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Chelsea Beruntung Imbangi Liverpool
LONDON (IM) - Laga
big match Chelsea kontra
Liverpool, di Stamford Bridge,
Minggu (2/1) malam WIB
berakhir imbang 2-2. Seluruh
gol tercipta di babak pertama
yang berlangsung sangat seru.
Liverpool membuat publik tuan rumah terhenyak
setelah unggul dua gol lebih
dulu berkat Sadio Mane dan
Mohamed Salah. Namun,
jelang turun minum Chelsea
membalas dengan dua gol
cepat yang dibuat Mateo
Kovacic dan Christian Pulisic.
Dengan hasil ini, Chelsea
tetap di peringkat dua klasemen usai mengoleksi 43 poin
dari 21 pertandingan, tertinggal 10 poin dari Manchester
City di puncak. Sementara
Liverpool di urutan ketiga
dengan nilai 32.
Manajer Chelsea, Thomas
Tuchel menganggap timnya
sudah bermain dengan
sangat baik. Oleh sebab
itu, dia menyesalkan
timnya malah sempat
tertinggal. Tetapi, dia
mengakui timnya
sempat membuat
kesalahan.
“Kami sudah
kuat sejak awal laga.
Namun, berat rasanya
ketika tertinggal 0-2, ketika
merasa seharusnya kami yang
unggul 2 gol. Kami mendapat
hukuman, karena membuat
beberapa kesalahan di awal,”
kata Tuchel, dikutip dari laman
resmi Chelsea.
Juru taktik asal Jerman itu menilai timnya

bisa saja kalah. Akan tetapi,
dia takjub dengan semangat
pemain Chelsea yang sanggup mengejar ketertinggalan
dalam waktu singkat.
“Memang mudah saja
mengatakan, bahwa keadaannya sulit dan ini bukan hari
kami. Tetapi, para pemain
bangkit dan menunjukkan
sikap fantastis untuk kembali
bersaing. Ini adalah laga besar
melawan tim yang dipenuhi
pemain berkualitas,” ujarnya.
Dalam laga itu, Tuchel
mencoret Romelu Lukaku
dari skuad Chelsea.
Keputusan
Tuchel terkait deng an
wawancara
kontroversial
Lukaku yang
mengaku
tidak
senang
deng a n
situasinya
di Chelsea dan
menying gung
gaya main
Tuchel.
vit
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Getafe Nodai Awal Tahun Madrid
GETAFE (IM) - Real
Madrid mengawali tahun 2022
dengan hasil mengecewakan
di LaLiga. Melawan tuan
rumah Getafe di Stadion Coliseum Alfonso Perez, Minggu
(2/1) malam WIB, Los Blancos kalah dengan skor 0-1
lewat gol Enes Unal pada
menit kesembilan.
Dia merebut bola dari
Eder Militao di kotak penalti Madrid
sebelum menaklukkan Thibaut Courtois. Meski kalah,
Real Madrid masih tak tergoyahkan
di puncak klasemen
Liga Spanyol. Madrid
memimpin dengan 46
poin dari 20 laga, unggul delapan poin atas
Sevilla.
Pelatih Madrid,
Carlo Ancelotti menilai timnya kalah karena
kurang konsentrasi.
Karim Benzema
dan kawan-kawan belum sepenuhnya ‘kembali’ usai liburan.
“Kami bereaksi
dengan baik di 10 menit setelah gol. Lalu
kami agak gugup, terlalu
sering kehilangan bola, dan
kalah dalam duel individu.
Tim tidak terlihat sama seperti
sebelum Natal. Kami kurang
konsentrasi. Kami tidak pan-

tas kalah, imbang akan lebih
adil, tapi kami memberi mereka gol dan akhirnya kalah.
Tim hari ini seperti masih
liburan. Tidak mudah untuk
main lagi setelah libur, tapi itu
cuma alas an,” ujar Ancelotti
di situs resmi klub.
Ia pun segera
melakukan evaluasi
dan mempersiapkan
diri menghadapi
laga-laga selanjutnya. “Kami harus
segera bangkit.
Maka, saya akan
melakukan evaluasi. Hal ini penting, karena kami
akan menyongsong laga-laga lainnya,” ujarnya.
Sementara
Enes Unal mengaku senang bisa
mencetak gol
di laga itu. “Ini
adalah awal tahun yang baik.
Saya senang bisa
mencetak gol di
laga ini. Semoga
hasil ini memotivasi kami untuk
laga-laga selanjutnya,” ujar Unal di
situs klub. vdp
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Selebrasi Luuk
de Jong usai
mencetak gol
ke gawang Real
Mallorca.

Kemenangan Sangat Berarti Bagi Barca
“Ini sangat berarti. Kami adalah tim, keluarga dan tim yang kompak. Kami memangkas jarak dengan zona Liga Champions dan ini tiga poin penting, ini seperti
emas,” ujar Xavi Hernandez.
MALLORCA (IM) - Barcelona memetik poin sempurna
usai mengalahkan tuan rumah
Real Mallorca di Stadion Iberostar, Senin (3/1) dinihari WIB.
Blaugrana menang 1-0 berkat
gol tunggal Luuk de Jong.
Kedua tim bermain terbuka
sejak awal pertandingan. De
Jong memaksimalkan umpan
crossing Oscar Mingueza dari sisi
kanan. Pemain 31 tahun itu sebelumnya juga nyaris mencetak gol
spektakuler dari tendangan salto,
tapi bola sepakannya membentur mistar gawang.
Statistik mencatat, kedua
tim sama-sama melepaskan 13
percobaan. Mallorca menorehkan 3 on target, sementara
Barcelona 4 kali. Los Cules juga
unggul penguasaan bola hingga

65 persen.
Pelatih Barcelona Xavi Hernandez menyebut kemenangan
ini sangat penting untuk terus
berusaha mengatrol posisi di
klasemen Liga Spanyol. “Ini
sangat berarti. Kami adalah tim,
keluarga dan tim yang kompak.
Kami memangkas jarak dengan
zona Liga Champions dan ini
tiga poin penting, ini seperti
emas,” ujar Xavi seperti dilaporkan Marca.
Performa De Jong mendapat
apresiasi Xavi. De Jong disebut
sebagai sosok profesional dan
bisa menjadi contoh penggawapenggawa muda Los Cules.
“Dia adalah contoh
seorang profesional. Dia diisukan hengkang, tetapi dia
tetap bekerja keras dan men-

gorbankan dirinya sendiri. Dia
adalah seorang profesional
yang hebat. Saya senang dengannya. Tentu saja saya mempertimbangkan supaya dia bertahan, kali ini dia telah berguna
bagi kami. Dia adalah contoh
bagi semua orang,” kata Xavi,
dilansir dari Marca.
Luuk de Jong memang diisukan mau dilepas Barcelona
pada bursa musim dingin ini.
Mantan bintang PSV Eindhoven itu baru mengumpulkan
dua gol dalam 10 penampilan
di Liga Spanyol 2021/2022.
Barca juga patut berterima
kasih kepada kiper Marc-Andre
ter Stegen. Pria Jerman berusia 29
tahun itu melakukan tiga penyelamatan, termasuk satu yang krusial
di pengujung pertandingan.
Sebuah umpan silang dari
sayap kanan menuju Jaume
Costa di sayap kiri. Dalam posisi tinggal berhadapan dengan
Ter Stegen, Costa menyambut
bola dengan sontekan dari jarak dekat. Namun, Ter Stegen
bereaksi dengan sangat cepat
untuk menghalau bola dengan
tangan kirinya.
“Ter Stegen telah menyela-

Rangnick Ingin Cavani Bertahan
MANCHESTER (IM)
- Edinson Cavani kian santer
dikabarkan segera hengkang dari Manchester United
(MU) di bursa musim dingin.
Namun manajer interim Ralf
Rangnick menegaskan, pemain asal Uruguay itu tetap
bertahan.
Cavani akan menjadi free
agent di akhir musim nanti
setelah memperpanjang kontraknya pada musim panas
lalu. Di musim keduanya berseragam Setan Merah, Cavani
masih kerap bergulat dengan
cedera plus kedatangan Cristiano Ronaldo membuatnya
tak mendapatkan menit bermain yang cukup.
Di bawah arahan Rangnick, Cavani yang sudah fit
lagi bisa dimainkan bersama
Ronaldo di lini depan MU.
Hasilnya, MU seri dengan
Newcastle United 1-1, lalu
menggulung Burnley 3-1.
Cavani juga dikabarkan jadi incaran Barcelona
setelah kehilangan Sergio
Aguero karena pensiun dini.
Ia bahkan disebut-sebut telah
menjalin kesepakatan pribadi

dengan raksasa Spanyol itu.
Rangnick mengungkapkan tak berniat melego Cavani, karena masih membutuhkan pesepakbola berusia
34 tahun itu. “Kami cukup
banyak berbicara dalam beberapa pekan
terakhir, mungkin dia itu
pemain
y a n g
paling
banyak
saya

ajak bicara. Saya mengatakan
kepada dia sejak hari pertama,
bagi saya, dia itu pemain yang
sangat penting,” ucap Rangnick dilansir ESPN.
Lebih jauh Rangnick
mengatakan, Cavani memiliki etos kerja yang bagus.
“Dan seperti yang sudah saya
bilang, profesionalisme dia,
etos kerja dia itu menakjubkan dan saya bilang kepada
dia bahwa saya sangat menginginkan agar dia bertahan
sampai akhir musim ini. Dia
tahu,” ujarnya.
Sementara Cavani
sendiri belum memb e r i k a n ko m e n t a r
seputar rumor yang
berkembang. Hanya
saja, ia masih ingin
tampil di Piala Dunia
2022 Qatar. Maka,
satu-satunya cara, ia
harus memiliki klub
yang menjamin dia
tetap bermain secara
regular. vdp
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matkan kami, dengan penyelamatan luar biasa, itu sama bagusnya dengan gol. Saya secara
khusus senang untuk Luuk dan
kiper kami. Mereka dua profesional yang hebat,” kata Xavi.
Bek tengah Barcelona Eric
Garcia juga mengatakan, kemenangan itu bisa didapat berkat Ter Stegen. “Kami berutang
70 persen kemenangan pada
Ter Stegen. Kami tahu dia akan
merespons pada momen seperti
itu. Dia tadi spektakuler. Mallorca tadi melakukan pressing
dan kami sudah tahu kami harus menghadapinya dan kami
telah menunjukkan bahwa kami
mampu melakukannya,” ucap
Garcia dilansir SPORT.
Kemenangan itu terasa lebih
impresif buat Barcelona karena
sedang mengalami krisis pemain.
Setidaknya ada 14 pemain yang
absen karena cedera, virus korona dan skorsing. Selain itu
pemain baru Ferran Torres pun
belum bisa didaftarkan.
“Kami tahu kami kehilangan beberapa pemain penting
tapi saya pikir kami akan segera
mendapatkan kembali pemainpemain yang absen itu. Di laga

ini kami mampu mengisi kekosongan itu dan bermain bagus
di babak pertama. Tim-tim di
atas kami membuang angka
dan penting untuk menang
untuk mengawali tahun dengan
baik dan memangkas jarak
dengan tim-tim di atas kami,”
kata mantan bek Manchester
City itu.
Luuk de Jong sendiri menyesali ada peluang yang terbuang dari Los Cules. “Saya
merasa bagus. Saya hanya
mencoba untuk bisa siap kapan
pun pelatih membutuhkan
saya. Anda bisa melihat di laga
ini, saya mempunyai beberapa
peluang, tiang gawang, mistar
gawang saat melakukan tendangan salto, sungguh sial saya
tak bisa mencetak gol yang
satu itu, itu akan menjadi gol
terbaik dalam karier saya,” kata
De Jong seperti dikabarkan
oleh Sport.
Kemenangan ini membawa
Barcelona naik dua tingkat ke
peringkat kelima klasemen Liga
Spanyol. Barcelona mengumpulkan 31 poin, tertinggal satu
angka dari Atletico Madrid yang
ada di posisi keempat. vit

Van Dijk Sebut City Tanpa Pesaing
LONDON (IM) - Manchester City kini dinilai tanpa
pesaing dalam perburuan gelar
Premier League, menyusul hasil
seri duel Chelsea kontra Liverpool. Demikian disampaikan
bek Liverpool, Virgil van Dijk.
City masih mantap di puncak klasemen dengan 53 poin,
unggul 10 poin dari Chelsea di
bawahnya dan unggul 11 poin
dari Liverpool di peringkat ketiga dengan satu laga di tangan.
The Citizens memang sangat konsisten di musim ini.
Man City baru saja memetik
kemenangan kesebelas beruntun setelah menghempaskan
Arsenal 2-1 pada Sabtu (1/1).
Van Dijk tak menyangkal
jika City kini melaju sendirian
dalam persaingan gelar juara
Liga Inggris. Kendati demikian, Liverpool tak sepenuhnya
menyerah. “Tidak pernah sulit
untuk percaya. Ini memang
sebuah jarak yang besar. Mereka (City) tanpa pesaing titel
juara saat ini, tapi apa pun
bisa terjadi. Sayang sekali kami
pernah mengalaminya, kami
sempat membuka jarak tapi
kami membuangnya. Jadi apa
pun bisa terjadi,” kata Van Dijk
dikutip Mirror.

Asisten Juergen Klopp,
Pep Lijnders mengatakan,
Liverpool akan fokus ke diri
sendiri dengan memperlakukan setiap laga seperti final.
“Tak pernah membosankan
bersama kami. Kami tidak
pernah melihat ke yang lain.
Perburuan gelar juara hanya
ditentukan di pertandingan
terakhir dan masih ada banyak
poin yang bisa diraih. Kami
hanya fokus ke pertandingan
berikutnya untuk menjadikannya final “ ujar Lijnders, seperti
dilansir situs resmi klub.
Liverpool juga akan tetap
fokus ke kompetisi yang diikuti
musim ini. “Kami menghadapi
situasi sulit ini dan Anda tidak
pernah tahu apakah lawan akan
menghadapi situasi sulit. Tapi
kami masih ingin jadi juara,
ingin juara Liga Champions
dan dua trofi penting lainnya,
jadi kami harus terus
seperti
ini,”
vit
ujar nya.
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