandingan lainnya yang 
selesai imbang, serta 6 kali Salah 
dan Liverpool menuai kekalahan. 
Sudah ada 6 gol yang dicatatkan 
oleh Salah ke gawang City. Rekor 
kandang pemain Mesir itu saat 
melawan City cukup oke.

Dalam 5 pertandingan di 
Anfi eld, Salah membukukan 4 
gol. Dia cuma sekali gagal men-
jebol gawang City di laga kan-

LIVERPOOL (IM) –  Par-
tai bigmatch  dan panas antara 
Liverpool  kontra Manchester 
City memanaskan ajang Liga 
Inggris akhir pekan  ini. Laga itu 
berlangsung di Anfi eld, Minggu 
(4/10) malam WIB.

Ada kondisi berbeda mena-
tap laga itu. The Reds  baru 
saja menuai kemenangan besar 
saat melawan FC Porto di Liga 
Champions. Dalan laga di 
Estadio Do Dragao, Si Merah 
menang dengan skor 5-1.

Sementara itu, Manches-
ter City ditaklukkan oleh Paris 
Saint-Germain. Tim asuhan Pep 
Guardiola bertekuk lutut dari 
Lionel Messi cs dengan skor 0-2.

Manajer Liverpool Juergen 
Klopp mewaspadai hasrat 
The Citizens untuk bangkit. 

Oleh karena itu, Klopp patut 
waspada. Saat ini, Liverpool 
masih menjadi satu-satunya 
tim di Liga Inggris yang belum 
tumbang dengan catatan 4 kali 
menang dan 2 kali imbang.

“Ini akan menjadi laga yang 
berbeda, saya hanya mendengar 
hasil akhir sekarang ini dari duel 
PSG-City, jadi City jelas akan 
dan ingin bangkit,” kata Klopp 
di Manchester Evening News.

Dalam pertandingan tera-
khir di kandang, Liverpool 
memetik kemenangan. Mereka 
menaklukkan Crystal Palace 
dengan skor akhir tiga gol 
tanpa balas. “Kami kembali ke 
kandang setelah beberapa per-
tandingan tanpa penonton, jadi 
kami coba saja,” kata Klopp.

‘Si Merah’ punya memori 
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Performa Rice Tuai Pujian

Mohamed Salah dan Liverpool mampu 
memetik 4 kemenangan atas Manches-
ter City. Ada dua pertandingan lainnya 
yang selesai imbang, serta 6 kali Salah 
dan Liverpool menuai kekalahan.

MOHAMED SALAHMOHAMED SALAH
Pemain LiverpoolPemain Liverpool

KOKEKOKE
Pemain Atletico MadridPemain Atletico Madrid

 LONDON (IM) - West 
Ham United menang 2-0 atas 
Rapid Vienna atau Rapid Wina 
pada laga kedua Grup H Liga 
Europa 2021-2022, Jumat (1/10) 
dinihari WIB.  Dalam laga di 
Stadion Olimpiade London ini,  
The Hammers menang lewat 
gol Declan Rice (29) dan Said 
Benrahma (90+4).

Laga sendiri tidak mudah 
bagi West Ham, lantaran Rapid 
Wina memberikan perlawanan 
sengit bahkan kerap  mem-
berikan ancaman kepada sang 
kiper Alphonse Areola dengan 
delapan upaya ke arah gawang. 
Namun, penyelesaian Rapid 
Wina tak klinis sehingga hanya 
satu upaya yang berbuah tepat 
sasaran dan gagal berbuah gol.

Khusus bagi Declan Rice,  
baru musim ini ia merasakan 
kompetisi Eropa antarklub. 
Penampilan gelandang  ini 
langsung bersinar. Dari dua 
laga,  Pemain 22 tahun ini su-
dah bikin dua gol. Sebelumnya 
ia mencetak ke gawang 
Dinamo Zagreb, saat 
West Ham menang 
2-0 di Kroasia.

Performa Ri-
ce sendiri dipuji 
David Moyes. 
Menurut sang 
manajer,  per-
formanya terus 
b e r k e m b a n g , 
khususnya se-
bagai seorang 
gelandang. Rice 
memang berperan 
sebagai gelandang 
bertahan. Namun, 
ia terlihat juga bisa 

Liverpool Kontra City Dipastikan PanasLiverpool Kontra City Dipastikan Panas

HARRY KANEHARRY KANE
Pemain SpursPemain Spurs

DECLAN RICEDECLAN RICE
Pemain West HamPemain West Ham

membantu serangan, dan ter-
bukti bisa bikin dua gol

“Butuh gol yang diker-
jakan dengan sangat baik 
dan gol yang bagus dari De-
clan. Dia telah meningkat, 
dia memiliki kemampuan 
untuk maju dan mencetak 
gol dan kami mendorongnya 
untuk melakukannya. Bagus, 
dia sudah punya dua gol di 
kompetisi ini,” kata Moyes, 
dilansir Daily Mail.

Rice sendiri produk aka-
demi West Ham United. Ia 
mulai masuk tim inti pada 
musim 2016/2017, namun 
benar-benar dimainkan se-
musim berselang. Pemain 

yang juga sempat me-
nimba ilmu di aka-

demi Chelsea itu 
kini sudah pu-
nya catatan 153 
penampilan dan 

bikin 7 gol serta 
7 assist untuk West 

Ham.   vdp
 

LONDON (IM) - Tot-
tenham Hotspur meraih ke-
menangan meyakinkan atas 
Mura dengan skor  5-1 pada 
laga Grup G Europa Con-
ference League, di Totten-
ham Hotspur Stadium, Jumat 
(1/10) dinihari WIB.

Pada laga ini, Harry Kane 
mampu bikin hat-trick.

Masuk pada menit ke-59, 
Kane tiga gol pada menit ke-
68, 77 dan 88. Ia melengkapi 
dua gol pembukan Spurs yang 
dibuat oleh Dele Alli dan 
Giovani Lo Celso. Sementara, 
tim tamu hanya mampu mem-
balas melalui Ziga Kous.

Torehan hat-tricknya ke 
gawang Mura ini juga men-
jadi pembuktian Kane bahwa 
ketajamannya belum hilang. 
Produktivitas Kane banyak 
disorot musim ini setelah be-
lum mencetak gol di lima laga 
Liga Inggris.

Kane tak menyangka bisa 
mencetak hat-trick di laga  
ini karena baru masuk di ba-
bak kedua. Ia bertekad terus 
melanjutkan kesuburannya ini 
di laga-laga selanjutnya.

“Setiap penyerang ingin 
mencetak gol. Saya mungkin 
tidak menyangka bisa melaku-

MADRID (IM) - Eden 
Hazard masih belum ber-
sinar di Real Madrid. Apakah 
Los Blancos terus bersabar 
dengan kondisi sang pemain?

Real Madrid memboy-
ong Hazard dari Chelsea di 
tahun 2019 dengan harga 
selangit, 115 juta Euro atau se-
tara Rp1,9 triliun.  Hanya saja. 
Hazard yang  oke bersama 
Chelsea justru terus-terusan 
memble bersama Real Madrid.

Penyebab utama adalah 
Hazard kerap masuk ruang 
perawatan karena cedera 
pergelangan kaki. Musim 
perdananya di Liga Span-
yol, Hazard cuma bermain 
sebanyak 16 kali dan musim 
lalu cuma 14 kali.

Total, Hazard sudah ber-
main sebanyak 50 kali di se-
luruh kompetisi. Torehan gol 
dan assist pemain asal Belgia 
itu baru lima dan sembilan.

Dilansir dari Marca, 
musim ini Hazard mendapat 
kepercayaan pelatih Car-
lo Ancelotti untuk men-
gisi skuad utama. Enam kali 
dirinya sudah bermain di 
Liga Spanyol, namun baru 

menyumbang satu assist.
Hazard  sebenar nya 

cukup dimainkan dengan 
berhati-hati, mengingat takut 
cederanya kambuh lagi. Haz-
ard baru sekali absen dan 
tidak pernah bermain 
penuh 90 menit.

Sementara di 
sisi lain, pemain 
seperti Vinicius Jr 
justru tampil gemi-
lang. Lima gol dan tiga 
assist sudah dikemasnya 
dari tujuh laga di 
Liga Spanyol.

U s i a 
H a z a r d 
sudah 30 
t a h u n 
dan kon-
t r a k n y a 
d i  Rea l 
Madr id 
m a s i h 
ber laku 
s a m p a i 
t a h u n 
2 0 2 4 . 
A p a k a h 
H a z -
ard  bakal 
dilepas musim panas 

Ketajaman Kane Belum HilangHazard Masih Melempem di Madrid kannya kali ini, tetapi senang 
mendapatkan menit bermain. 
Setiap kali Anda melihat bola 
menggetarkan jala, itu perasaan 
yang bagus. Mudah-mudahan 
kita bisa membawanya ke akhir 
pekan. Sangat menyenangkan 
bisa keluar dari bangku cadan-
gan dan mencetak beberapa 
gol,” ungkap Kane kepada 
BT Sport.

Manajer Tottenham, Nuno 
Espirito Santo, mengatakan 
hat-trick Kane di laga ini san-
gat penting untuk sang pemain 
dan Tottenham. Menurutnya 
hal ini bakal membantu Kane 
kembali menemukan performa 
terbaiknya.

“Saya mendukung semua 
pema in ,  s emua  pema in 
mendapat dukungan penuh 
saya. Mereka semua. Kami 
harus mendukung mereka 
dan membantu mereka men-
emukan level yang saya yakini 
mereka miliki, yaitu bakat, 
k u a l i t a s . J i k a 
kami memi- l i k i 
semua pe- main 
d a l a m 
k o n d i s i 
terbaik, 
k a m i 
d a p a t 
me-

m i -
l i k i 
s k u a d 
d a n 
t i m 

y a n g 
bagus,” 
ujar Nuno 

Espirito di-
kutip dari In-

dependent.   vit

mendatang atau diperpanjang 
kontraknya? Tentu jadi rumor 
yang akan selalu menarik.

Harga Hazard sendiri 
di angka 40 juta Euro atau 
setara Rp662 miliar. Ban-

yak prediksi mengatakan 
Hazard akan dilepas 
ke klub-klub MLS 
(Amerika Serikat) atau 
ke liga-liga sepakbola 
di Timur tengah.   vit

Smalling Bikin AS Roma Solid
dari cederanya.

Mantan bek Manchester 
United itu tampil sejak menit 
pertama. Smalling hadir untuk 
menggantikan posisi Gianluca 
Mancini yang harus absen. Ia  
memberikan kekuatan di lini 
bertahan AS Roma dengan me-
minimalisasi serangan Zorya. Di 
sisi lain, ia juga kerap berbahaya 
dalam membantu serangan.

Mourinho yang juga per-
nah melatih Smalling saat di 
Manchester United menyanjung 
penampilannya di kedua kotak 
penalti. Dia melihat Smalling telah 

menjalankan tugasnya 
dengan baik sebagai 
pengganti Mancini. 
“Sejak dia pulih, 
dia selalu siap ber-

main. Kali ini, den-
gan absennya Man-

cini, dia bisa 
membantu 
pertahanan 
d e n g a n 
solid. Dia 
b e r m a i n 

bagus den-
gan banyak 

komunikasi se-
lain mencetak 
gol yang selalu 
m e r u p a k a n 
bonus bagus,”  
kata pelatih 
asal Portugal 
itu dikutip 
laman Met-
ro.  vdp

CHRIS SMALLINGCHRIS SMALLING
Pemain AS RomaPemain AS Roma

OBLAST (IM) - AS Roma 
mampu meraih tiga angka di markas 
Zorya pada ajang Europa Confer-
ence League Grup C. Dalam laga 
di Slavutych Arena, Kamis (30/9) 
malam WIB ini  Serigala Ibukota 
menang meyakinkan 3-0.

Tim tamu sudah mampu 
unggul ketika laga baru berja-
lan tujuh menit. Stephan EL 
Sharawway terbebas dari pen-
gawalan para pemain Zorya 
usai mendapat sodoran bola 
dari Ebrima Darboe. Ia dengan 
tenang mengecoh kiper lawan.

Selepas jeda, AS Roma bisa 
menggandakan keunggulan pada 
menit ke-68. Bermula dari sepak 
pojok, Bryan Cristante yang 
berdiri di tiang dekat menyundul 
bola ke arah depan gawang. Chris 
Smalling kemudian 
menyambar bola un-
tuk menggetarkan 
jala Zorya. Il Luppi 
mampu menambah 
gol satu menit kemu-
dian. Kolaborasi dua 
pemain pengganti 
Nicolo Zainolo 
dan Tammy Abra-
ham menghadir-
kan malapetaka 
untuk Zorya.

Pelatih AS Roma, Jose 
Mourinho, mengomentarai 
penampilan Smalling. Ia  
tanpa ragu melontarkan 
sanjungan besar. Smalling 
memang mencetak gol 
perdana setelah kembali 

EDEN HAZARDEDEN HAZARD
Pemain Real MadridPemain Real Madrid


