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Davide
Calabria saat
menundukkan
kiper Atalanta.

Pellegrini Tampil Oke Bersama Roma

ROMA (IM) - AS Roma AS Roma. Pellegrini sudah berkembali ke jalur kemenangan main di tim akademui U-17 AS
di Liga Italia, setelah berhasil Roma sejak tahun 2013.
menumbangkan Empoli di giorTahun 2015, Roma sempat
nata ketujuh musim ini dengan menjualnya ke Sassuolo. Namun
skor 2-0. Berlaga di Olimpico, dua tahun kemudian, Roma
Minggu (3/10) malam WIB, dua kembali memboyongnya dengan
gol kemenangan Roma terbagi di harga 10 kali lipat yakni 10 juta
masing-masing babak. Lorenzo Euro atau setara Rp165 miliar.
Pellegrini mencetak gol di menit
Pellegrini adalah pemain
ke-42, disusul oleh Henrikh serba bisa di lini tengah. Dirinya
Mkhitaryan saat babak kedua mampu bermain sebagai gelanbaru berjalan sekitar tiga menit.
dang bertahan, gelandang serang,
Seusai laga, pelatih Jose hingga second striker. Tugas
Mourinho mengaku bangga utamanya adalah sebagai pemdengan para pemainnya. Khu- beri assist. Namun tak jarang,
susnya, punggawa mudanya. Pellegrini mampu memecah
“Saya senang memberikan kebuntuan dengan bikin gol.
waktu bermain untuk (Ebrima)
“Saya senang mendapatkan
Darboe, (Riccardo) Calafiori
kepercayaan dari pelatih.
dan (Nicola ) Zalewski,” ujar
Ketika dimainkan,
Mourinho di dilansir dari
saya siap menFootball Italia.
jalankan tugas
Tiga pemain
dengan baik.
yang disebut Jose
Saya berMourinho itu
syuditurunkan
dalam laga
kontra Empoli. Usianya
masih mudamuda, Darboe berusia 20
kur bisa
tahun, dan dua nama teramencetak
khir usianya masih 19 tahun.
gol ke gaDi skuad utama AS
wang EmRoma, juga diisi oleh para
poli,” ujar
pemain muda. Sebut saja
Pellegrini
Matías Vina (23 tahun),
dilansir
Nicolo Zaniolo (22 tahun),
dari
Gianluca Mancini (25 taFoothun), Lorenzo Pellegrini (25
ball
tahun) dan Tammy AbraItalia.
ham (24 tahun). Pellegrini
vit
sendiri diyakini jadi anak
LORENZO PELLEGRINI
emas Mourinho. Dia
Pemain AS Roma
adalah jebolan akademi

Bayern Telan Kekalahan Perdana
MUNICH (IM) - Bayern
Munich menelan kekalahan perdana di Liga Jerman 2021/2022
saat menjamu Eintracht Frankfurt. Berlaga di Allianz Arena,
Minggu (3/10) malam WIB, Die
Roten menyerah 1-2.
Bayern sebenarnya mampu unggul lebih dulu melalui Leon Goretzka di menit
ke-29. Namun, Frankfurt
kemudian mampu membalikkan keadaan lewat Martin
Hinteregger menit ke-32 dan
Filip Kostic menit ke-83.
Ini merupakan kekalahan
pertama Bayern di kompetisi
resmi sejak dilatih oleh Julian
Nagelsmann musim ini. Nageslsmann pun begitu kecewa
dengan torehan minor ini. Pasalnya, tim asuhannya tampil
dominan sepanjang 90 menit.
Penampilan tuan rumah
sebenarnya sudah bagus, mencatatkan penguasaan bola
sebesar 73 persen dibanding
Frankfurt yang hanya 27
persen. Die Bavaria juga bisa
membuat 20 tembakan dengan 10 on target. Sementara, tim tamu bisa menang,
meski cuma bikin lima
tembakan dengan tiga
mengarah ke gawang.
Nagelsmann mengatakan bahwa kekalahan ini begitu menyakitkan untuk Bayern.
Ia merasa kekalahan ini
harusnya bisa dihindari.

“Kekalahan selalu menyakitkan.
Tak terkecuali hari ini. Di satu
sisi, karena ini yang pertama
dan di sisi lain, itu harusnya bisa
dihindari,” ujar Nagelsmann
dikutip dari situs resmi Bayern.
Kekalahan ini memang belum menggeser Bayern Munich
dari puncak klasemen Bundesliga dengan 16 angka. Namun,
hal tersebut membuat pesaing
Bayern bisa merapatkan jarak.
Bayern hanya unggul selisih gol
dari Bayer Leverkusen di posisi
kedua. Mereka juga hanya berjarak satu
poin dari Borussia
Dortmund di
urutan kedua
dan Freiburg
di posisi ketiga. vdp

LEON GORETZKA
Pemain Bayern Munich

Performa AC Milan Semakin Meningkat
“Kami harus fokus pada diri kami sendiri.
Ada permainan dan momen yang berubah
sepanjang musim, tetapi kami harus terus
melakukan gelombang positif saat kami di
sini,” ujar Davide Calabria.
BERGAMO (IM) - AC
Milan merebut poin penuh
dari markas Atalanta pada lanjutan Liga Italia pekan ketujuh.
Skuad asuhan Stefano Pioli itu
menang tipis 3-2 dalam laga di
Stadion Atleti Azzurri d’Italia,
Senin (4/10) dinihari WIB.
Milan sempat unggul 3-0
lebih dulu lewat gol-gol Davide
Calabria, Sandro Tonali dan Rafael
Leao. Atalanta terlambat bangkit
dan baru mencetak dua gol jelang
pertandingan usai. Dua gol itu
masing-masing diciptakan oleh
Duvan Zapata dan Mario Pasalic.
Pioli benar-benar merasa
puas melihat permainan cantik
timnya Menurutnya, itu semua
didapatkan karena timnya telah
berkembang selama dua tahun
ke belakang. “Tim ini telah
bekerja dengan cara tertentu
selama dua tahun dan sekarang
mendapatkan hasilnya. Kami

harus tetap rendah hati dan
menjaga keyakinan kami,” kata
Pioli dilansir dari Football Italia.
Selama dua tahun terakhir
itu, Pioli merasa permainan
Milan sudah sangat berkembang. “Tidak ada gunanya
menyangkalnya, kami bermain
sangat baik dengan intensitas,
energi dan kualitas. Ini adalah
akhir yang bagus dari serangkaian pertandingan sulit. Tim
ini membaik di Liga Champions
serta Serie A, jadi kami harus
terus seperti ini,” imbuhnya.
Lebih lanjut, pelatih kelahiran Parma itu juga mengungkapkan bahwa secara pribadi, dia
juga telah berkembang. Hal itu
dirasakannya karena mendapat
dukungan dari para pemainnya
dan juga petinggi klub.
“Saya juga telah meningkat,
dan itu juga berkat skuad, klub
yang mendukung saya dan para

direktur. Ketika semua orang
bekerja bersama dengan tujuan
yang sama, rasanya lebih mudah.
Namun, jalan masih panjang
dan kami harus tetap rendah
hati, karena pertempuran baru
dimulai. Pada saat yang sama,
bagus untuk menguasai antusiasme para pemain dan saya ingin
anak buah saya percaya bahwa
diri mereka lebih unggul dari
yang lain,” ujarnya.
Hanya Pioli mengingatkan
bahwa musim masih panjang.
“Jalan masih panjang dan kami
harus tetap rendah hati, karena
ini akan jadi pertarungan. Di saat
bersamaan, menaiki gelombang
antusiasme itu bagus dan saya
ingin para pemain percaya kepada diri mereka sendiri bahwa
mereka superior. Sekarang tergantung mereka untuk membuktikannya, selangkah demi
selangkah,” katanya.
Davide Calabria menilai kemenangan ini semakin membuktikan betapa kuatnya Rossoneri
pada musim ini. Bahkan pemain
bek ini berani mengatakan tak
ada tim di Italia yang lebih baik
dari Milan saat ini, karena baginya
Milan yang sekarang benar-benar
sudah semakin kuat.
“Ada banyak tim kuat di
Italia. Tetapi menurut saya,

Liverpool Kesulitan Hadapi City
LIVERPOOL (IM) Liverpool gagal mengalahkan
Manchester City pada laga
pekan ketujuh Liga Inggris
di Anfield, Minggu (3/10)
malam WIB. Liverpool kesulitan mengimbangi permainan
City di babak pertama.
Mereka berada dalam
tekanan sedari menit awal.
Barulah di babak kedua,
Liverpool bisa bangkit dan
memimpin duluan di menit
ke-59 lewat gol Sadio Mane.
Tapi, City menyamakan
skor lagi di menit ke-69 saat
Phil Foden menjebol jala Alisson Becker. Mohamed Salah
membawa Liverpool memimpin lagi di menit ke-76.
Pertandingan berakhir
imbang 2-2 setelah Kevin
De Bruyne mencetak gol
di menit ke-81. Liverpool
gagal mempertahankan puncak klasemen Liga Inggris
setelah direbut Chelsea.
Bagi tuan rumah, ini jadi
hasil imbang kedua beruntun
setelah pekan lalu diredam
Brentford 3-3. Liverpool juga
melanjutkan catatan kurang bagus saat bertemu City. Dari tujuh

pertemuan terakhir di Liga Ing- kami sangat pasif dengan atau
gris, Liverpool hanya menang tanpa bola, didikte oleh City.
sekali, yakni dengan skor 3-1 Itulah babak pertama terburuk
kami saat menghadapi mereka,
pada 10 November 2019.
Selain itu enam pertandin- Kami tampil berbeda di babak
gan lain berakhir tiga imbang kedua. Jika hanya satu babak,
dan tiga kekalahan. Dalam saya tentu inginnya menang.
Tapi melihat perperiode tersebut, gawang Livforma babak pererpool bahkan bobol 14 kali
tama, saya sudah
termasuk saat disikat 0-4 pada
senang dengan
2 Juli 2020 dan 1-4 pada 7
satu poin,” ujar
Februari 2021.
Klopp seperti
“Secara keseluruhan saya
dilansir BBC
rasa kami pantas kecewa. Kami
Sport. vit
bisa lebih baik di babak pertama
dan di 10 menit akhir laga, saat
unggul 2-1. Sisi positifnya adalah
City adalah
tim
bagus dan ini
adalah laga sulit. Tapi jujur
kami sedikit kecewa,” ujar kapten
Liverpool Jordan Henderson di BBC Sport.
Tapi, manajer Juergen Klopp mengaku
puas dengan raihan satu
poin mengingat performa
di babak pertama sangat
mengecewakan. “Babak per- JORDAN HENDERSON
tama kurang bagus. Mung- Pemain Liverpool
kin harusnya di bawah itu,

tidak ada tim yang lebih baik
dari Milan di Italia. Namun
kami harus fokus pada diri
kami sendiri dan terus percaya
bahwa kami adalah yang terbaik. Ada permainan dan momen yang berubah sepanjang
musim, tetapi kami harus terus
melakukan gelombang positif
saat kami di sini,” ujar Calabria
dilansir dari Football Italia.
Ia juga menyebut bahwa
sang pelatih, sangat berpengaruh
atas hasil yang mampu diraih
oleh klub naungannya tersebut.
Pioli dianggap mampu menunjukkan Milan punya karakter
yang penting untuk dapat merebut scudetto pada musim ini.
“Dia memberi kami keyakinan, dia memiliki gagasan
yang jelas tentang sepak bola
yang memungkinkan kami
semua memberikan yang terbaik. Intensitas adalah karakteristik yang paling penting,
karena kami dapat menjaga
tempo sepanjang pertandingan
dan tekanan tinggi itu benarbenar membawa hasil,” ujar
Calabria.
Kemenangan 3-2 atas Atalanta menjadi sebuah hasil yang luar
biasa untuk AC Milan. Pasalnya
Rossoneri itu dapat mengulangi
start terbaik mereka di Liga Italia

pada musim 2003-2004.
Jika mengingat musim
2003-2004 tersebut, Milan saat
itu sukses menjadi juaranya di
akhir kompetisi. Fakta tersebut
lantas membuat Sandro Tonali
semakin percaya diri timnya
sanggup meraih sukses di
musim ini.
“Saya masih terlalu muda,
saya tidak ingat itu (start terbaik Milan pada 2003-2004).
Satu-satunya tujuan Milan
musim ini adalah scudetto.
Kami memulai dengan kuat
setelah menghabiskan banyak
energi di pertengahan pekan
Liga Champions. Mungkin
kami tidak menyangka memiliki energi sebanyak ini, tetapi
kami memberikan segalanya dan kami senang dengan
penampilan kami,” kata Tonali
dilansir dari Football Italia.
Dengan hasil ini, Rossoneri
mengoleksi 19 poin setelah
tujuh laga dimainkan di Liga
Italia dan duduk diperingkat
dua klasemen di bawah Napoli
yang memiliki 21 poin.
Hasil laga lainnya adalah
Bologna vs Lazio 3-0, Verona
vs Spezia 4-0, Sampdoria vs
Udinese 3-3, Fiorentina vs
Napoli 1-2 dan AS Roma vs
Empoli 2-0. vit

Spurs Menang, Kane Tetap Disorot
LONDON (IM) - Tottenham Hotspur sukses mengalahkan Aston Villa, 2-1, pada pekan
ke-7 Liga Inggris. Bertanding di
Tottenham Hotspur, London,
Minggu (3/10) malam WIB,
The Lilywhites menang lewat gol
Pierre-Emile Hoejbjerg (27) dan
Lucas Moura (71). Sementara gol
lawan dicetak Ollie Watkins (67).
Hasil ini mengantar Spurs
naik ke urutan delapan klasemen sementara dengan 12
poin. Posisi tersebut memang
belum membuat Tottenham
kembali ke papan atas, namun
kepercayaan diri Harry Kane
dkk sudah kembali pulih. Ini
menjadi kemenangan kedua
beruntun, setelah sebelumnya
menyikat Mura 5-1 di UEFA
Conference League tengah
pekan lalu.
“Bagus, bagus, bagus. Kami
perlu meraih kemenangan, namun kemenangan yang benarbenar pantas. kami tampil baik
melawan tim yang tangguh.
Penting bagi kami, para pemain
dan juga fans. Kami bereaksi
dengan baik udai kebobolan,
dan banyak menunjukkan sisi
positif,” ujar manajer Tottenham, Nuno Espirito Santo
kepada Sky Sports.

Meski menang, perfoma
Harry Kane tetap disorot,
karena masih belum membuka
keran golnya untuk Tottenham
di Liga Inggris. Ia sudah mencatat namanya di papan skor
6 kali di musim ini, namun
tak ada satu pun yang terjadi
di Premier League. Mengenai
catatan unik ini, Nuno tak
begitu khawatir.
“Dia sudah bekerja keras
untuk tim. Gol (di Liga Inggris) akan datang. Kami sadar
bahwa kami sedang melalui
masa sulit. Ketika para pemain
sudah menyatu padu maka
mereka bisa tampil bagus.
Kami harus lebih seimbang antara bertahan dan menyerang,”
ujar Nuno.
Nuno juga menegaskan,
bahwa pemain lain Spurs mempunyai kemampuan untuk
mencetak gol. “Saat penyerang
utama, mengalami kebuntuan karena di-marking lawan,
kami tentu mempunyai pemain
lain yang bisa memanfaatkan
peluang untuk mencetak gol,”
tandasnaya. vdp
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Pemain Atletico Madrid

HARRY KANE
Pemain Spurs

