
puni menjadi hal yang lumrah.
Musim ini saja, MU sudah 

mendatangkan Jadon Sancho, 
Raphael Varane dan Ronaldo. 
Namun Solskjaer dianggap 
tidak bisa mewujudkan ambisi 
klub untuk berprestasi.

Bahkan kini ada sindiran 
peluang terbesar MU hanyak 
memenangi trofi  di Piala FA, 
bukan Liga Inggris atau Liga 
Champions.

“Kami punya rencana jang-
ka panjang dan yakin bahwa 
kami di jalan yang benar. Pre-
mier League adalah salah satu 
kompetisi paling kompetitif  
di dunia, tapi kami siap 100 
persen untuk tantangan itu. 
Kami tidak boleh terlena dan 
melenceng jauh dari rencana. 
Ole dan staf  pelatih fokus 
penuh. Kami tidak mau ter-
ganggu dengan keramaian 
di sosial media, yang kadang 
menciptakan kehebohan dan 
histeria. Itu adalah bagian dari 
sepakbola modern, tapi kami 
tetap fokus,” ujar Direktur 
Sepakbola MU John Murtough 
di ESPN.

Ada rencana MU men-
datangkan striker yang bagus. 
Nama yang diincar adalah  
Federico Chiesa. Padahal sang 
pemain juga  menarik banyak 
perhatian klub-klub top Ero-
pa. Penampilannya bersama 

dalam tim itu. Apakah dia akan 
memainkannya (McTominay) 
di satu posisi jangkar dan me-
mainkan Pogba di sebelahnya, 
yang mungkin tidak dia per-
cayai dalam hal pertahanan. 
Atau akankah dia memainkan 
dua gelandang jangkar. Itulah 
perbedaan United dengan Liv-
erpool dan City menurut saya, 
mereka jauh lebih agresif, lebih 
menyerang “ ungkap Scholes 
dilansir Metro.

Tetapi ia yakin, Solskjaer 
masih punya waktu untuk mem-
benahi timnya. Apalagi Mu 
mempunyai banyak pemain 
yang mumpuni. “Saya rasa kalau 
Ole bisa membereskan kes-
eimbangan tim, ke depannya 
menurut saya tak ada masalah. 
Ke depannya kami punya ban-
yak pemain yang  bagus  untuk 
menopang Cristiano (Ronaldo),”  
kata Scholes.

Performa Solskjaer sejauh 
ini memang tidak memuaskan 
semua pihak, khususnya pecinta 
dan fans MU. Bahkan  desakan 
agar Solskjaer mundur terus 
bermunculan. Walau demikian, 
manajemen  klub tetap percaya 
penuh dengan sang manajer.

Solskjaer sudah memasuki 
musim penuh ketiganya seb-
agai manajer MU. Tuntutan 
untuknya memberikan trofi 
apalagi dibekali skuad mum-

MANCHESTER (IM) - 
Manchester United (MU) dinilai 
belum meyakinkan bersaing 
demi titel Premier League.  Setan 
Merah memulai musim dengan 
baik dengan empat kemenangan 
dan sekali imbang dari lima pe-
kan pertama di Premier League 
musim ini. Namun tersendat di 
dua laga terakhirnya yakni  kalah 
dari Aston Villa dan imbang 
kontra Everton.

Sinyal-sinyal buruk sebena-
rnya sudah didapatkan ketika 
MU kepayahan dan kalah dari 
Young Boys di Liga Champions, 
serta ditaklukkan West Ham 
United di Piala Liga Inggris. MU 
dinilai masih kesulitan saat harus 
mengendalikan permainan dan 
bermain menyerang.

Hasil di dua partai tera-
khir melawam Aston Villa dan 
Everton  menuai kritik. Manajer 
MU Ole Gunnar Solskjaer jadi 
sasaran. Keputusannya memain-
kan dua jangkar dinilai kurang 
pas karena timnya butuh ber-
main lebih menekan dan agresif  
menghadapi dua lawan itu.

Legenda MU, Paul Scholes 
menilai Solskjaer masih belum 
memahami betul kebutuhan MU 
dan tak punya cukup kebera-
nian untuk memainkan susunan 
yang lebih menyerang. Eks rekan 
setim Solskjaer itu lebih suka 
Manchester United memainkan 
Scott McTominay sebagai poros 
tunggal, lalu bisa meletakkan 
pemain-pemain berpendekatan 
menyerang di sekitarnya.

“Ole tam-
paknya tidak 
bisa memberi-
kan keseimban-
gan yang pas di 
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Ceballos Bakal Didepak Madrid

Hasil laga MU di dua partai terakhir mela-
wam Aston Villa dan Everton  menuai 
kritik. Manajer Ole Gunnar Solskjaer jadi 
sasaran. Keputusannya memainkan dua 
jangkar dinilai kurang pas karena timnya 
butuh bermain lebih menekan dan agresif.

Ole Gunnar Ole Gunnar 
Solskjaer saat Solskjaer saat 

memberikan memberikan 
instruksi kepada instruksi kepada 

Paul Pogba.Paul Pogba.

MADRID (IM)  - Dani 
Ceballos dikabarkan bukan lagi 
masuk dalam program jangka 
panjang Real Madrid. Sang pe-
main bakal didepak dari Santiago 
Bernabeu.  Ini barangkali men-
jadi mimpi buruk bagi  Ceballos 
Ia diboyong Real Madrid dari 
Real Betis pada tahun 2017. 
Ceballos ditebus seharga 16 juta 
Euro atau setara Rp263 miliar.

Ceballos merupakan ge-
landang tengah yang mam-
pu bermain lebih ke depan. 
Sayangnya, Ceballos cuma 
dipakai dua tahun jasanya 
oleh Real Madrid.

Dari 2019  hingga 2021, 
Ceballos dipinjamkan ke 
Arsenal. Pemain asli Spanyol 
itu tidak masuk dalam skema 
pelatih Zinedine Zidane 
saat itu.

Di Arsenal, Ceballos 
mampu bang- k i t . 
M a n a j e r 
Mikel Ar-
teta puas 
memakai 
j a s anya . 
Total, 77 
penampi- lan 

MU Dinilai Belum MeyakinkanMU Dinilai Belum Meyakinkan

dikemasnya di seluruh kom-
petisi. Bahkan Arsenal se-
benarnya mau memakai jasa 
Ceballos lebih lama. Apa 
daya, The Gunners tak punya 
uang untuk membelinya dari 
Madrid dan menjatuhkan 
pilihan ke Martin Odegaard 
yang juga ketika itu dipinjam 
dari Madrid.

Ceballos pun sempat di-
panggil jasanya oleh Timnas 
Spanyol untuk Olimpiade 
Tokyo 2020 kemarin. Nahas, 
dirinya mengalami cedera 
serius ketika di laga perdana 
kontra Mesir.

Pergelangan kakinya di-
injak oleh Taher Mohamed. 
Ceballos sampai harus segera 
diganti dan masuk ruang 
perawatan, yang akhirnya 
sampai saat ini masih dalam 
pemulihan.

Defensa Central meng-
abarkan, Real Madrid tam-
paknya (kembali) tidak butuh 
jasa Ceballos lagi. Musim 
panas mendatang, kabarnya 
Madrid siap meminjamkan-
nya ke klub lain.

Madrid juga akan menam-
bah klausul wajib pembeli-
an secara permanen setelah 
musim depan habis. Sejauh 
ini, kabarnya Madrid siap me-
nyodorkannya ke Real Betis. 
“Saya hanya ingin bermain di 

Real Madrid. Saya 
cukup percaya 
diri dan butuh 
waktu bermain 
lebih banyak,” 
kata Ceballos be-

berapa waktu lalu. 
   vdp

Juventus dan Timnas Italia 
yang menjuarai Euro 2020, 
mampu menggoda klub-klub 
top Eropa.

Di bursa transfer musim 
panas kemarin, Chelsea ter-
tarik untuk memboyongnya. 
Akan tetapi, pemain berusia 23 
tahun itu memilih untuk tetap 
bersama Si Nyonya Tua.

Dilansir dari The Sun, 
Manchester United tertarik 
untuk memboyong Chiesa. 
MU butuh amunisi tambahan 
di lini serang, maka Chiesa 
disebut sosok yang pas.

Chiesa punya hubungan 
baik dengan Ronaldo yang 
musim lalu jadi rekannya di 
Juventus. Bahkan rumor yang 
beredar menyebut, Ronaldo 
juga meminta MU untuk mem-
beli Chiesa.

Chiesa mampu bermain 
di posisi penyerang sayap, ge-
landang serang, second striker, 
atau jadi false nine. Chiesa punya 
stamina yang kuat dan fi nishing-
nya juga cukup oke. Musim ini, 
Chiesa sudah mengoleksi satu 
gol dan satu assist dari enam 
laga di Liga Italia. Serta, satu gol 
di Liga Champions.

Lalu seperti apa realisasi 
dari keinginan MU ini? Yang 
jelas mereka harus berpacu 
dengan waktu untuk melaku-
kan pembenahan tim.       vit

SERANG -  Guna mencapai 
pola hidup sehat secara mandiri 
bagi masyarakat Provinsi Bant-
en, Dinas Kesehatan (Dinkes) 
Provinsi Banten gencar melaku-
kan sosialiasi Gerakan Masyarakat 
Sehat (Germas). Kegiatan yang 
melibatkan organisasi masyarakat 
dan organisasi profesi, dilakukan 
di semua Kabupaten/Kota se-
Provinsi Banten.

Selain pokok program Ger-
mas seperti, kampanye Stop 
Buang Air Besar Sembarangan 
(BABS), Pemantauan Stunt-
ing, Pelaksanaan Pemantauan 
perkembanga ibu hamil,  Sosial-
isasi Desa Siaga Sehat jiwa (DSJJ), 
Peer Review (Pemasungan dan 
sakit jiwa) Peningkatan Pelayanan 
Kesehatan, Monitoring Pelacakan 
dan Konfi rmsi masalah gizi bu-
ruk, serta Sosialisasi penyebar-
luasan mengenai Penyakit Tidak 
Menular (PTM).

Pada kegiatan tersebut juga 
disisipkan, pelaksanaan vaksi-
nasi, yang jug tidak kalah penting-
nya, dan telah dilaksanakan oleh 
Tim Vaksinasi Dinas Kesehatan 
Provinsi Banten secara berkelan-
jutan ke SMA/SMK dan untuk 

masyarakat umum. Begitupun 
pelaksanaan screening juga di-
lakukan dalam mencegah terse-
barnya virus corona di lingkungan 
masyarakat,yang dilakukan oleh 
tim Screening Dinas Kesehatan 
Provinsi Banten dan Labkesda.

Disampaikan Kepala Dinas 
Kesehatan Provinsi Banten, dr. 
Ati Pramudji Hastuti, Kementeri-
an Kesehatan Republik Indonesia 
telah mencanangkan program 
Germas atau Gerakan Masyarakat 
Hidup Sehat. Program tersebut 
ddasari perubahan pola hidup 
masyarakat yang makin modern 
dan bergesernya permasalahan 
kesehatan, dari penyakit menular 
seperti diare, tuberkulosa hingga 
demam berdarah, menjadi penya-
kit tidak menular, yang ditandai 
pada banyaknya kasus penyakit 
tidak menular seperti diabetes, 
kanker dan jantung koroner. 
Germas sendiri, jelas Ati, adalah 
sebuah gerakan yang bertujuan 
untuk memasyarakatkan budaya 
hidup sehat serta meninggalkan 
kebiasaan dan perilaku masyara-
kat yang kurang sehat. “Aksi 
Germas ini juga diikuti dengan 
memasyarakatkan perilaku hidup 

Cegah Penyebaran Covid Dinkes Banten 
Gencar Sosialisasikan Germas

bersih sehat dan dukungan untuk 
program infrastruktur dengan 
basis masyarakat,” ungkap Ati 
Pramudji Hastuti, disela-sela so-
sialisasi Germas, di Kecamatan 
Cadasari Kabupaten Pandeglang. 

Menurutmya, Germas memiliki 
beberapa fokus seperti membangun 
akses untuk memenuhi kebutuhan 
air minum, instalasi kesehatan ma-
syarakat serta pembangunan pemu-
kiman yang layak huni. Ketiganya, 
kata dia, merupakan infrastruktur 
dasar yang menjadi pondasi dari 
gerakan masyarakat hidup sehat. Ati 
melanjutkan, setidaknya terdapat 
7 langkah penting dalam rangka 
menjalankan Germas. “Ketujuh 
langkah tersebut merupakan ba-
gian penting dari pembiasaan pola 
hidup sehat dalam masyarakat guna 
mencegah berbagai masalah kes-
ehatan yang beresiko dialami oleh 
masyarakat Indonesia,” ucapnya, 
seraya menjelaskan ketujuh langkah 
tersebut yakni, melakukan aktivitas 
fi sik, makan buah dan sayur, tidak 
merokok dan tidak mengkonsumsi 
minuman beralkohol, melakukan 
cek kesehatan berkala, serta menjaga 
kebersihan lingkungan, dan meng-
gunakan jamban.       adv
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