
   

besar,” kata Tuchel. 
Sementara manajer Totten-

ham Hotspur Antonio Conte 
tidak mau beralasan terkait 
kekalahan timnya. Ia menilai  
Chelsea memang jauh lebih 
kuat daripada Spurs.

 Di sepanjang pertandingan, 
Tottenham tercatat hanya memi-
liki 36% penguasaan bola dengan 
hanya menciptakan lima perco-
baan (2 on target). Sedangkan 
Chelsea dominan dengan 64% 
penguasaan bola dan menciptakan 
19 percobaan (6 on target).

“Saya tahu situasinya, sangat 
jelas di momen ini bahwa ada 
sebuah jarak yang penting. Itu 
adalah sebuah pertandingan 
yang sulit, sulit sejak awal, Chel-
sea menunjukkan bahwa mereka 
jauh lebih baik daripada kami. 
Hari ini kami melihat perbedaan 
di antara kedua tim. Kami adalah 
sebuah tim di tengah,”  kata 
Conte di Daily Mail. 

Untuk lolos ke fi nal Piala 
Liga, Tottenham mesti menang 
dengan selisih minimal tiga gol 
atas Chelsea saat menjadi tuan 
rumah di leg kedua, yang ber-
langsung pada Kamis (13/1) 
dinihari WIB.    vit

kan formasi 4-2-3-1. Formasi 
3-4-2-1 Tuchel memang tak 
berjalan dengan baik di be-
berapa laga terakhir.

Salah satu pemain yang 
tampil apik menunjang peruba-
han formasi Tuchel ini adalah 
Saul. Pemain asal Spanyol ini 
bermain solid menjadi poros 
ganda di lini tengah Chelsea 
bersama Jorginho.

Dikutip dari Who Scored, 
Saul bikin dua tembakan, men-
catatkan persentase akurasi 
umpan sebesar 87 persen dan 
tujuh tekel sukses.

Performa bagus Saul di 
laga ini sekaligus menjawab 
banyak keraguan atas kualitas-
nya. Pasalnya, ia tampil kesuli-
tan beradaptasi di Chelsea sejak 
dipinjam dari Atletico Madrid 
pada Januari lalu.

“Dia telah belajar dari pen-
galamannya pada masa-masa 
awal di sini. Dia mungkin tidak 
menyangka akan seperti ini. 
Sekarang dia pasti lagi sos-
oknya di awal yang kesulitan 
saat pindah di Inggris. Saya 
sangat senang dia memiliki 
penampilan seperti itu. Ini 
adalah kemajuan yang sangat 

men besar dalam pekerjaan 
bertahan kami. Dia selalu ber-
bahaya, selalu menggunakan 
tubuhnya dan selalu terlibat 
dalam situasi berbahaya,” kata 
Tuchel seperti dikutip dari 
situs resmi Chelsea.

Ia pun berharap Lukaku 
selalu tampil dengan per-
forma terbaik. “Sejujurnya 
saya mengharapkannya karena 
Romelu mampu mengatasi 
tekanan dan bisa menangani 
kesulitan. Dia tampak santai 
setelah keputusan dibuat dan 
kami menyelesaikan pembi-
caraan dan dia tahu apa yang 
sedang terjadi, saya merasa dia 
cukup santai untuk tampil sep-
erti ini. Saya berharap dia selalu 
tampil dengan kemampuan 
terbaik di laga-laga selanjut-
nya,” ujar Tuchel.

Yang juga disorot dalam 
laga itu adalah penampilan Saul 
Niguez. Tuchel menilai Saul 
perlahan mulai melewati masa 
adaptasi yang sulit di Chelsea.

Sang manajer  memang 
melakukan perubahan formasi 
pada laga ini. Ia menanggalkan 
formasi 3-4-2-1 yang biasa di-
andalkannya dengan memain-

LONDON (IM) - Chel-
sea meraih  poin penuh dalam 
semifi nal leg pertama Piala Liga 
Inggris. Berlaga di Stamford 
Bridge, Kamis (6/1) dinihari 
WIB,  The Blues menang 2-0 
atas tim London lainnya, Tot-
tenham Hotspur.

Chelsea langsung mencetak 
gol ketika laga baru berja-
lan lima menit. Kai Havertz 
mencatatkan namanya di pa-
pan skor. Chelsea menggan-
dakan keunggulan di menit 
ke-32. Bek Tottenham, Ben 
Davies, mencetak gol bunuh 
diri setelah menghantam bola 
sapuan rekan setimnya sendiri 
di kotak penalti.

Tim tuan rumah menu-
runkan Romelu Lukaku ke 
dalam starting line-up. Aksi Big 
Rom dapat pujian dari manajer 
Thomas Tuchel.

Lukaku menjadi sorotan 
sepekan terakhir karena dalam 
wawancara kepada Sky Sports 
mengaku tak betah di Chelsea. 
Mantan striker Inter Milan itu 
juga mempertanyakan taktik 
permainan yang dibuat Tuchel.

Imbas dari wawancara itu, 
Lukaku diparkir Chelsea un-
tuk laga melawan Liverpool 
yang berkesudahan 2-2. Lu-
kaku kemudian meminta maaf  
dan manajer Thomas Tuchel 
menerima maaf  tersebut.

Dalam laga melawan Spurs,  
Lukaku cukup merepotkan la-
wan. Dia tercatat membuat tiga 
tembakan dengan dua yang 
mengarah ke gawang dan ada 
satu umpan kunci.

“Saya senang dengan 
penampilannya, saya suka 
bagaimana dia bermain. Dia 
kuat dan menunjukkan komit-
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Marcelo Tetap All Out untuk Madrid

“Itu adalah sebuah pertandingan yang 
sulit, sulit sejak awal, Chelsea menunjuk-
kan bahwa mereka jauh lebih baik dari-
pada kami,” kata Antonio Conte.

Selebrasi pemain Selebrasi pemain 
Chelsea saat me-Chelsea saat me-

ngalahkan Totten-ngalahkan Totten-
ham Hotspur.ham Hotspur.

MADRID (IM) – Masa 
depan Marcelo hingga kini masih 
belum jelas. Ia sedang menjalani 
6 bulan terakhir masa kontraknya  
bersama Real Madrid.  Walau 
dalam situasi tak menentu, dia  
bertekad terus tampil habis-
habisan. Masa bakti Marcelo di 
Madrid bakal selesai pada Juni 
2022. Belum ada tanda-tanda 
kerja sama keduanya akan lanjut, 
apalagi bek 33 tahun itu mulai 
jarang bermain di Madrid.

Namun Marcelo merasa 
berhutang banyak pada Ma-
drid. Sejak pindah dari Flumi-
nense pada 2006/2007, Marcelo 
memenangi 22 gelar juara yang 
4 di antaranya trofi  Liga Cham-
pions. “Saya selalu memberikan 
yang terbaik sejak bergabung. 
Saya akan terus melakukannya 
sampai akhir kontrak saya, saya 
berhutang banyak pada jersey 
ini dan saya akan terus tampil 
habis-habisan sampai akhir. 
Tak masalah saya sering atau 
jarang bermain, saya mempu-
nyai sejarah di klub ini, karier 
yang sukses, dan saya akan terus 
melakukannya sampai akhir,” 
kata Marcelo di situs Madrid.

Pemain asal Brasil itu ka-
lah bersaing dengan Ferland 
Mendy untuk mengisi pos 
bek kiri Madrid. Pemain 
Prancis itu sudah tampil 
16 kali untuk Madrid 
dengan sumbangan 1 
gol dan 1 assist. 

Di  musim in i ,  
Marcelo baru bermain 
sebanyak 7 kali di semua 
ajang. Yang terbaru, dia mem-
bantu tim asal ibu kota Spanyol 
itu menang 3-1 atas Alcoyano di 

Chelsea Gemilang Atasi TottenhamChelsea Gemilang Atasi Tottenham

TURIN (IM) - Aaron 
Ramsey sedang menuju pintu 
keluar Juventus. Hal itu dibena-
rkan oleh pelatih Massimiliano 
Allegri. Hanya belum diketahui  
ke mana sang pemain akan 
berlabuh.

Pemain yang dijuluki Ram-
bo itu gagal menjadi pemain 
tengah andalan Juventus sejak 
bergabung pada 2019 dari 
Arsenal. Dia kerap diganggu 
cedera dan kesulitan beradap-
tasi dalam permainan saat 
kembali merumput.

Pria asal Wales itu bahkan 
sangat minim kesempatan ber-
main selama musim ini. Selama 
dibesut Allegri, Ramsey baru 
main lima kali di semua ajang.

Kontrak Ramsey di Juven-
tus tersisa satu setengah tahun 
lagi. Pemain berusia 31 tahun 
itu sudah tidak mau bertahan 
dan Bianconeri juga tidak 
menahan. Sejauh ini rumor 
yang beredar adalah ia 
berg abung 
d e n g a n 
Newcastle 
United, As-
ton Villa 
dan balik 
ke Arse-
nal.

LINARES (IM) - Dani 
Alves melakoni debut ked-
uanya untuk Barcelona. Pe-
main Brasil itu menandainya 
dengan manis usai tampil 
bagus yang membantu Barca 
meraih kemenangan.

Pemain berusia 38 tahun, 
menjadi starter saat Barcelona 
menyingkirkan tim divisi tiga 
Linares Deportivo 2-1 dalam 
laga babak ketiga Copa del 
Rey, Kamis (6/1) dinihari 
WIB. Laga ini adalah pertama 
kalinya Alves bermain untuk 
Blaugrana sejak kembali pada 
November silam.

Alves bermain penuh se-
lama 90 menit dengan sejumlah 
catatan impresif. Alves mem-
buat 96 sentuhan, melepas-
kan 88 persen operan akurat 
dan menciptakan tujuh umpan 
kunci serta dua peluang penting.

Penampilan cemerlang 
Alves berperan penting 
dalam kelolosan Barcelona 
ke babak 16 besar Copa del 
Rey. Selain itu Barca bisa 
mengandalkan Alves dalam 
upayanya kembali ke pa-
pan atas LaLiga, yang akan 
dimulai saat bertandang ke 

Granada di akhir pekan ini.
“Ini adalah hari istime-

wa untuk segalanya, untuk 
comeback, untuk mengenang 
kembali momen-momen di 
liga, di Copa del Rey. Ini ajaib. 
Kami sudah berusaha keras, 
kami harus belajar bagaimana 
bersaing dan berjuang sampai 
menit akhir, dan mereka yang 
juara itu adalah mereka yang 
berjuang,” kata Alves kepada 
DAZN.

Linares cukup mere-
potkan Barcelona setelah 
berhasil mencuri gol lebih 
dulu dari Hugo Diaz 
di babak perta-
ma. Tim di-
visi tiga Liga 
Spanyol itu 
juga me-
lepaskan 
s e k a l i 
perco-
b a a n 
y a n g 
men-
genai tiang 
g a - wang, 
d a n s a t u 
g o l 
y a n g 

Ramsey Bakal Tinggalkan JuventusAlves Lakoni Debut Kedua di Barca
“Ramsey sedang dalam 

perjalanan keluar dari Juventus. 
Saya pikir skuad akan 99 persen 
tetap seperti sekarang ini,” kata 
Allegri seperti dikutip dari 
Football Italia.

Meski jarang bermain di 
Juventus, Ramsey tetap men-
jadi andalan Timnas Wales. 
Penampilannya saat membela 
negara juga sangat bagus. Dia 
sempat menyalahkan Juventus 
yang tidak mampu mengelu-
arkan potensi terbaiknya. Hal 
itu dia ungkapkan pada awal 
Oktober 2021.

“Filosofi  dan metode pela-
tihan di klub saya berbeda den-
gan di sini (Wales). Ada banyak 

orang di sini yang 
telah bertahun-
tahun menan-
gani saya. Jadi 
mereka tahu 
b a g a i m a n a 

mengeluarkan 
yang terbaik 

d a r i 
saya 

dan men-
gizinkan 
saya me-
mainkan 
b a n y a k 
pertand-
i n g a n 
berturut-
t u r u t , 
s e pe r t i 
y a n g 
s a y a 
tunjuk-
kan di 
Euro,” 

kata Ramsey.
Pa t u t ditunggu 

ke  m a n a ia  akan 
bergabung d a n 
s e p e r t i apa per-
formanya di  k lub 
baru nanti.    vdp

Kondisi Messi Masih Akan Dipantau
PARIS (IM) - Lionel Messi 

sudah dinyatakan negatif  virus 
korona. Media-media Argentina 
melaporkan Rabu (5/1), bahwa  
Messi sudah pulih. Peraih Bal-
lon d’Or 2021 itu juga terekam 
kamera berada di bandara dan 
terbang menuju Prancis dengan 
pesawat pribadinya. Klub Messi, 
Paris Saint-Germain (PSG) juga 
mengonfi rmasi hal itu dalam rilis 
resminya, Kamis (6/1) dinihari 
WIB. LM30 sudah tiba di Paris 
dan akan bergabung dengan rekan 
setimnya. “Tes yang dilakukan 
oleh Leo Messi kembali negatif  
untuk Covid-19. Dia telah tiba di 
Paris dan dia akan melanjutkan 
dengan grup dalam beberapa 
hari  ke depan,” begitu isi 
pernyataan resmi PSG.

Sebagaimana diketahui 
Messi dan tiga pemain PSG 
lainnya dinyatakan positif  
Covid-19 pada Minggu (2/1). 
Bintang 34 tahun itu terpa-
par virus korona ketika 
berada di kampung 
halamannya, Ar-
gentina. Kondisi 
tersebut memaksa 
Messi menjalani iso-
lasi mandiri. Dia juga 
absen saat PSG ben-
trok dengan Vannes 
pada babak 32 besar 
Piala Prancis, Selasa (4/1).

PSG saa t  in i  se -
dang mempersiapkan diri 
menjelang duel kontra 
Olympique Lyon dalam 

ajang Copa del Rey. 
Dalam pertandingan di El 

Collao, Kamis (6/1) dinihari 
WIB, Marcelo bermain 90 me-
nit dan menjabat ban kapten.  
El Real memulai laga dengan 
meyakinkan setelah tandukan 
Eder Militao membuka skor di 
babak pertama. Di babak kedua, 
Alcoyano menyamakan kedudu-
kan. Dani Vega mengalahkan 
penjagaan Casemiro dan Militao 
untuk menciptakan gol cantik 
yang mengubah skor menjadi 1-1.

Namun, hanya sekitar 10 
menit kemudian Real Madrid 
kembali memimpin berkat gol 
Marco Asensio, dan gol bunuh 
diri kiper Alcoyano Jose Juan 
memastikan kemenangan tim 
tamu.  vit

AARON RAMSEYAARON RAMSEY
Pemain JuventusPemain Juventus

lanjutan Liga Prancis. Dua tim 
raksasa Ligue 1 itu dijadwalkan 
pada  Senin (10/1) dinihari WIB.

Pelatih PSG Mauricio Pochet-
tino angkat bicara terkait kondisi 
Messi. Dia belum bisa memastikan 
eks Barcelona itu langsung turun di 
laga kontra Lyon.

 “Kami belum mendapat 
berita dari Leo Messi untuk saat 
ini. Terus terang untuk laga kon-
tra Lyon, saya tidak tahu. Kami 
akan berlatih setiap hari dan kita 
lihat saja nanti,” kata Pochettino, 
dikutip dari Le Parisien.

Namun di satu sisi, PSG 
mengumumkan kasus baru 

yang melanda salah satu 
pemainnya. Layvin 
Kurzawa dinyatakan 
positif  pada tes  Ka-

mis pagi dan ditem-
patkan di sel isolasi, 
serta mesti tunduk 

pada protokol kese-
hatan yang ses-

uai.  vdp

dianulir. Usai restart, Barca 
berhasil menciptakan dua gol 
dari Ousmane Dembele dan 
Ferran Jugtla.

“Ini adalah kompetisi 
yang kerap menghadirkan 
banyak kejutan, tapi hal itu 
tidak terjadi pada kami. Kami 
sudah tahu ini pertandingan 
akan jadi sulit, tapi secara 

mental kami tang-
guh,” kata pe-
milik 23 trofi  
juara bersama 
Barcelona di 

antara 2008-
2016 itu.    vit

MARCELOMARCELO
Pemain Real MadridPemain Real Madrid

LIONEL MESSILIONEL MESSI
Pemain PSGPemain PSG

DANI ALVESDANI ALVES
Pemain BarcelonaPemain Barcelona


