
zurri. Ia pun mempersiapkan 
senjata terampuh untuk mem-
balaskan dendam. Ia fokus ke 
sudut pandang lebih besar yakni 
memenangkan kompetisi ini.

“Itu sudah merupakan 
proposisi yang menarik sebelum 
Piala Eropa berlangsung: untuk 
bermain melawan Italia di empat 
besar (UEFA Nations League). 
Ini adalah kompetisi yang ingin 
kami menangkan, dan anehnya 
kami akan bermain melawan 
juara bertahan Eropa di negara 
mereka,” ucap Enrique dikutip 
laman resmi UEFA.

Enrique pun mempre-
diksi pertandingan akan ber-
langsung menarik. “Ini akan 
menjadi pertandingan yang 
sangat menarik, untuk melihat 
performa seperti apa yang 
mampu kami hasilkan di depan 
penonton mayoritas Italia dan 
melawan juara bertahan Eropa. 
Anda tidak membutuhkan mo-
tivasi lebih dari itu,” lanjutnya.

Laga semifinal lainnya 
mempertemukan  Prancis 
kontra Belgia. Bentrok kedua 
tim  berlangsung di Allianz 
Stadium, Jumat (8/10) dinihari 
WIB.      vit

2020 itu, jadi kami akan bersiap 
untuk tampil lebih baik. Tapi Italia 
juga layak mendapat pujian. Kami 
telah meningkat dan mereka akan 
takut pada kami. Saya yakin kami 
akan mencoba bermain dengan 
baik seperti yang kami lakukan di 
setiap pertandingan, dan saya ha-
rap kami mendapatkan hasil yang 
diinginkan,”  kata Donnarumma 
dikutip laman resmi UEFA.

Pernyataan itu tak lepas 
dengan catatan gemilang Don-
narumma dan kawan-kawan 
mengalahkan tim Matador di 
Piala Eropa 2020 lalu. Don-
narumma melakukan banyak 
penyelamatan dalam drama 
adu penalti pada saat itu.

“(Spanyol) sangat agresif  
(di Piala Eropa 2020), mereka 
menghadapi kami dalam situasi 
satu lawan satu, jadi kami harus 
meningkatkan dalam hal itu. 
Tapi kami tim yang bagus. Pela-
tih (Mancini) tahu apa yang dia 
lakukan, bagaimana mengatur 
kami sebaik mungkin di lapan-
gan, kami percaya padanya,” 
ujar Donnarumma.

Sementara pelatih Spanyol, 
Luis Enrique, semakin semangat 
untuk mempermalukan Az-

situs resmi UEFA.
Mantan pelatih Inter Milan 

dan Manchester City itu men-
gatakan, sangat menyenangkan 
kalau kembali meraih sukses 
di ajang ini.  “Akan sangat 
mengagumkan jika kami bisa 
memenangi UEFA Nations 
League segera setelah Piala 
Eropa, termasuk jika bisa lolos 
ke Piala Dunia tahun depan den-
gan lebih cepat, namun hal itu 
tak akan mudah,”  kata Mancini.

Kiper Tim Nasional (Tim-
nas) Italia, Gianluigi Donna-
rumma menyampaikan perang 
urat saraf  dengan mengatakan  
Spanyol bakal ketakutan ketika 
mereka saling bertemu. Pasalnya 
Donnarumma merasa Italia 
yang sekarang sudah jauh lebih 
baik dan berbahaya bila diband-
ingkan dengan pertemuan tera-
khir mereka di Piala Eropa 2020.

Donnarumma mengingat-
kan Spanyol bahwa Italia yang 
saat ini adalah tim yang sangat 
berbeda. Jadi, kiper Paris Saint-
Germain (PSG) itu memper-
ingati Spanyol untuk waspada.

“Kami tahu Spanyol memiliki 
tim yang hebat. Kami sedikit 
kesulitan di semifi nal Piala Eropa 

MILAN (IM) - Pelatih Ita-
lia Roberto Mancini berharap 
timnya bisa memenangkan 
UEFA Nations League setelah  
sukses di Euro 2020 pada Juli 
lalu.  Tapi ia menyadari target 
tersebut tak mudah didapatkan.

Italia kembali saling sikut 
dengan Spanyol dalam babak 
semifi nal di San Siro, Kamis 
(7/10) dinihari WIB. Laga  ini 
mengulang apa yang terjadi di 
Euro 2020, di mana Gli Azzurri 
juga bertemu La Furia Roja di 
fase yang sama.

Saat itu, Spanyol tampil 
lebih dominan, memaksa Ita-
lia bermain bertahan.  Laga 
akhirnya ditentukan lewat adu 
penalti dengan hasil akhir 4-2 
untuk Italia, setelah bermain 
imbang 1-1 di waktu normal. 

Banyak kalangan menyebut 
Sanyol merupakan lawan pal-
ing menyulitkan Italia selama 
turnamen dan Mancini men-
gakui hal itu.

Jelang laga nanti Ita-
lia juga diperkirakan kembali 
mendapat tekanan yang sama 
dari skuad asuhan Luis En-
rique. “Spanyol adalah tim 
yang paling menyusahkan kami 
selama Euro 2020. Mereka tim 
yang bagus, dengan susunan 
pemain yang bagus pula. Laga 
nanti akan berjalan seru. (Ber-
main dengan umpan-umpan 
pendek) adalah keunggulan 
mereka. Kami saat itu tak 
punya waktu untuk menyamai 
level mereka dalam hal terse-
but. Situasinya akan berbeda 
kali ini,” ujar Mancini, dikutip 
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Mbappe Ogah Ribut dengan PSG

“Spanyol adalah tim yang paling meny-
usahkan kami selama Euro 2020. Kami saat 
itu tak punya waktu untuk menyamai level 
mereka. Namun situasinya akan berbeda 
kali ini,” ujar Roberto Mancini.

Roberto Roberto 
Mancini dan Mancini dan 

Gianluigi Don-Gianluigi Don-
narumma, siap narumma, siap 

menghadapi menghadapi 
Spanyol. Spanyol. 

KOKEKOKE
Pemain Atletico MadridPemain Atletico Madrid

PARIS (IM) - Keingi-
nan Kylian Mbappe untuk 
hengkang musim panas lalu 
tidak dikabulkan Paris Saint-
Germain (PSG). Meski harus 
bertahan di PSG, Mbappe 
tidak kecewa, namun tetap 
bersikap profesional.

Mbappe secara terus terang 
dalam sebuah wawancara baru-
baru ini, mengungkap bahwa 
ia ingin meninggalkan PSG 
pada bursa transfer musim 
panas lalu. Penyerang berusia 
22 tahun itu merasa kariernya 
di Ligue 1 sudah cukup.

Ia juga menyebut Real 
Madrid jadi tujuannya andai 
benar meninggalkan PSG pada 
musim panas lalu. Los Blancos 
memang sempat mengajukan 
tawaran kepada PSG untuk 
mendapatkan Mbappe.

Madrid sempat menawar 
sampai tiga kali untuk mendapat-
kan Mbappe. Namun, PSG 
enggan melepas mantan pemain 
AS Monaco itu. “Saya agak ke-
cewa saat itu. Ketika Anda ingin 
pergi, Anda tidak senang kalau 
bertahan. Tapi saya move on 
dengan cepat. Sayangnya, saya 
cedera bersama timnas. Saya 
langsung pulang, punya waktu 
untuk menangis sementara 
saya tidak bertanding, lalu 
saya kembali, mencetak gol, 
dan tampil bagus lagi,”  ujar 
Mbappe kepada L’Equipe 
dan RMC.

Meski keinginan-
nya untuk meninggal-
kan Parc des Princes 
tak dikabulkan PSG, 
Mbappe tak pernah 

Italia Kembali Ditantang SpanyolItalia Kembali Ditantang Spanyol

NACHONACHO
Pemain Real MadridPemain Real Madrid

KYLIAN MBAPPEKYLIAN MBAPPE
Pemain PSGPemain PSG

punya niat untuk berselisih 
dengan manajemen klub. Ia 
tetap menghormati kontrak 
sampai Juni 2022 itu

“Itu namanya tidak tahu 
terima kasih kalau saya ber-
selisih. Saya akan berterima 
kasih kepada klub yang me-
nyambut saya saat masih 
berusia 18 tahun dan mem-
beri saya empat tahun yang 
luar biasa. Saya selalu ingin 
bermain, menunjukkan bah-
wa saya pemain hebat, dan 
tidak ada yang memengaruhi 
saya, bahkan transfer yang 
gagal sekali pun. Saya bisa 
membuat perbedaan sampai 
hari terakhir saya di sini,” kata 
Mba p pe.    vdp

MADRID (IM) - Real 
Madrid melewati periode yang 
tidak menyenangkan seminggu 
terakhir. Los Blancos sama 
sekali tidak menang dalam tiga 
pertandingan.

Padahal Real Madrid sem-
pat melewati laju menggembi-
rakan dengan memenangi lima 
pertandingan secara beruntun 
di semua kompetisi. Di antara 
laju itu terdapat kemenangan 
1-0 atas Inter Milan di Liga 
Champions.

Hanya saja, laju Madrid be-
lakangan tersendat. Itu dimu-
lai dengan hasil imbang 0-0 
melawan Villarreal di pekan 
ketujuh Liga Spanyol, Sabtu 
(25/9) lalu. Kemudian pasukan 
Carlo Ancelotti itu dikejut-
kan oleh tim debutan di Liga 
Champions, Sheriff  Tiraspol. 
Bermain di Santiago Bernabeu, 
Selasa (28/9), Madrid dikalah-
kan Sheriff  dengan skor 1-2.

Madrid lantas menelan 
kekalahan kedua secara berun-
tun usai tumbang di markas 
Espanyol di Liga Spanyol, 
Minggu (3/10).  Klub ibukota 
spanyol ini takluk 1-2 dari tuan 
rumah.

“Ini adalah pekan yang bu-
ruk. Kami harus terus bekerja 

LONDON (IM) - Tam-
my Abraham akhirnya punya 
kesempatan memperkuat 
Timnas Inggris, menyusul 
performa  bagusnya bersama 
AS Roma. Ini menjadi pe-
manggilan pertama baginya 
sejak November tahun lalu.

BBC dan Sky Sports 
melaporkan,  masuknya 
Abraham merupakan bagian 
dari pemanggilan tambahan 
dalam skuad Inggris yang su-
dah diumumkan sejak Kamis 
(30/9) lalu. Masih ada  nama 
Ben Chilwell (Chelsea) yang 
juga dipanggil belakangan.

Keduanya bergabung 
dengan para penggawa Ing-
gris lainnya di St George’s 
Park pada Selasa (5/10), 
untuk mempersiapkan diri 
menghadapi Andorra (9/10) 
dan Hungaria (12/10) dalam 
Kualifi kasi Piala Dunia 2022.

Abraham terakhir kali 
membela Inggris pada 18 
November 2020 saat menga-
lahkan Islandia 4-0. Saat itu, 
Abraham sempat bermain 
selama 14 menit. Ia bahkan 
terakhir kali mencetak gol 
untuk Inggris pada 14 No-

vember 2019, ketika itu ke 
gawang Montenegro.

Ia sempat diabaikan oleh 
manajer Gareth Southgate se-
lama setahun terakhir. Hal 
itu disebabkan minimnya 
waktu bermain yang ia 
dapat saat dilatih Thomas 
Tuchel di Chelsea.

Sejak kedatangan 
pelatih asal Jerman itu ke 
Stamford Bridge pada 
Januari lalu, Abraham 
cuma dimainkan 
selama 230 menit. 
Hal tersebut turut 
berperan dalam 
kegagalan Abra-
ham masuk skuad 
Inggris untuk Euro 
2020 lalu.

Kemudian ia 
pindah ke Roma un-
tuk menyelamatkan 
kariernya. Bersama 
Giallorossi yang dilatih 
oleh Jose Mourinho, 
performa Abraham ke-
mudian menanjak lagi.

Empat gol plus 
tiga assist telah ditore-
hkannya dalam 10 
laga bersama Roma. 

Real Madrid Alami Periode SulitAbraham Masuk Skuad Timnas untuk mengatur pertahanan. 
Anggota skuad memang didera 
cedera, tapi tidak ada alasan. 
Sekarang, dengan adanya jeda 
internasional, kami harus istira-
hat dengan efektif  karena kami 
punya skuad yang bisa tampil 
jauh lebih baik daripada tiga 
pertandingan terakhir,” ujar 
bek Real Madrid, Nacho, sep-
erti dilansir Football Espana.

Kekalahan dari Espanyol 
memang tak menggeser Real 
Madrid dari puncak klasemen 
Liga Spanyol. Namun, Madrid 
yang mengumpulkan 17 poin 
dari delapan laga itu kini ditem-
pel ketat oleh Atletico Madrid 
dan Real Socidad yang punya 
jumlah poin sama.

“Masih ada waktu un-
tuk melakukan evaluasi dan 
berbenah. Kami tidak boleh 
larut dalam keka- l a h a n . 
Perjalanan menuju 
juara masih sangat 
panjang, kami harus 
menatap laga demi 
laga, serta terus fokus. 
K a m i y a k i n 
d e n - gan ke-
mam- puan 

kami,” 
k a t a  
Nacho. 
    vdp

Catatan golnya bisa bertambah 
lebih jauh, kalau saja 6 percobaan 
yang ia lakukan tak membentur 
tiang gawang, terbaru saat mela-

wan Empoli pada Minggu 
(3/10) lalu.

Abraham harus 
memanfaatkan den-
gan baik peluang 
yang diberikan Ga-
reth Southgate. Jika 

tidak, ia sulit 
bersaing 
dengan 
a n g -
g o t a 
skuad 
y a n g 
lain.     
vit

Everton Terus Buru Van de Beek
Van de Beek.

“Dia sempat ada di dalam 
daftar kami. Di awal bursa trans-
fer, kami tanya-tanya di Manches-
ter United kemudian transfernya 
mustahil. Di akhir bursa, saya 
menerima sebuah panggilan dari 
Guido Albers, agen dia, bahwa dia 
akan dipinjamkan. Tapi di menit-
menit akhir dibatalkan. Berhenti 
lagi,” ungkap Direktur Everton 
Marcell Brands dikutip Metro.

Brands mengaku kasihan me-
lihat apa yang dialami sang pemain. 
Menurutnya masih ada waktu 
untuk melakukan negosiasi dengan 
pihak MU. “Tentu saja kasihan 
sekali Donny. Dia itu pemain yang 
sangat bagus, tidak diragukan. Se-
lalu tergantung pada apakah klub-
nya ingin bekerja sama atau tidak. 
Dan sekarang masih awal Oktober, 
masih ada banyak kemungkinan 

yang bisa terjadi den-
gan cedera. Man-
chester united 
kan bermain di 
banyak kom-
petisi, untuk 
sekarang sulit 
dikatakan,” 

kata Brands.     vit

DONNY VAN DE BEEKDONNY VAN DE BEEK
Pemain MUPemain MU

LIVERPOOL (IM) - 
Everton mengisyaratkan akan 
kembali mencoba meminjam 
Donny van de Beek di bursa 
musim dingin, Januari. The Tof-
fees pernah ingin meminjamnya  
di musim panas lalu tetapi gagal.

Van de Beek tidak mendapat-
kan menit bermain yang cukup di 
Manchester United (MU) sejak 
bergabung pada musim panas 
2020. Di musim pertamanya , 
gelandang Belanda itu cuma ber-
main 36 kali di seluruh kompetisi 
dan hanya empat kali menjadi 
starter di Premier League.

Lalu datanglah tawaran Ever-
ton sebagai jalan keluar bagi Van 
de Beek  agar bisa keluar dari MU. 
Akan tetapi, menjelang bursa 
musim panas ditutup Setan Merah 
menggagalkan kepindahannya.

Adalah hal yang pantas ka-
lau Van de Beek frustrasi karena 
situasinya tak kunjung berubah di 
musim keduanya karena baru tiga 
kali dimainkan. Mantan peng-
gawa Ajax Amsterdam itu sempat 
menjadi buah bibir karena menun-
jukkan kekesalannya karena batal 
dimainkan saat MU mengalahkan 
Villarreal 2-1 di Liga Champions 
pekan lalu. Rumor seputar masa 
depan Van de Beek kem-
bali bergulir di mana 
dia disebut-sebut 
akan hengkang 
di bursa musim 
dingin nanti. 
Everton  pu-
nya peluang  
menggaet 

TAMMY ABRAHAMTAMMY ABRAHAM
Pemain AS RomaPemain AS Roma


