
kebiasaan tersebut.
“Saya tidak selalu berjabat 

tangan dengan pelatih (lawan) 
seusai pertandingan karena saya 
tidak suka itu. Itu tidak sehat un-
tuk pemenang atau pecundang. 
Saya berpikir seperti itu. Tapi 
sekarang, ketika saya melihatnya, 
saya akan menyapanya tanpa 
masalah,” ujar Simeone.

Simeone menilai ini adalah 
pertandingan yang sulit dengan 
melawan tim yang mempunyai 
permainan bagus dan kerap 
mencetak banyak gol. Ia me-
nilai Atletico Madrid memu-
lai pertandingan tidak sesuai 
dengan yang mereka inginkan. 
Ketika berhasil mencetak gol 
kedua, menurutnya, permainan 
timnya mulai berjalan sesuai 
dengan yang diharapkan.

“Sebuah pertandingan sulit 
melawan musuh yang mempu-
nyai permainan luar biasa dan 
kerap memenangi laga dengan 
banyak gol. Kami tidak memu-
lai pertandingan seperti apa 
yang kami inginkan tapi setelah 
gol kedua kami mulai bermain 
sesuai dengan yang apa kami 
harapkan,” ungkap Simeone.

Hasil laga lainnya adalah 
Ajax Amsterdam vs Borussia 
Dortmund 4-0, Besiktas vs 
Sporting CP 1-4, Inter Milan 
vs FC Sheriff  3-1.    vit

se-percaya diri itu. Kami tahu 
kesulitan-kesulitan kami, kami 
tahu masalah-masalah kami, 
tapi kami seringkali mencoba 
untuk mengabaikan itu. Malam 
ini, dua tim yang percaya diri 
berhadapan satu sama lain dan 
saya cukup yakin kalau Anda 
mengukur kepercayaan diri 
Diego Simeone dan saya, 100% 
dia unggul dan untuk alasan-
alasan yang tepat,” kata Klopp.

Salah sendiri bikin rekor 
baru di Liverpool, menggeser 
legenda Steven Gerrard (30 
gol). Salah jadi top skor The 
Reds sepanjang masa di Liga 
Champions. Salah bikin 31 gol 
dari cuma 48 laga (berbanding 
Gerrard yang membutuhkan 
87 laga).

Dalam lima besar daftar 
top skor Liverpool sepanjang 
masa di Liga Champions, 
setelah Salah dan Gerrard 
adalah Sadio Mane dengan 20 
gol, Roberto Firmino dengan 
18 gol, dan Dirk Kuyt dengan 
12 gol.

Yang jadi sorotan dari 
pascalaga tersebut,  di mana 
pelatih Atletico Madrid Diego 
Simeone enggan melakukan 
jabat tangan dengan  Klopp. 
Dikutip dari football-espana, 
Simeone beralasan karena me-
mang dia tidak suka melakukan 

Champions, Liverpool cuma 
bisa meraih dua imbang dan 
dua kekalahan. Dua kekala-
han diderita di babak 16 besar 
2019/2020.

Liverpool tersingkir se-
cara dramatis di babak extra 
time meski sempat unggul 2-0 
duluan. Dari total enam per-
temuan di seluruh kompetisi, 
Liverpool cuma menang sekali 
yakni di leg pertama semifi nal 
Liga Europa 2009/2010.

“Kami sudah perkirakan 
laga bakal berjalan sulit. Kami 
terkejut bisa langsung tampil 
bagus. Kami membuat dua 
gol indah dan bermain sangat 
bagus. Kami bermain solid 
sepanjang babak kedua, sangat 
intens untuk kedua tim,” ujar 
manajer Liverpool Juergen 
Klopp di situs resmi UEFA.

Kemenangan ini melanjut-
kan tren tak terkalahkan Liver-
pool. Sudah 21 pertandingan 
dilalui tanpa hasil negatif, 
menjadi laju tanpa kekalahan 
terpanjang sejak 1989 silam.

Dengan catatan itu, wajar 
jika Liverpool dianggap sedang 
sangat percaya diri. Apalagi 
Salah dkk mencetak total 36 
gol hanya dalam 12 laga musim 
ini, atau rata-rata bikin tiga gol 
per laga.

“Kami sejujurnya tidak 

MADRID (IM) - Liver-
pool memberi Atletico Madrid 
pil pahit lewat kemenangan 3-2, 
dalam matchday ketiga Grup B 
Liga Champions 2021/2022, 
yang berlangsung di Wanda 
Metropolitano, Rabu (20/10) 
dinihari WIB.

Bagi Liverpool,  kemenan-
gan  ini tak  hanya mempertah-
ankan start sempurna di Liga 
Champions, tetapi sekaligus 
mengakhiri catatan buruk The 
Reds. Liverpool memimpin 
2-0 dalam tempo 13 menit 
lewat gol Mohamed Salah di 
menit kesembilan serta Naby 
Keita empat menit kemudian. 
Namun, Atletico bangkit me-
nyamakan kedudukan lewat 
Antoine Griezmann di  menit 
ke-20 dan  menit ke-38.

Setelah skor 2-2, Atletico 
lebih agresif  dan Liverpool 
kembali dibayang-bayangi mimpi 
buruk. Sebab sebelum ini Liv-
erpool tak pernah menang atas 
Atletico di ajang ini.

Namun angin baik men-
garah ke Liverpool saat Griez-
mann dikartu merah karena 
menendang wajah Roberto 
Firmino di menit ke-52. Liv-
erpool lantas memastikan 
kemenangan 3-2 lewat penalti 
Salah di menit ke-78.

Atletico sejatinya juga 
mendapat penalti tiga menit 
berselang ketika Jota dianggap 
menjatuhkan Jose Gimenez 
dalam situasi tendangan bebas. 
Tapi, wasit kemudian men-
ganulir keputusan itu setelah 
melihat VAR karena dianggap 
minim kontak.

Tiga poin dikantungi seka-
ligus mengukuhkan posisi Liv-
erpool di puncak klasemen grup 
dengan sembilan poin dari tiga 
laga. Hasil yang berarti besar un-
tuk Liverpool dalam upaya lolos 
ke 16 besar sekaligus menghapus 
catatan kurang manis setiap 
berjumpa Atletico.

Dari empat pertemuan 
dengan Atlet ico di  Liga 
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Porto Tenggelamkan AC Milan

Hasil yang berarti besar untuk Liverpool 
dalam upaya lolos ke 16 besar sekaligus 
menghapus catatan kurang manis setiap 
berjumpa Atletico Madrid.

Pemain Liverpool Pemain Liverpool 
mengerumuni Mo-mengerumuni Mo-
hamed Salah yang hamed Salah yang 

mencetak gol kemenan-mencetak gol kemenan-
gan Liverpool ke ga-gan Liverpool ke ga-

wang Atletico Madrid.wang Atletico Madrid.

KOKEKOKE
Pemain Atletico MadridPemain Atletico Madrid

PORTO (IM) - Por-
to meraih poin penuh saat 
menjamu AC Milan pada 
matchday ketiga Grup B Liga 
Champions, yang dihelat di 
Estadio Do Dragao, Porto, 
Rabu (20/10) dinihari WIB.

Laga berjalan cukup alot. 
Porto mendominasi per-
mainan, dengan membuat 20 
shots, namun hanya dua yang 
on target. Sementara Milan 
kesulitan berkembang, den-
gan cuma membuat 4 shots 
dan satu yang on target.

Porto sendiri akhirnya bikin 
gol lewat aksi Luis Diaz di babak 
kedua. Gol itu sudah cukup 
memberi kemenangan 1-0.

Pelatih Milan Stefano Pi-
oli enggan berkomentar soal 
wasit.  Pasalnya,  gol tunggal 
Porto pada menit ke-65 terse-
but sem- p a t  
menuai 
protes dari 
p a r a pe-
m a i n 
M i l a n 
karena 

Liverpool Beri Atletico Pil PahitLiverpool Beri Atletico Pil Pahit

LIONEL MESSILIONEL MESSI
Pemain BarcelonaPemain Barcelona

Medhi Taremi dinilai melang-
gar Ismael Bennacer sebelum 
terciptanya gol Diaz.

Usai pertandingan, Ste-
fano Pioli juga terlihat men-
gajukan komplain kepada 
wasit Felix Brych sebelum 
masuk ke lorong stadion. 
“Itu pelanggaran, Itu pelang-
garan,” kata Pioli.

Kendati demikian, Pioli 
enggan berkomentar banyak 
soal wasit saat bicara dengan 
media usai pertandingan. Dia 
mengakui Porto main lebih 
baik dan Milan tidak mencip-
takan cukup peluang.

“Jelas insiden-insiden bisa 
menentukan sebuah hasil, 
tapi performa kami kali ini ti-
dak bagus. Lawan kami tampil 
lebih baik, lebih tajam, lebih 
akurat, dan punya intensitas 
lebih. Kami tidak memulai 
dengan baik, tidak menahan 
bola dengan baik, dan tidak 
menciptakan cukup peluang,” 
kata ,” Pioli seperti dilansir 
Football Italia.

Hasil  ini membuat Porto 
mengoleksi 4 poin di 

Grup B, di bawah 
Liverpool (9) dan 

Atletico Madrid 
(4), di mana 
Los Colchon-
eros unggul 
selisih gol 
dari Porto. 
Sementara 

juru kunci 
Grup B ditem-

pati AC Milan den-
gan poin nol dari tiga 

laga.       vit

PARIS (IM) - Paris Saint-
Germain (PSG) susah payah 
mengalahkan RB Leipzig di 
matchday ketiga Grup A Liga 
Champions. Les Parisiens 
menang 3-2, di mana Lionel 
Messi bikin dua gol.

Bertanding di Parc des 
Princes, Paris, Rabu (20/10) 
dinihari WIB, laga  berjalan 
ketat. Kedua tim saling bikin 
gol di tiap babak.

Di babak pertama, gol 
Kylian Mbappe sempat diba-
las Andre Silva. Kemudian di 
babak kedua, Nordi Mukiele 
sempat membawa Leipzig ber-
balik memimpin, sebelum PSG 
kembali comeback lewat dua 
gol Messi, yang salah satunya 
dari titik putih.

Di masa injury time, PSG 
punya kans bikin gol keempat, 
kembali lewat penalti. Namun, 
Mbappe yang jadi eksekutor 
malah gagal menceploskannya 
ke gawang.

Messi bisa saja bikin hat-
trick di laga itu. Namun, Messi 
mengalah untuk memberi 
penalti pada Mbappe. Dalam 
laga tersebut, Neymar absen 
karena belum punya waktu 
istirahat cukup setelah jeda 
internasional.

KIEV (IM)  - Real Ma-
drid memetik poin penuh 
dalam lawatannya ke markas 
Shakhtar Donetsk pada lanju-
tan Liga Champions Grup D.  
Bermain di  NSC Olimpiyski, 
Rabu (20/10) dinihari WIB, 
Madrid menang telak 5-0.

Madrid menutup babak 
pertama dengan keunggulan 
1-0 berkat gol bunuh diri 
Sergey Krivtsov. Madrid 
kemudian menambah empat 
gol di babak kedua. Vinicius 
Junior mencetak dua gol, 
ditambah gol dari Rodrygo 
dan Karim Benzema.

Vinicius Jr jadi aktor 
kemenangan timnya yang 
tampil menggila dengan 
goyangannya mengacak-
acak pertahanan lawan. Gol 
pertamanya adalah bukti 
ketenangan. Ia mampu 
menusuk ke depan gawang, 
menerima umpan terobosan 
Tono Kroos dengan baik,  
lalu menyelesaikanya, dengan 
tembakan chip.

Gol keduanya dicetak 
dengan penuh gaya. Vinicius 
menerima bola dari Benzema 
yang bergoyang alias meng-

gocek melewati total empat 
pemain bertahan Shakhtar 
dan menumpaskannya den-
gan kaki kiri.

WhoScored mencatat, 
Vinicius total bikin enam 
tembakan dengan tiga yang 
mengarah ke gawang. 
Serta, Vinicius bi-
kin dua tekel. 
I a  j u g a 
mem bua t 
satu assist 
un tuk  g o l 
Rodrygo.

Vinicius kini sudah 
mengemas dua gol dan 
dua assist dari tiga laga 
di Liga Champions. 
Total golnya di selu-
ruh kompetisi pada 
awal musim ini, sudah 
tujuh gol dari 11 laga!

I a  t a m p a k n y a 
makin mengkilap di 
bawah polesan pela-
tih Carlo Ancelotti. 
Pemain berusia 21 ta-
hun itu nampaknya su-
dah jadi andalan baru 
Real Madrid. “Vinicius 
masih muda dan dia 
masih harus banyak 

Messi Kembali  Tampil Garang Aksi Vinicius Dipuji Ancelotti
Messi yang diyakini akan 

mengambi l  penal t i ,  jus-
tru memberikannya kepada 
Mbappe. Hal itu pun dibena-
rkan oleh si pemain. “Semua 
sudah ditentukan sebelum laga, 
kalau Messi adalah eksekutor 
penalti. Tapi Messi berkata 
pada saya, ‘ambil penalti itu’. 
Dirinya memberikan respek 
dan itu adalah hal yang nor-
mal. Dia adalah pemain ter-
baik di dunia dan saya selalu 
mengatakan, bersyukur bisa 
bermain bersamanya,” ujar 
Mbappe seperti dilansir dari 
situs resmi UEFA.

Kemenangan ini mengan-
tar PSG kembali memuncaki 
Grup A dengan 7 poin dari 3 
laga, menyalip Manchester City 
(6 poin). Sementara Leipzig 
men- jadi juru kunci 
d e n - gan poin nol 
dar i tiga laga.    

vdp

Keganasan City Menerkam Brugge
BRUGGE (IM) - Man-

chester City tampil ganas dan 
mengamuk di markas Club 
Brugge, pada matchday ke-
tiga Grup A Liga Champions. 
The Citizens menang telak 5-1, 
dalam laga yang berkangsung 
di Stadion Jan Breydel, Brugge, 
Rabu (20/10) dinihari WIB.

 Dua gol pertama dice-
tak Joao Cancelo dan Riyad 
Mahrez di babak pertama. Di 
babak kedua, tiga gol tambahan 
dilesakkan Kyle Walker, Cole 
Palmer, dan gol kedua Mahrez. 
Brugge cuma bisa membalas 
satu gol lewat  Hans Vanaken.

Pelatih Manchester City, 
Josep Guardiola  mengaku 
gembira dengan hasil yang diraih 
timnya di kandang lawan. Ia 
secara menyanjung penampilan 
Palmer,  salah satu pemain 
mudanya.

Guardiola mengatakan 
Palmer memiliki kualitas di 
depan gawang lawan. Dia 
juga berujar sulit men-
emukan talenta muda yang 
berani mengambil keputu-
san seperti itu.

“Cole (Palmer) memiliki 
kualitas khusus di depan 
kotak yang sulit dite-
mukan. Ketika 
ia menguasai 
bola di sana, 
k e b a n -
yakan dari 
m e r e k a 
f in i s  d i 
gawang. 

COLE PALMERCOLE PALMER
Pemain Man. CityPemain Man. City

LUIS DIAZLUIS DIAZ
Pemain FC PortoPemain FC Porto

Tidak mudah untuk menemu-
kannya, tetapi saya tahu cara 
kerjanya dengan pemain muda 
di semua lini,” kata Guardiola 
dilansir dari Manchester Eve-
ning News.

Palmer  menempati posisi 
gelandang. Perannya di Man-
chester City belum terlihat vital, 
namun menurut Guardiola, pe-
main berusia 19 tahun tersebut 
memiliki prospek yang bagus 
lantaran terus menunjukkan 
perkembangan bersama The 
Citizens.

“Tenang, bersabar seperti 
yang telah kami lakukan dengan 
Phil (Foden). Posisinya (Palmer) 
adalah tim kedua, tetapi pada 
saat yang sama ia berlatih ber-
sama kami, mengambil ritme 
dan prinsip dan tentu saja ia 

adalah pemain untuk 
masa depan klub. 

Saya senang un-
tuk gol itu, ia bisa 
melakukan be-
berapa tindakan 
sedikit lebih baik 

tetapi itu adalah 
pengalaman,” tan-

dasnya.       vit

belajar. Dia mampu menun-
t a skan  l a g a 

dengan baik 
dan bekerja 
sama den-
gan keselu-
ruhan tim,”  
kata Ance-

l o t t i 

sep-
er ti di-

lansir dari 
situs resmi 

UEFA.         vdp
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