
biasa,” ujar Enrique dikutip 
dari situs UEFA.

Terkait gol Kylian Mbappe, 
ia menilai  offside. Namun, 
dia tidak mau memperma-
salahkan hal itu lebih jauh. 
“Dari bangku cadangan anda 
hanya melihat sangat sedikit, 
tapi sepertinya posisi offside 
sangat jelas. Kendati demikian, 
saya masih memutuskan untuk 
tidak membicarakan apa yang 
tidak bisa saya kendalikan dan 
saya akan terus seperti ini.. 
Kami pulang tanpa trofi  dan 
saya pikir kami telah bersaing 
melawan juara dunia dengan 
sebagian pemainnya memiliki 
potensi fi sik, serta kualitas yang 
tidak diragukan lagi,” ujarnya.

Keputusan tersebut rupa-
nya membuat berang beberapa 
penggawa Spanyol selepas 
pertandingan, termasuk  Mikel 
Oyarzabal. Ia tetap bersikukuh 
bahwa Mbappe offside, serta 
mengkritik penerapan VAR.

“Setiap orang yang ber-
main sepakbola tahu bahwa dia 
offside. Siapa pun yang mem-
buat aturan ini tidak pernah 
bermain sepak bola, dia tidak 
tahu apa yang terjadi.” kata 
Oyarzabal dikutip dari RMC 
Sports.     vit

untuk Piala Dunia,  pergi dan 
memenangkannya,” ujarnya.

Benzema sendiri meleng-
kapi torehan gelar UEFA Na-
tions League 2021 dengan di-
nobatkan sebagai Man of  The 
Match di laga fi nal. Dikutip dari 
WhoScored, selain mencetak 
satu gol, Benzema juga man-
catatkan dua kali dribel sukses, 
memenangi satu duel udara dan 
membuat dua tekel.

Pelatih timnas Spanyol, 
Luis Enrique, merasa kekala-
han ini tak adil untuk timnya. 
Pasalnya, Enrique menilai 
timnya sudah tampil sangat 
baik terutama di babak kedua.

Ia merasa gol Benzema 
mengubah peruntungan Spa-
nyol. Meski demikian, Enrique 
tetap menyanjung gol Benze-
ma yang dianggapnya tercipta 
dengan cara yang luar biasa.

“Menit-menit awal me-
nyulitkan bagi kami. Prancis 
melakukan high press dengan 
baik. Namun kemudian di 
babak kedua, kami bisa me-
megang kendali. Ini adalah hal 
yang tak adil dalam sepakbola. 
Kami memiliki peluang me-
numbangkan Prancis saat ung-
gul 1-0 tetapi Karim Benzema 
melakukan sesuatu yang luar 

hampir lima tahun sejak kasus 
pemerasannya kepada Mathieu 
Valbuena mencuat pada 2015. 
Penyerang Real Madrid ini 
baru kembali timnas Prancis 
menjelang Piala Eropa 2020. 
Di Euro 2020, Benzema gagal 
membawa Prancis menjadi juara 
akibat tersingkir di 16 besar.

Benzema mengatakan kunci 
keberhasilan Prancis meraih 
gelar UEFA Nations League 
adalah sikap pantang menyerang 
yang ditunjukkan penggawa Les 
Bleus. Mereka tak panik meski 
harus tertinggal lebih dulu.

“Itu adalah malam impi-
an dari sudut pandang pribadi 
dan tim. Saya benar-benar ingin 
memenangkan trofi bersama 
Prancis. Itu tidak mudah dan 
kami menunjukkan kekuatan 
karakter tim ini. Kami tidak per-
nah menyerah. Tim untuk tidak 
pernah panik dan bersabar,” ujar 
Benzema dikutip dari situs UEFA.

Pemain 33 tahun tersebut 
kini berusaha membidik gelar 
selanjutnya dengan Prancis. 
Trofi Piala Dunia 2022 jadi 
incaran Benzema. “Ini mo-
men yang memberikan kami 
kepercayaan diri dan motivasi. 
Kami akan memanfaatkannya 
sebaik mungkin dan bersiap 

MILAN (IM) - Prancis 
keluar sebagai juara UEFA Na-
tions League 2021, usai men-
galahkan  Spanyol di San Siro, 
Milan, Senin (11/10) dinihari 
WIB. Prancis sempat tertinggal 
lewat gol Mikel Oyarzabal (64) 
sebelum akhirnya berbalik ung-
gul lewat Karim Benzema (66) 
dan gol kontroversial Kylian 
Mbappe (80).

Pelatih Didier Deschamps 
begitu gembira dengan raihan 
pasukannya. “Kami meng-
inginkan gelar ini, walau kami 
tahu Spanyol adalah tim kuat. 
Laga berjalan imbang dan ked-
ua tim  memperlihatkan aksi 
yang terbaik,” kata Deschamps 
dilansir dari  Marca.

Secara khusus ia memuji 
penampilan Benzema. Pelatih 
berusia 52 tahun itu menye-
but bahwa sang striker adalah 

pemain yang telah matang 
serta berkualitas dan menjadi 
pemain yang penting bagi 
Prancis.

“Karim adalah pemain 
penting, dia memiliki kualitas 
yang mengesankan. Dia terus 
melakukan apa yang dia tun-
jukkan dengan (Real) Madrid. 
Dia ingin sukses dan saya 
sangat senang untuknya. Dia 
sangat penting bagi kami untuk 
memenangkan UEFA Nations 
League ini. Dia telah matang. 
Itu adalah proses pertumbu-
han dan telah berada di level 
maksimum selama bertahun-
tahun,” kata Deschamps.

Benzema sendiri akhirnya 
mewujudkan mimpinya men-
gantarkan  Tim Ayam Jantan 
meraih trofi .

Benzema sempat tak di-
panggil Deschamps selama 
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“Saya benar-benar ingin memenangkan 
trofi  bersama Prancis. Itu tidak mudah 
dan kami menunjukkan kekuatan kara-
kter tim ini. Kami tidak pernah menye-
rah,” ujar Karim Benzema.

Skuad Timnas Skuad Timnas 
Prancis men-Prancis men-
gangkat trofi  gangkat trofi  
UEFA Nations UEFA Nations 
League 2021. League 2021. 
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 ANDORRA LA VEL-
LA (IM) - Tammy Abraham 
ikut mencetak gol saat Inggris 
menggilas Andorra 5-0. Hal 
ini tentu jadi bukti bahwa 
Abraham bisa diandalkan 
The Three Lions sebagai 
sumber gol.

Abraham jadi starter dalam 
lanjutan Kualifi kasi Piala Dunia 
2022 zona Eropa Grup I di 
Estadi Nacional d’Andorra, 
Minggu (10/10) dinihari WIB. 
Di laga ini, manajer Gareth 
Southgate memang banyak 
merombak timnya.

Para pemain yang biasan-
ya duduk di bangku cadan-
gan dimainkan. Hanya 
Kieran Trippier dan John 
Stones yang merupakan 
penggawa utama. 
Abraham dipa-
sang  bersa-
maan den-
g a n 

Jadon 
S a n -

cho dan 
Bukayo Saka 

di depan.
Selain jadi juru 

g e d o r ,  A b r a h a m  
juga berperan dalam 
membuka r uang 
untuk teman-te-
mannya.  Abra-

Prancis Raih Trofi  UEFA Nations LeaguePrancis Raih Trofi  UEFA Nations League

LIONEL MESSILIONEL MESSI
Pemain ArgentinaPemain Argentina

ham  ngotot mencari bola 
dan merebut dari lawan dalam 
beberapa kesempatan.

Setelah Inggris unggul 2-0 
lewat gol-gol Ben Chilwell dan 
Saka di babak pertama, Abraham 
mencatatkan namanya di papan 
skor lewat sontekan meneruskan 
umpan silang Jadon Sancho di 
menit ke-56. Dua gol lainnya 
dicetak James Ward-Prowse dan 
Jack Grealish.

 Kemenangan ini terasa 
manis untuk Abraham yang 
akhirnya dipanggil lagi ke 
timnas setelah November 
2020. Ia gagal tampil di Euro 

2020 karena minimnya jam 
terbang di Chelsea se-
jak kedatangan Thomas 

Tuchel Januari lalu. Abra-
ham memutuskan cabut 

ke AS Roma musim 
panas ini dan berhasil 

bangkit.

Dari 10 pertandingan 
berlalu, Abraham sukses me-
nyumbangkan empat gol 
dan tiga assist. Performa 
inilah yang membuat South-
gate akhirnya kepincut dan 
Abraham pun senang bisa 
menjawabnya dengan gol.

“Sebagai striker, Anda 
selalu ingin mengambil pen-

alti tapi pelatih bilang bahwa 
James yang jadi eksekutor. 
Semoga saja performa saya 
membuktikan bahwa saya be-
rada di jalur yang benar,” ujar 
Abraham di BBC Sport.       vit

BUENOS AIRES (IM) 
- Argentina tampil cemerlang 
saat  mengalahkan Uruguay 
pada kualifikasi Piala Dunia 
2022 Zona CONMEBOL.  Tim 
Tango menang 3-0 dalam laga di 
Estadio Monumental Antonio 
Vespucio Liberti, Buenos Aires, 
Senin (11/10/) pagi WIB.

Laga berjalan ketat. Jual beli 
serangan terjadi sejak awal. Na-
mun, Argentina lebih baik dalam 
urusan penyelesaian. Lionel 
Messi dan Rodri De Paul bisa 
membawa keunggulan 2-0 saat 
jeda. Di babak kedua, Argentina 
bisa memperbesar keunggulan 
melalui Lautaro Martinez. Ke-
menangan 3-0 tetap bertahan.

Walau Messi mencetak gol,  ia 
justru memuji penampilan  sang 
kiper Emiliano Martinez. Pujian 
ini datang usai melihat penampilan 
apik Martinez di laga tersebut. 
Martinez tampil gemilang  terma-
suk berhasil menahan gempuran 
Luis Suarez dan Edinson Cavani 
yang berduet di lini depan Uru-
guay. Kiper yang juga membela 
Aston Villa itu mampu meny-
elamatkan enam tembakan yang 
mengarah langsung ke gawangnya 
untuk mendapatkan nirbobol alias 
clean sheet.

Sebelumnya, pada ajang Copa 

BARRANGUILLA (IM)  
- Bintang Brasil, Neymar Jr, 
memberi isyarat tentang rencana 
pensiun. Dia menyebut Piala 
Dunia Qatar 2022 bisa  jadi yang 
terakhir baginya. Pemain berusia 
29 tahun ini telah menjadi pusat 
perhatian bagi negaranya untuk 
memenangkan hadiah yang 
didambakan pada Piala Dunia 
2014 dan 2018. Akan tetapi, 
Brasil gagal di babak semifi nal 
(2014) dan perempatfi nal (2018) 
di kedua turnamen tersebut.

Neymar  pun ingin men-
jadikan Piala Dunia 2022 
sebagai panggung terakhirnya. 
Sebab, dia tidak tahu apakah 
masih memiliki fokus untuk 
sepakbola lagi usai Piala Dunia 
2022. “Saya melihatnya (Piala 
Dunia 2022) sebagai yang 
terakhir karena saya tidak tahu 
apakah saya memiliki kekua-
tan pikiran untuk berurusan 
dengan sepakbola lagi,”  kata 
Neymar dikutip dari Joe.

Di sisi lain, isyaratnya 
ini juga menunjukkan ke-
sungguhan Neymar untuk 
tampil habis-habisan di 
Piala Dunia 2022 nanti. Ia 
pun ingin membawa Brasil 

juara sebagaimana mimpinya 
sewaktu kecil. “Jadi, saya 
akan melakukan segalanya 
untuk tampil baik, dari se-
galanya untuk menang 
dengan negara saya, un-
tuk mewujudkan 
impian terbesar 
saya sejak saya 
masih kecil. 
Dan, saya 
h a r a p 
s a y a 

bisa melakukan-
nya,” lanjutnya.

Neymar  dan 
Brasil pun menun-
jukkan penampilan 
impresif  di babak 
kua l i f i k a s i  P i a l a 
Dunia 2022 Zona 
Amerika Selatan.  
Hanya saja di laga 
t e r anya r  me l a -
wan tuan rumah  
Kolombia di Sta-

Messi Puji Performa Sang KiperNeymar Bicara Rencana Pensiun
America 2021 yang digelar pada 
pertengahan tahun ini, Martinez 
juga sangat kokoh sebagai tem-
bok terakhir La Albiceleste. Dia 
berperan besar dalam membawa 
negaranya menjadi juara dalam 
turnamen tersebut.

“Dibu (Emiliano) Martinez 
sangat fundamental. Ketika mer-
eka (lawan) datang kepadanya, dia 
selalu merespons. Dia memantap-
kan dirinya di gawang dan kami 
memiliki salah satu kiper terbaik 
di dunia,” kata Messi dilansir dari 
Mundo Albiceleste.

Secara keseluruhan Messi 
memberikan apresiasi terhadap 
penampilan rekan-rekannya 
di laga itu. “Uruguay tampil 
bagus di laga ini. Namun kami 
mengantispasi dengan baik 
dan hasilnya menggembirakan. 
Masih banyak laga yang harus 
kami lalui, kami harus tetap 
fokus,” ujarnya.

Argentina tetap berada di 
posisi dua klasemen dengan 22 
poin,  tertinggal enam poin dari 
Brasil di puncak klasemen. Se-
lanjutnya,  Argentina 
a k a n b e r h a -
d a p a n d e n g a n 
P e r u ,  J u m a t 
(15/10) pagi WIB. 
    vdp

dion Roberto Melendez, 
Senin (11/10) dinihari WIB, 
Brasil ditahan imbang tanpa 
gol. Neymar tampil penuh di 

laga tersebut.
Brasil menjaga po-

sisi teratas dengan 
perolehan 28 poin, 

sedangkan Kolom-
bia menghuni posisi 
kelima setelah men-

goleksi 15 poin dari 
11 pertand-

ingan. 
      vit

Bastoni Piawai Redam Belgia
kehilangan Bonucci yang dikartu 
merah.

Bastoni mampu memper-
baiki hal tersebut di laga kontra 
Belgia. Dikutip dari WhoScored, 
bek 22 tahun ini tampil piawai dan 
solid dengan membuat satu tekel, 
lima sapuan, dan tiga intersep. 
Ia juga mencatatkan persentase 
akurasi umpan sebesar 98 persen.

“Untungnya, saya tidak 
pernah punya masalah dengan 
itu. Saya berbicara dengan 
pelatih dan mereka yang mem-
bantu saya berkembang. Saya 
berusia 22 tahun, saya tahu 
bahwa saya harus berkembang 
dan saya siap bekerja untuk 
itu,” ungkap Bastoni soal kritik 
di laga kontra Spanyol dikutip 

dari Football Italia.
Bastoni  k in i 

digadang-gadang 
s e b a g a i  s o s o k 
penerus ideal dari 
dua bek utama Ita-

lia, Bonucci (34 
t a h u n ) 

d a n 
Chi-

e l -

lini 
( 3 7 

tahun). 
      vdp

TURIN (IM)  - Italia me-
mastikan diri fi nis di tempat ke-
tiga ajang UEFA Nations League 
2021. Gli Azzurri menang 2-1 
atas Belgia, dalam laga yang ber-
langsung di di Allianz Stadium, 
Minggu (10/10) malam WIB.

Pertandingan berjalan alot 
dan berakhir tanpa gol di babak 
pertama. Namun Italia unggul 
cepat di babak kedua lewat Nicolo 
Barella pada menit ke-46. Penalti 
Domenico Berardi mengganda-
kan keunggulan tuan rumah pada 
menit ke-65. Belgia punya sejumlah 
peluang membentur tiang/mis-
tar gawang. Tapi pada prosesnya 
mendapatkan gol hiburan di menit 
ke-86 lewat Charles De Ketelaere.

Alessandro Bastoni tampil  
bagus di laga itu. Ia mengaku belajar 
banyak dari Leonardo Bonucci dan 
Giorgio Chiellini. Roberto Man-
cini memang kembali mempercayai 
Bastoni untuk mengawal jantung 
pertahanan sejak menit awal. Ia 
berduet dengan Francesco Acerbi.

Sebelumnya, bek In-
ter Milan ini juga tampil 
sebagai starter di laga 
semifi nal saat ber-
jumpa Spanyol 
berpasangan 
d e n g a n 
Bonucci. 
N a m u n , 
penampilan-
nya di pertand-
ingan tersebut 
dinilai tak maksimal 
hingga Italia kalah 1-2. 
Apalagi kala itu, Italia harus 
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ya duduk di bangku cadan-
gan dimainkan. Hanya
Kieran Trippier dan John
Stones yang merupakan
penggawa utama.
Abraham dipa-
sang  bersa-
maan den-
g a n

Jadon 
S a n -

cho dan
Bukayo Saka 

di depan.
Selain jadi juru

g e d o r ,  A b r a h a m  
juga berperan dalam 
membuka r uang 
untuk teman-te-
mannya.  Abra-

2020 karena minimnya jam
terbang di Chelsea se-
jak kedatangan Thomas

Tuchel Januari lalu. Abra-
ham memutuskan cabut

ke AS Roma musim
panas ini dan berhasil

bangkit.

Dari 10 pertandingan
berlalu, Abraham sukses me-
nyumbangkan empat gol
dan tiga assist. Performa
inilah yang membuat South-
gate akhirnya kepincut dan
Abraham pun senang bisa
menjawabnya dengan gol.

“Sebagai striker, Anda
selalu ingin mengambil pen-

alti tapi pelatih bilang bahwa
James yang jadi eksekutor.
Semoga saja performa saya
membuktikan bahwa saya be-
rada di jalur yang benar,” ujar
Abraham di BBC Sport.       vit         
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