
   

Fernandes. Greenwood ter-
catat melakukan empat dribble 
sukses dari enam percobaan, 
memiliki akurasi operan sebe-
sar 81 persen, dan melepaskan 
satu tembakan meski tak men-
garah ke gawang Wolves.

Meski begitu, Greenwood 
hanya bermain selama sejam saja. 
Rangnick memutuskan menarik 
keluar Greenwood, keputusan 
yang disambut oleh sorakan dari 
sebagian pendukung MU.

Memang pada prosesnya 
Fernandes nyaris mencetak gol 
bagi MU setelah sepakannya 
dari dalam kotak penalti me-
ngenai mistar gawang Wolves. 
Gelandang Portugal menyu-
dahi permainan dengan dua 
percobaan, dan sekali mem-
buat operan kunci.

“Pertanyaannya tadi adalah 
apakah saya harus menarik 
Mason atau Edi (Cavani), itu 
tadi pertanyaannya. Kami me-
mutuskan mempertahankan 
Edi karena lebih ofensif, lebih 
menyerang di antara kedua 
pemain. Saya menarik Mason, 
itulah keputusan saya,” kata 
manajer interim MU ini.

Bagi Wolves, kemenangan  
ini membuat mereka menem-
pel di urutan delapan dengan 
28 poin.    vit

Bruno Fernandes di detik-detik 
akhir laga.

Bagi MU, kekalahan ini 
menandai kekalahan pertama 
mereka dalam tujuh pertand-
ingan sejak dibesut Ralf  Rang-
nick pada Desember 2021. 
Namun, hal yang lebih penting 
adalah MU gagal mendekati 
papan atas.

MU melorot ke posisi tujuh 
klasemen Liga Inggris dengan 
31 poin dari 19 pertandingan 
terpaut empat poin dari Arsenal 
(4), yang sudah memainkan 20 
pertandingan. Tentang peluang 
MU fi nis empat besar, Rangnick 
memilih realistis dulu.

“Saya tidak bisa memberi 
jaminan. Lihatlah penampi-
lan  di laga ini, kalau saya 
mengatakan bahwa kami 100 
persen yakin akan fi nis empat 
besar, saya tidak tahu apak-
ah orang-orang akan akan 
mempercayainya. Bagi saya 
ini tentang mengambil lang-
kah-langkah berikutnya dan 
bermain semakin baik. Saya 
sudah tahu kok ini bisa saja 
sulit,” kata Rangnick dikutip 
the Guardian.

Yang ikut disorot dari laga 
itu, di mana  Mason Green-
wood yang tampil cukup oke 
malah digantikan oleh Bruno 

kami pantas mendapatkan tiga 
poin,” kata Lage.

Joao Moutinho menyatakan 
timnya memang layak menang.  
Wolves langsung mengambil 
inisiatif  menyerang sejak menit 
pertama. Mereka tampil berani 
membongkar pertahanan lawan, 
baik dengan tusukan ke kotak 
penalti atau tembakan jarak jauh.

Sebanyak 19 tembakan 
berhasil dilepaskan, 6 di an-
taranya mengarah ke gawang 
David de Gea. Sementara 
MU, jumlah tembakannya tak 
sampai setengah dari Wolves.

“Menang di Old Trafford 
melawan tim sekelas MU jelas 
mengagumkan buat kami. 
Kami mengontrol segalanya. 
Hanya satu tembakan mereka 
yang berbahaya, yaitu yang 
mengenai tiang (tembakan 
Fernandes di menit ke-67). 
Kami pantas menang karena 
perjuangan kami selama lebih 
dari 90 menit,” ujar Moutinho 
kepada Sky Sports.

Salah satu kunci kemenan-
gan Wolves adalah performa 
sang kiper, Jose Sa.Dua tem-
bakan yang mengarah ke gawa-
ng dari total sembilan peluang 
MU, mampu dipatahkannya. 
Termasuk, kala dirinya mene-
pis sepakan tendangan bebas 

MANCHESTER (IM) 
- Wolverhampton Wanderers 
(Wolves ) mempermalukan 
tuan rumah Manchester United 
(MU)  pada laga perdana mer-
eka di tahun 2022.  Bermain 
di Old Trafford, Selasa (4/1) 
dinihari WIB, Wolves tampil 
dominan dan menang lewat 
gol tunggal  Joao Moutinho di 
menit ke-82.

Pelatih Wolves, Bruno Lage  
menilai kemenangan timnya 
sangat berarti, karena  bagus 
bagi perkembangan tim. Na-
mun yang paling penting adalah 
cara pasukannya bermain mela-
wan salah satu raksasa sepak 
bola Inggris. Oleh karena itu, 
ia secara terbuka memuji per-
juangan anak asuhnya.

“Per tama kal i  Wolves 
menang di sini (pada era Liga 
Premier) jadi ini penting bagi 
kami. Sekarang kami melan-
jutkan hari demi hari dan per-
tandingan demi pertandingan,” 

ujarnya dikutip dari Sky Sports.
Menurut Lage, pada babak 

pertama Wolves bermain sangat 
bagus dan anak asuhnya men-
gendalikan permainan. Tercipta 
banyak peluang  meskipun tak 
bisa mencetak gol. Adaptasi 
dilakukan di babak kedua dan 
mengubah sistem. Setelah itu 
perubahan pemain dilakukan 
yang cukup efektif. Ini meru-
pakan kemenangan pertama 
sejak 1980 atau pertama pada 
era Liga Primer.

Ia menjelaskan permainan 
bagus timnya tak lepas dari 
permainan yang dimulai dari 
full-back. Mereka pandai men-
cari ruang ketika bertahan 
maupun menyerang. Pada 
babak pertama, mereka maju 
hingga setengah lapangan. Itu 
sebabnya Nelson Semedo dan 
Fernando Marcal memiliki 
banyak peluang di paruh perta-
ma. “Para pemain memahami 
rencana  kami dan saya pikir 
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Chelsea dan Hotspur Saling Sikut

“Menang di Old Traff ord melawan tim seke-
las MU jelas mengagumkan. Kami pantas 
menang karena perjuangan kami selama 
lebih dari 90 menit,” kata Joao Moutinho.

Selebrasi Joao Selebrasi Joao 
Moutinho (de-Moutinho (de-

pan) dan pemain pan) dan pemain 
Wolverhampton Wolverhampton 

Wanderers setelah Wanderers setelah 
melesatkan gol ke melesatkan gol ke 

gawang MU.gawang MU.

LONDON (IM) - Chelsea 
dan Tottenham Hotspur akan 
saling berhadapan  sebanyak 
tiga kali di Januari ini. Dua kali 
di semifi nal Piala Liga Inggris 
atau Carabo Cup dan sekali 
di Liga Inggris. Derby Lon-
don tersebut bakal menyajikan 
banyak cerita seru. Ada reuni 
Antonio Conte dengan Chelsea, 
karena Conte pernah jadi mana-
jernya pada tahun 2016-2018.

Conte cukup sukses. Dua 
titel dipersembahkannya buat 
The The Blues, yakni juara Liga 
Inggris dan juara Piala FA. Selain 
itu, Antonio Conte akan bertemu 
dengan mantan anak asuhnya di 
Inter Milan dulu, Romelu Lukaku. 
Keduanya suskes membawa Inter 
raih juara scudetto musim lalu.

Pertemuan pertama pada 
Kamis (6/1) pukul 02.45 WIB di 
semifi nal leg pertama Piala Liga 
Inggris. Selanjutnya di semifi nal 
leg kedua, giliran Tottenham 
Hotspur menjamu Chelsea pada 
Kamis (13/1) pukul 02.45 WIB. 
Kemudian di Liga Inggris, Chel-
sea akan menjamu Tottenham 
Hotspur pada Minggu (23/1) 
pukul 23.00 WIB.

Laga dipastikan berjalan alot 
kare- na kedua tim sama-
sama m e m e g a n g 
c a - tatan bagus 
d a l a m beberapa 
pertand- i n g a n 
be lakan-
g a n .  T h e 
Blues tercatat 
belum terkalah-
kan secara berun-
tun dalam 8 laga di 
semua ajang (5 seri, 
3 menang). Adapun di 

Wolves Permalukan Manchester UnitedWolves Permalukan Manchester United

TURIN (IM) - Federico 
Bernardeschi ingin bertahan 
di Juventus. Kontraknya hanya 
tersisa hingga akhir musim ini 
atau Juni 2022. Bernardeschi 
dan Juventus bersiap untuk 
melakukan perundingan terkait 
kontrak baru.

Bianconeri dikabarkan in-
gin memangkas gaji pemain 27 
tahun ini. Pihak klub dilapor-
kan bakal menawari kontrak 
baru dengan gaji sekitar 2,5 
juta Euro-3 juta Euro per 
musim untuk Bernardeschi. 
Jumlah tersebut lebih rendah 
dari gaji Bernadeschi saat ini 
yaitu 4 juta Euro per musim.

Bernardeschi  mengaku 
belum ada kesepakatan kontra 
baru antara dirinya dengan 
Juventus. Kami terbuka 
untuk berdialog dan 
agen saya akan berte-
mu dengan Juve. Saya 
ingin tetap di Juventus, 
maka jelas Anda mem-
butuhkan dua pihak 
untuk mencapai 
ke se paka t an . 
Ini seperti per-
nikahan,” kata 
Bernardeschi 
kepada DAZN.

Bernarde-

BARCELONA (IM) 
- Ferran Torres masih ha-
rus menunggu untuk tampil 
bersama tim barunya, Barce-
lona. Ia belum bisa didaftar-
kan meski sudah jadi pemain 
Tim Katalan. Kini Los Cules 
harus menjual beberapa pe-
mainnya terlebih dulu agar 
Torres bisa bermain.

Sebagaimana diketahui 
Torres baru saja didatangkan 
oleh Barcelona dari Manches-
ter City setelah ditebus 55 juta 
Euro. Torres diproyeksikan 
menggantikan Sergio Aguero 
yang pensiun mendadak kare-
na masalah jantung.

Torres memang datang 
dalam kondisi kurang fi t 
karena dalam masa pemu-
lihan usai patah tulang 
kaki. Tapi, Torres rupanya 
sudah berlatih bareng rekan-
rekan setimnya.

Meski setelah itu Torres 
harus dikarantina karena 
positif  covid-19 dan dia pun 
harus menunggu lebih lama 
untuk debutnya.

Salary cap Barcelona 
sudah mentok dan harus me-
lepas beberapa pemainnya. 

LaLiga memang mematok 
salary cap rendah, sekitar 
70 juta Euro -90 juta Euro 
untuk Barcelona yang lagi 
krisis keuangan.

Dengan bursa 
transfer musim 
dingin tersisa 27 
hari lagi, maka 
m a n a j e m e n 
akan bekerja 
keras melepas 
para pe-

Bernardeschi Ingin Bertahan di JuveTorres Belum Bisa Bela Barcelona
schi harus bersiap mentraktir 
rekan-rekannya di Juventus 
jika nantinya tetap bertahan di 
Allianz Stadium. Pria kelahiran 
Carrara ini mengungkap hal 
tersebut sudah menjadi tradisi 
di Juventus jika ada pemain 
yang memperpanjang kontrak.

“Ada tradisi di ruang gan-
ti di mana siapa pun yang 
memperbarui kontrak mereka 
membayar makan malam un-
tuk seluruh skuad. Jika hari 
itu datang untuk saya , maka 
saya akan dengan senang hati 
membeli makan malam,” un-
gkapnya.

Bernardeschi membela 
Juventus pada musim panas 
2017 setelah didatangkan dari 

Fiorentina dengan nilai 
transfer 40 juta Euro. 
Dari 166 penampilan 
untuk Juventus ia me-
nyumbang 11 gol dan 

24 assist.    vdp

Keran Gol Mbappe Terus Mengalir
VANNES (IM)  -  Kylian 

Mbappe tampil gemilang saat 
Paris Saint-Germain (PSG) 
mengalahkan Vannes, 4-0, 
pada babak 32 besar Piala 
Prancis 2021/2022 di Stade de 
la Rabine, Selasa (4/1) dinihari 
WIB. Mbappe mencetak tiga 
gol, sementara satu gol lagi jadi 
milik Presnel Kimpembe.

Trigol ke gawang Vannes 
membuat Mbappe sudah 
mencetak 150 gol di klub kota 
Paris tersebut. Ia mengancam 
rekor Zlatan Ibrahimovic.  Striker 
22 tahun itu kini sudah mengum-
pulkan 150 gol, sejak bergabung 
pada 2017. Rinciannya, 100 gol di 
Ligue 1, 22 gol di Piala Prancis, 25 
gol di Liga Champions, 2 gol di 
Piala Liga dan satu gol di Piala 
Super Prancis.

Total gol Mbappe kini 
menempatkannya di jajaran 
pemain tersubur PSG 
sepanjang sejarah. 
Pemain muda 
terbaik di Piala 
Dunia 2018 
i tu cuma 
t e r t i ng -
gal dari 
Edinson 
Cavani 
( 2 0 0 
gol) dan 
Zlatan Ibrahi-
movic (156).

D e n g a n 
Ibrah imovic, 
Mbappe hanya 

kubu Spurs, catatannya adalah ti-
dak tumbang dalam 5 laga terahir 
(2 imbang dan 3 menang).

Minggu kemarin (2/1), Chel-
sea menahan imbang rivalnya, 
Liverpool. Sempat tertinggal 0-2, 
The Blues mampu membalas 
lewat aksi Mateo Kovacic dan 
Cristian Pulisic. Sementara itu, 
Tottenham berhasil menunduk-
kan tuan rumah Watford pada 
1 Desember 2022, berkat gol 
tunggal dari Davinson Sanchez.

Performa lini depan Chelsea 
tidak hanya impresif  di ajang Liga 
Primer League (EPL), tetapi juga 
dalam kompetisi Piala Liga. Di 
setiap laga Carabao Cup, mereka 
rerata mampu melesakkan 19 
tembakan dan menghasilkan 
rata-rata 1,3 gol. Namun, catatan 
tersebut tidak lebih baik daripada 
torehan sang lawan, Tottenham. 
Dengan hanya melakukan 9,7 
tembakan per laga, Harry Kane 

dan kawan-
k a w a n 
berhasil 
melahir-
kan total 

5 gol dari 
3 pertand-

ingan.    
vit

FEDERICO BERNARDESCHIFEDERICO BERNARDESCHI
Pemain JuventusPemain Juventus

butuh enam gol lagi untuk 
menjadi pencetak gol terbanyak 
sepanjang sejarah PSG. Den-
gan ketajamannya, Mbappe 
sangat mungkin melampaui 
capaian striker Swedia itu.

Musim ini, Mbappe sendiri 
sudah bikin 18 gol dan 15 assist 
untuk PSG. Hat-trick melawan 
Vannes menjadi trigol ketujuh-
nya selama berkostum Les Pa-
risiens. “Saya hanya menjalankan 
tugas saya sebagai penyerang. 
Siapa pun bisa mencetak gol. 
Tapi bagi kami, kemenangan 
adalah hal yang penting. Jadi saya 
selalu berjuang agar tim meraih 
ke - menangan di setiap laga,” 

ujarnya Mbappe di 
situs klub.

K o n t r a k 
Mbappe di PSG 
s e n d i r i  a k a n 
habis pada akhir 

musim nanti. Eks 
p e m a i n  A S 

Monaco itu 
se jauh in i 
menjadi in-
caran utama 
Re a l  M a -
drid.    vit

main yang tak terpakai sep-
erti Philippe Coutinho, Yusuf  
Demir, Samuel Umtiti dan ke-
mungkinan Memphis Depay.

Petinggi Barcelona harus 
berusaha keras untuk segera 
memainkannya di ajang La-
Liga. Apalagi Torres meru-
pakan permintaan khusus dari 
pelatih Xavi Hernandez untuk 
menajamkan lini serang.

“Situasi sebenarnya ketika 
kami merekrut Ferran Torres, 

kami tahu bahwa salary 
cap kami sudah full.  
Namun, kami sudah 
membuat beberapa 
pergerakan di sek-
tor lainnya dan 
kami yakin bisa 
mendaftarkan 
Tor res,” ujar 
Direktur Sepak-
bola Barcelona 

Mateu Alemany 
seperti dikutip Independent.

Para penggemar Barce-
lona tentu harus bersabar 
untuk menyaksikan pemain 
barunya beraksi,    vdp

CRISTIAN PULISICCRISTIAN PULISIC
Pemain ChelseaPemain Chelsea

KYLIAN MBAPPEKYLIAN MBAPPE
Pemain PSGPemain PSG

FERRAN TORRESFERRAN TORRES
Pemain BarcelonaPemain Barcelona


