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10 Sportnews
Juergen Klopp dan
Trent AlexanderArnold, berjuang
untuk Liverpool.

Suarez DikabarkanOgah ke Juve
TURIN (IM) - Juventus
ingin mendatangkan Luis
Suarez seiring dengan kencangnya rumor Alvaro Morata ke Barcelona. Namun El
Pistolero dikabarkan menolak
pinangan klub kota Turin itu.
Morata dikabarkan sudah menjalani kesepakatan
pribadi dengan Barcelona.
Striker asal Spanyol yang
dipinjam dari Atletico Madrid
itu diyakini sedang mencari
pintu keluar dari Allianz Stadium karena memperkirakan
Juventus ogah mempermanenkan di
akhir musim ini.
Hanya saja,
Juventus tidak
akan melepaskan pemainnya itu sampai
menemukan
peng ganti dan
menurut laporan
terbaru dari
Sky Sport
Italia, Bianconeri kesal
dengan Barcelona, yang
mendekati
Morata seenaknya.

Menurut Il Corriere dello Sport, Si
Nyonya Tua mencoba
untuk menggantikan
Morata dengan Suarez. Tapi, striker

milik Atletico Madrid itu
lebih tergoda hijrah ke MLS
Amerika Serikat.
Suarez sepanjang musim ini
tidak terlalu spesial bersama Atletico. Dari total 25 penampilan
di semua ajang, striker berusia
34 tahun itu cuma mengemas
delapan gol dan dua assist. Ia sebetulnya hampir bergabung dengan Bianconeri pada 2020, tetapi
kepindahannya gagal karena harus mendapatkan kewarganegaraan Italia agar memenuhi syarat
untuk Serie A.
Pria asal Uruguay itu kemudian ujian di Universitas
Perugia untuk mendapatkan paspor Italia. Hasil
tes ternyata diduga ada kecurangan yang mengarah ke
penyelidikan terhadap profesor Universitas Perugia,
mantan direktur Juventus
Fabio Paratici dan
duo peng acara
Juventus, yakni
Maria Turco
dan Luigi
Chiappero.
vit
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Pemain Atletico Madrid

Umtiti 5 Kali Menolak Dijual Barca
BARCELONA (IM)
- Samuel Umtiti disebut sudah lima kali menolak dijual
Barcelona. Barcelona sedang
krisis keuangan. Hal itu membuatnya terkena aturan salary
caps atau ambang batas gaji
pemain.
Kondisi ini membuat
Barcelona gagal mengontrak
Lionel Messi. Situasi serupa
terjadi jika klub ingin mendaftarkan pemain baru.
Salah satu cara untuk mengakalinya adalah mendapatkan
uang dari penjualan pemain.
Umtiti adalah salah satu
yang rencananya dilego
demi mengamankan
kas klub
Namun,
bek Prancis itu
menolak dijual.
SPORT melaporkan, Umtiti itu
sudah
lima kali menolak dilepas
Barcelona. Terakhir, Fenerbahce kabarnya
tertarik merekrutnya.
Namun, Umtiti lagi-lagi
menolak dilepas.
Umtiti sebenarnya
juga diminati Benfica
dan Newcastle United. Keputusannya
sama, eks bek Lyon
itu menolak dijual.
Umtiti sendiri
masih terikat kontrak sampai 2023.

Sejauh ini, ia baru tampil
sekali, dan gagal mengamankan tempatnya di skuad
arahan Xavi Hernandez.
Hal itu kabarnya membuat Barcelona mulai kesal. Apalagi Barca baru saja
merekrut Ferran Torres dari
Manchester City.
Torres direkrut pada burs a
transfer Januari
ini.
Namun, pemain Spanyol
itu
belum bisa
didaftarkan,

karena Barcelona masih
terganjal salary
caps, yang salah
satunya disebabkan
karena tak bisa menjual pemain. vit

SAMUEL UMTITI
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Liverpool Tunggu City Tergelincir
“Kami harus fokus pada diri sendiri, menjaga
jarak sedekat mungkin dengan Manchester City, tapi memang sulit dan kami butuh
tim lain mengalahkan mereka,” kata Trent
Alexander-Arnold.
LIVERPOOL (IM) Trent Alexander-Arnold yakin
Manchester City bakal tersandung di sisa musim ini. Tapi hal itu
akan sia-sia jika Liverpool gagal
menang di saat yang bersamaan.
Hasil imbang 2-2 kontra
Chelsea di Stamford Bridge,
Minggu (2/1) malam WIB lalu,
membuat Liverpool tertahan di
posisi ketiga klasemen Liga Inggris dengan 41 poin dari 19 laga.
Terdapat selisih 11 poin dari
City di puncak klasemen Liga Inggris dan satu poin dari Chelsea di
urutan kedua yang sudah bermain
satu laga lebih banyak. Itu artinya
Liverpool punya kesempatan memangkas jarak jadi sembilan poin
andaikan mengalahkan Leeds
United di partai tunda.
Meski demikian, kemenangan atas Leeds saja tidak cukup
karena Liverpool masih harus
konsisten mengalahkan lawan-

lawannya di sisa musim ini,
sembari berharap City terpeleset.
Melihat performa City
saat ini yang tengah on fire, 11
kemenangan beruntun di liga,
akan sulit bagi The Citizen
untuk terpeleset. Maka dari
itu Trent meminta rekan-rekan
setimnya untuk fokus pada
diri sendiri dan mengalahkan
lawan-lawannya.
“Kami harus bisa fokus
pada diri sendiri, menjaga jarak sedekat mungkin dengan
mereka, tapi memang itu sulit
dan kami butuh tim lain mengalahkan mereka. Tapi, ini soal
bagaimana kami bisa sedekat
mungkin dan dapat menyalip
di saat mereka kehilangan
poin,” kata Trent AlexanderArnold di situs resmi klub
Terkait City, Trent percaya
periode buruknya pasti datang
dan jadi tugas Liverpool untuk

siap menyalip apabila momentum itu datang. “Kami tidak
bisa berbuat apa pun selain
memenangi laga kami sebanyak mungkin hingga akhir
musim. Kita baru saja melewati
paruh pertama musim, sehingga banyak hal bisa terjadi dari
sekarang hingga bulan Mei,”
ujarnya.
Akan tetapi bek legendaris
Liverpool Jamie Carragher
percaya kans mengejar Manchester City sangatlah kecil.
Mohamed Salah dkk tak punya kemampuan ‘mengunci’
pertandingan sebaik rivalnya
tersebut. Laga melawan Chelsea adalah bukti terbarunya.
“Ketika Anda unggul 2-0
atas salah satu rival terbesar,
Anda harus kecewa (kehilangan angka penuh). Rasanya
Liverpool pada akhirnya akan
senang dengan satu poin, dan
Anda bisa melihatnya dalam
perubahan yang dilakukan di
babak kedua dengan menarik
keluar Mane dan Jota. Tapi
itulah sebabnya Liverpool
tidak akan memenangi liga
musim ini. Liverpool sudah
memimpin 17 kali musim
ini dan sama halnya dengan
Manchester City, tapi City
sudah memenangi seluruhnya

dan Liverpool cuma 12,” ujar
Carragher kepada Sky Sports.
Ia juga menyebutkan kelemahan The Reds. “Yang kurang dari
Liverpool saat ini dibandingkan
saat juara adalah kontrol pertandingan. Yang kita saksikan di
sini hari ini dan di Tottenham
lalu (imbang 2-2) adalah Juergen
Klopp di tahun pertama dan
kedua. Pertandingan terbuka seperti ini adalah saatnya kita duduk
santai dan bilang ‘ini laga terbaik
musim ini’. Itu adalah pertandingan terbaik yang sudah saya
lihat di musim ini, tapi dalam hal
Liverpool juara, laga semacam ini
pula yang akan menggagalkan
mereka,” ujarnya.
Liverpool sendiri bakal
ditinggal Mohamed Salah dan
Sadio Mane yang tampil di
Piala Afrika 2021. Nasib lini
serang akan menjadi sorotan.
Salah dan Mane bikin gol saat
Liverpool bermain imbang 2-2
kontra Chelsea.
Kehilangan Salah dan Mane
tentu paling berasa untuk Liverpool mengingat keduanya adalah
andalan lini serang. Salah sudah
bikin 16 gol dan jadi top scorer
sementara Liga Inggris.
Selain itu, Salah membuat
sembilan assist sehingga ada
total 25 gol disumbangkan oleh

pemain Mesir itu dari total 52
gol, hampir setengahnya.
Meski Mane sempat puasa
gol selama lebih dari 800 menit,
dia adalah pemain tertajam ketiga
Liverpool di liga dengan delapan
gol. Maka kehilangan kedua pemain itu akan sangat terasa.
Liverpool cuma bisa mengandalkan Diogo Jota yang jadi
top scorer kedua klub dengan
10 gol di Liga Inggris. Memang
masih ada Roberto Firmino,
Takumi Minamino dan Divock
Origi, tapi ketiganya lebih banyak berkutat dengan cedera.
“Kita lihat saja. Beberapa
pemain direncanakan sudah
main, tapi mereka belum mulai
latihan, jadi kita harus lihat
dulu kondisinya. Saya cuma
bisa bilang itu saja: Kami bisa
saja membuat alasan apapun
karena gagal menang, tapi kami
tidak mau dan saya rasa itu
positif,” kata asisten manajer
Pep Linjders di situs resmi
Liverpool.
Liverpool rencananya
menghadapi Arsenal di leg
pertama semifinal Piala Liga
Inggris, Jumat (7/1) dinihari
WIB. Namun, ada ancaman
pandemi Covid-19, yang bisa
mengganggu keberlangsungan
laga. vit

Bruno Fernandes Tergerus oleh CR7? Milan Disarankan Rekrut Origi
MANCHESTER (IM)
- Aksi Bruno Fernandes di
Manchester United (MU)
dinilai tidak sesuai harapan
selama musim ini. Performanya pun disorot. Konon,
kehadiran Cristiano Ronaldo
membuat dirinya berubah.
Bruno Fernandes sudah
bermain 24 kali di semua
ajang untuk MU sejauh ini.
Ada sebanyak 5 gol dan 9
assist oleh pemain 27 tahun
itu. Tren golnya menurun
dibandingkan musim lalu.
Dia mencatatkan 28 gol dan
17 assist dalam 58 laga di
semua ajang musim lalu.
Leg enda MU, Andy
Cole, menyebut semestinya
sumbangan gol eks pemain
Sporting Lisbon itu tak menurun. “Dia harus mencetak
gol, sesederhana itu. Dia ada
dalam posisi yang bagus, dan
itu memudahkan dia untuk
mencetak gol. Lucu saat ini.
Ronaldo kembali dan itu seperti keseluruhan permainan
(Bruno) berubah. Saya melihat
dia musim ini, sejak Ronaldo
kembali, dia tak menjadi pemain yang sama seperti dia

di musim lalu,” kata Cole di
Daily Mail.
Cole menyebutkan Bruno
Fernandes sejatinya memiliki
kualitas yang bagus. “Dan
anda melihat itu dan berpikir,
mengapa? Dia mempunyai
kualitas, dia tak seharusnya
khawatir mengenai apakah
Ronaldo di tim karena mereka
berdua merupakan pemain
berkualitas yang menginginkan hal yang
sama,” kata Cole.
Ronaldo
sendiri terus dikritik di Manchester United. Adalah
eks pemain Arsenal, Paul
Merson, yang
melancarkan
serangan ke
Ronaldo. Namun mantan
pemain Setan
Merah, Mikael Silvestre, memberi
pembelaan
untuk CR7.

Ronaldo kembali ke MU di
musim panas 2021. Dia ditebus
sebesar 12,85 Poundsterling
dari Juventus, pembayarannya dicicil selama 5
tahun. Sebanyak
18 pertandingan
sudah dijalani
Ronaldo bersama MU. Hasilnya,
sudah ada 14 gol
dicetak oleh Ronaldo untuk The
Red Devils di
semua ajang.
Dengan
catatan gol itu,
Ronaldo menjadi
penyerang MU
yang paling subur.
Setelah itu
ada Bruno
Fernandes
dan Mason
Greenwood yang
menjadi pemain tersubur kedua di MU
dengan catatan 5
gol. vdp
BRUNO FERNANDES
Pemain MU

MILAN (IM) - AC Milan
diharapkan mendatangkan
penyerang baru. Adalah striker
Liverpool, Divock Origi, yang
didesak untuk direkrut Rossoneri.
Di Liverpool, Origi kalah
bersaing dengan penyerang
lainnya, seperti Sadio Mane,
Diogo Jota, Mohamed Salah
dan Roberto Firmino.
Dalam catatan Transfermarkt, Origi baru bermain
sebanyak 10 kali di semua ajang
di Liverpool. Pemain Belgia
itu lima kali menjebol gawang
lawan.
Di bursa transfer bulan
Januari ini, Milan diminta
untuk mendatangkan striker
tengah lagi. Di skuad I Diavolo Rosso saat ini, cuma ada
Olivier Giroud dan Zlatan
Ibrahimovic.
Adalah mantan gelandang
Milan, Demetrio Albertini
yang menyarankan klub asal
kota mode itu mendatangkan
Origi. Dengan adanya Piala
Dunia 2022, Origi jelas akan
membutuhkan kesempatan
bermain lebih banyak. Milan
bisa mengambil peluang untuk memberi waktu bermain
lebih banyak untuk pemain

26 tahun itu.
“Milan harus mencari striker yang terus di bangku cadangan atau bahkan di tribune dan
tak banyak mendapatkan ruang
di klubnya saat ini, seperti
Origi di Liverpool. Dia akan
mencetak banyak gol di Serie
A. Anda memenangi scudetto,
berterima kasih ke pencetak
gol, dan seorang gelandang
yang mengatakan itu,” kata
Albertini di La Gazzetta dello
Sport.
Liga Italia sendiri kembali
bergulir usai libur akhir tahun.
Dan AC Milan terlibat dalam
laga sengit melawan AS Roma,
di San Siro, Jumat (7/1) dinihari WIB.
Roma saat ini memang
masih terdampar di posisi
keenam dengan 32 poin. Namun, mereka menutup tahun
dengan cukup baik usai meraih
tiga kemenangan dan satu hasil
imbang.
Kondisi ini membuat
Roma berpeluang memberikan perlawanan sengit kepada
Milan. Apalagi, performa Rossoneri
menukik di akhir
tahun dengan hanya sekali menang
dalam empat laga
terakhir.
vdp

DIVOCK ORIGI
Pemain Liverpool

