
penguasaan bola. Meski begitu, 
Inggris tertinggal lebih dulu. 
Hongaria memimpin 1-0 pada 
menit ke-24, lewat penalti 
Roland Sallai, usai Luke Shaw 
melanggar Loic Nego. Inggris 
baru membalas di menit ke-37. 
John Stones menyamakan skor 
di menit ke-37

Gareth Southgate menye-
salkan hasil yang diraih timnya.  
“Saya pikir kami tak bermain di 
level yang seharusnya, Hungar-
ia juga bertahan dengan baik. 
Usaha kami tak cukup untuk 
memenangi laga. Saya tak tahu 
apakah secara tak sadar kami 
menganggap ini laga mudah 
karena kami menang telak 4-0 
saat bertemu mereka di bulan 
September. Namun sepanjang 
musim panas kemarin mereka 
memang tampil bagus saat ber-
tahan,” ujar Southgate kepada 
BBC Radio 5 Live.

Inggris selanjutnya akan 
menghadapi Albania pada 12 
November dan juga San Ma-
rino 3 hari berselang. Jack Gre-
alish dkk wajib memenangi dua 
laga itu demi mengamankan 
tiket ke Qatar.    vit

Piala Dunia 2018 di Rusia, 
Denmark dihentikan Kroasia 
di babak 16 besar.

Sementara  pelatih Kasper 
Hjulmand mengaku gem-
bira dengan raihan timnya. Ia 
memuji seluruh pemainnya 
yang sudah tampil dengan se-
mangat tinggi. “Tentu senang 
dengan hasil ini. Para pemain 
tampil dengan semangat juang. 
Austria begitu ngotot mem-
berikan perlawanan, namun 
kami sanggup memanfaatkan 
peluang dengan baik,” kata  
Hjulmand dikutip dari BBC.

Terkait dua laga sisa, dia men-
gatakan, akan melakukan rotasi 
seluruh skuadnya. “Kami sudah 
lolos ke ajang Piala Dunia, itu 
penting. Dua laga sisa tentu akan 
kami tetap tampil dengan per-
forma terbaik, sambil melakukan 
rotasi pemain,” ujarnya. 

Di Grup C, Inggris ga-
gal meraih poin penuh, saat 
melawan Hungaria. Bermain 
di Stadion Wembley, London, 
Rabu (13/10) dinihari WIB, 
kedua tim bermain imbang 
imbang 1-1.

Tuan rumah mendominasi 

1998. Mengandalkan nama-
nama seperti Peter Schmeichel, 
Thomas Helveg,  Mar t in 
Jorgensen, hingga Laudrup 
bersaudara, tim asuhan Bo 
Johansson melaju sampai 
perempatfinal, sampai akh-
irnya ditundukkan Brasil 2-3.

Kelolosan ke Qatar ini 
sekaligus mempertegas kualitas 
Denmark sebagai tim tangguh 
Eropa saat ini. Sebelumnya, 
mereka berhasil melaju ke 
semifinal Piala Eropa 2020, 
sebelum ditekuk Inggris 1-2 
lewat perpanjangan waktu.

Joakim Maehle pun men-
egaskan pencapaian lolos ke 
ajang yang digelar di Qatar ta-
hun depan sangat berarti untuk 
Denmark. “Ini sangat berarti, 
ini adalah malam paling keren di 
Parken dalam waktu yang lama. 
Ini fantastis. Kemenangan di 
sini menunjukkan kemampuan 
kami, dan kami meraih tiket 
ke Piala Dunia,” kata Maehle 
seperti dikabarkan oleh Reuters.

Setelah gagal lolos ke Piala 
Dunia 2014 di Brasil, Denmark 
lolos dua kali berurutan ke 
pesta sepakbola sejagad. Pada 

KOPENHAGEN (IM) 
-  Denmark menjadi wakil Eropa 
kedua yang lolos ke Piala Dunia 
2022, menyusul Jerman. Hebat-
nya, Tim Dinamit sukses menye-
gel tiket ke Qatar berkat torehan 
sempurna selama kualifi kasi.

Denmark menumbangkan 
Austria 1-0 dalam lanjutan Kuali-
fi kasi Piala Dunia 2022, Rabu 
(13/10) dinihari WIB. Gol tung-
gal Joakim Maehle lewat sepakan 
mendatar di kotak penalti pada 
menit ke-53 memastikan skuad 
asuhan Kasper Hjulmand me-
raup tambahan tiga poin.

Dengan hasil ini, Denmark 
kokoh di puncak klasemen Grup 
F dengan 24 poin, hasil sem-
purna dari 8 kemenangan. Den-
gan menyisakan dua laga, posisi 
Joakim Maehle tak akan bisa lagi 
digeser Skotlandia yang saat ini 

menempati urutan kedua.
Ini menjadi keenam kalinya 

Denmark lolos ke Piala Dunia, 
sebelumnya di edisi 1986, 
1998, 2002, 2010 dan 2018. 
Hasil ini disambut dengan 
gegap gempita lebih dari 38 
ribu suporter yang hadir di 
Parken Stadium, Kopenhagen.

“Kami sudah sampai sejauh 
ini, tapi kami justru semakin 
lapar. Kami membangun tim dan 
mentalitas yang luar biasa sehat, 
dan kami selalu ingin berkembang 
setiap saat.  Kami berbagi yang 
terbaik satu sama lain, ditambah 
dengan kualitas yang kami punya, 
kami bisa melangkah jauh,” ujar  
kapten Denmark, Simon Kjaer, 
seperti  dikutip BBC. 

Sepanjang sejarah Piala 
Dunia, capaian terbaik Den-
mark hadir di Piala Dunia 
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Lingard Belum Perpanjang Kontrak 

“Hasil yang fantastis. Kemenangan di 
sini menunjukkan kemampuan kami, dan 
kami meraih tiket ke Piala Dunia,” kata 
Joakim Maehle.

Selebrasi Joakim Selebrasi Joakim 
Maehle  (kiri) Maehle  (kiri) 
dan rekannya dan rekannya 

usai mencetak usai mencetak 
gol ke gawang gol ke gawang 

Austria.Austria.

KOKEKOKE
Pemain Atletico MadridPemain Atletico Madrid

MANCHESTER (IM) 
- Jesse Lingard belum ada tanda-
tanda memperpanjang kon-
traknya di Manchester United 
(MU).  Lalu bagaimana upaya pi-
hak klub agar dapat merayunya?

Situasi Lingard di MU 
masih Tarik ulur.  Setan Merah 
mau mempertahankan pemain 
berusia 28 tahun itu karena 
masih masuk dalam rencana 
manajer Ole Gunnar Solskjaer. 
Akan tetapi, Lingard sudah 
gerah. Dirinya tidak mau me-
lulu jadi pemain cadangan.

Lingard baru bermain 
tiga kali di Liga Inggris awal 
musim ini. Ketiganya cuma 
jadi pemain pengganti den-
gan total waktu bermain 
hanya 45 menit. Akan 
tetapi, Lingard su-
dah mengemas dua 
gol. Oleh sebab itu, 
dirinya merasa pan-
tas kalau diturunkan 
sebagai starter.

Dilansir dari 
Daily Mail, Man-
chester United 
punya cara ter-
akhir untuk 
menggoda 
Jesse Lin-
gard untuk m e -
nambah kontraknya. MU 
akan memberinya 
kenaikan gaji.

Selama 
ini, Lin-
gard digaji 
sebesar 75 r i b u 
Pounds atau setara 
Rp1,4 miliar per pe-
kan. Nantinya akan 

Denmark Segel Tiket Piala Dunia 2022Denmark Segel Tiket Piala Dunia 2022

FRANCK KESSIEFRANCK KESSIE
Pemain AC MilanPemain AC Milan

dinaikkan jadi 135 ribu Pounds 
atau setara Rp2,6 miliar per pe-
kan. Lingard hingga kini belum 
memberi jawaban dan sepertinya 
masih pikir-pikir. Naik gaji bisa 
jadi solusi, tetap menjadi pemain 
cadangan pasti tidak bagus untuk 
kariernya. 

Andai sampai musim din-
gin mendatang Lingard belum 
juga perpanjang kontrak, maka 
Manchester United mengambil 
langkah tegas. MU siap men-
jualnya dengan harga murah

MU lebih baik meraih un-
tung walau cuma sedikit, 

daripada nantinya Lin-
gard akan cabut 
kala kontraknya 

habis dengan 
status bebas 
transfer.

L i -
n g   a r d 
b a k a l 
d i b a n -

derol murah 
seharga 15 
juta Pounds 
atau setara 
Rp289 miliar. 
Tur un dar i 

25 juta Pounds, 
harga yang dipatok 
MU untuk men-
jual Lingard pada 
musim panas lalu.

Maka ,  pa -
tut ditunggu ba-
gaimana kelanju-
tan karier Lingard 
bersama MU.       vdp

MILAN (IM)  - Franck 
Kessie  belum juga mencapai 
kesepakatan kontrak dengan 
AC Milan. Agen Kessie George 
Atangana menyebut nilai yang 
ditawarkan Milan jauh di bawah 
harapan. Kontrak Kessie ber-
sama AC Milan tersisa hingga 
Juni 2022. Namun, upaya Ros-
soneri untuk memperbarui 
kontrak gelandang asal Pantai 
Gading ini belum membuah-
kan hasil sampai saat ini.

Negosiasi perpanjangan 
kontrak Kessie di San Siro dil-
aporkan mandek karena pemain 
24 tahun ini tak sepakat dengan 
nilai yang ditawarkan Milan. 
Padahal, Il Diavolo dikabarkan 
sudah mengajukan tawaran kon-
trak anyar kepada Kessie dengan 
gaji 6,5 juta Euro per musim.

Milan kini terancam kehilan-
gan Kessie secara gratis jika tak 
kunjung menuntaskan negosiasi 

kontrak. Nasib Kessie bakal su-
rupa dengan Gianluigi Donna-
rumma dan Hakan Calhanoglu 
yang pindah secara free trans-

fer musim panas ini.
Agen Kessie,  George 

Atangana, berusaha membela 
sikap sang klien yang tak kun-
jung menandatangani kontrak 
anyar di Milan. Ia merasa Kes-

FARO (IM) – Portugal 
menang meyakinkan dengan 
skor 5-0 atas Luksemburg 
pada laga Grup A Kualifi kasi 
Piala Dunia 2022 zona Ero-
pa di Estadio Do Algarve, 
Rabu (13/10) dinihari WIB. 
Cristiano Ronaldo menjadi 
bintang kemenangan Selecao 
das Quinas berkat torehan 
hat-tricknya. 

Ronaldo kini menjadi 
pemain dengan torehan hat-
trick terbanyak di ajang inter-
nasional.  Gol-gol Ronaldo 
di laga ini lahir dari penalti 
di menit ke-8 dan 12, serta 
sundulan terukur di depan 
gawang pada menit ke-87. 
Sementara, dua gol Portugal 
lainnya dibuat oleh Bruno 
Fernandes menit ke-17 dan 
Joao Palhinha menit ke-69.

Tiga gol ke gawang Luk-
semburg ini merupakan hat-
trick ke-10 Ronaldo bersama 
Portugal. Ia kini mencatatkan 
rekor sebagai pemain dengan 
hat-trick terbanyak di ajang 
internasional. 

Dikutip dari situs Man-
chester United, CR7 mele-
wati rekor yang dipegang 

oleh mantan pemain Swedia 
Sven Rydell. Rydell menore-
hkan sembilan hat-trick ber-
sama Swedia pada rentang 
1923-1932.

Ronaldo kini total 
telah membukukan 
58 hat-trick sepan-
jang kariernya ber-
sama klub dan tim 
nasional. Ia juga 
semakin mengu-
kuhkan diri sebagai 
pemain tersubur di 
ajang internasional. Ia 
sudah membuat 115 
gol  dar i  182 
penampilan 
b e r s a m a 
t i m n a s 
Portugal.

P e -
n y e r a n g 
36 tahun 
ini  sebe-
l u m n y a 
melewati 
c a t a t a n 
rekor Ali 
Daei yang 
bikin 109 
gol untuk 
Iran seb-

Milan Bisa Kehilangan Kessie  CR7 Bintang Kemenangan Portugal 
sie hanya ingin mendapatkan 
nilai yang sesuai dengan kon-
tribusi besarnya di Milan.

Atangana juga membantah 
Milan menawarkan gaji 6,5 juta 
euro per tahun kepada kliennya. Ia 
menegaskan tawaran Milan masih 
jauh di bawah jumlah tersebut. 
Peran Kessie di lini tengah AC 
Milan memang tak tergantikan 
dalam beberapa musim tera-
khir. Ia sudah mencatatkan 191 
penampilan untuk Milan dengan 
sumbangan 30 gol dan 15 assist 
sejak bergabung dari Atalanta 
pada musim panas 2019.

“Pemain penting mem-
butuhkan kontrak yang ses-
uai dengan standarnya.  Ada 
tawaran resmi dari klub dan 
permintaan dari agen, tetapi 
kita berbicara tentang angka 
yang jauh dari apa yang Anda 
maksud. Sudah terlalu lama 
orang mengatakan hal-hal yang 
salah. Saya minta maaf  bagi 
mereka yang membaca ceri-
ta-cerita ini dan 
percaya bahwa 
itu benar,” jelas-
nya.     vit

agai pemain tersubur di ajang 
internasional pada Septem-
ber lalu. Pemain aktif  yang 
mendekati catatan gol Ron-

aldo di ajang internasional 
adalah Lionel Messi.

Namun, jumlah gol 
La Pulga terpaut cuk-
up jauh dari Ronaldo. 
Messi bikin 80 gol 
dalam 155 penampi-
lannya bersama tim-

nas Argentina.       vdp

Pernyataan Courtois Tuai Kritik
MADRID (IM) -  Per-

nyataan Thibaut Courtois 
menuai kritik.  Ia dinilai  ban-
yak mengeluh  terkait ban-
yaknya agenda pertandingan 
buatan UEFA. Rafael van 
der Vaart menilai sang kiper 
kebanyakan mengeluh.

Sebagaimana diketahui 
Belgia kandas di tangan Italia 
dalam perebutan tempat ke-
tiga di UEFA Nations League 
akhir pekan lalu. Courtois se-
laku kiper Belgia mengeluhkan 
banyaknya pertandingan yang 
harus dimainkan para pesepak-
bola akhir-akhir ini selepas laga.

Van der Vaart tak setuju 
dengan pernyataan kiper Real 
Madrid itu, padahal meraup 
banyak uang sebagai pemain. 
“Saya pikir itu omong ko-
song. Anda punya waktu 
enam bulan tanpa sepak-
bola. Anda bermain, klub 
membayar Anda dengan 
uang yang banyak, tentu 
saja jadwal sangat padat. Na-
mun, pesepakbola semua 
harus menjalaninya. Kom-
petisi adalah hal yang 
paling menyenang-
kan, tetapi mereka 
malah merengek,” 
kata Van der Vaart 
seperti dikutip dari 
Marca.

Va n  d e r 
V a a r t 
berkomen-
tar setelah 
C o u r t o i s 

CRISTIANO RONALDOCRISTIANO RONALDO
Pemain PortugalPemain Portugal

THIBAUT COURTOISTHIBAUT COURTOIS
Kiper Real MadridKiper Real Madrid

mengklaim pertandingan 
perebutan tempat ketiga han-
ya untuk uang. Dia merasa 
seharusnya ditiadakan karena 
sudah tidak menarik.

 “Kami hanya memainkan 
pertandingan ini karena itu be-
rarti uang ekstra untuk UEFA. 
Lihat berapa banyak susunan 
pemain kedua tim telah berubah 
Seandainya kedua tim berada di 
fi nal, bisa jadi pemain-pemain 
lain yang akan tampil di fi nal. Itu 
hanya menunjukkan bahwa kami 
terlalu banyak bermain,” kata 
Courtois, dilansir dari Mundo 
Deportivo. 

Ia juga menuding UEFA 
tidak peduli dengan para 

pemain. “UEFA meng-
gelar trofi  tambahan, 

Conference League, 
yang mana itu juga 
sama saja. Mereka 
merasa terganggu 
ketika beberapa 

tim menginginkan 
European Super 

League,  tetapi 
mereka tidak 

peduli den-
gan para 
pemain-
nya. Mer-
eka han-
ya peduli 
d e n g a n 

k a n t o n g 
m e r e k a , 
soal uang,” 
kata Cour-
tois.       vit
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