
   

di liga untuk pertama kalinya 
sejak 1996.

 Kelima gol yang dicetak 
Olivier Giroud di liga semuan-
ya di laga kandang. Di antara 
pemain di lima liga top Eropa 
dengan setidaknya lima gol di 
kandang, hanya Aramu dan 
Bruno Fernandes yang cuma 
mencetak gol di kandang.

Milan sudah mendapat 26 
penalti di Serie A di dua musim 
terakhir, setidaknya delapan 
lebih banyak daripada tim lain-
nya. Leao mencetak gol setelah 
enam pertandingan Serie A, 
pertama sejak 23 Oktober 
melawan Bologna.

Junior Messias sudah 
mencetak tiga gol di liga. Se-
mentara di sembilan penampilan 
pertamanya untuk Crotone di 
Serie A, dia cuma bikin satu gol.

Sementara  Tammy Abra-
ham sudah mencetak tiga gol 
dalam tiga penampilan terakhir 
di liga, sama banyaknya dengan 
yang dia ciptakan di 14 per-
tandingan sebelumnya.

Tambahan tiga poin mem-
buat Milan tetap di posisi kedua 
klasemen sementara dengan 45 
poin, di bawah Inter Milan. Se-
mentara itu, Roma ada di posisi 
tujuh dengan 32 poin.    vit

di kotak penalti. Ibrahimovic 
mengambil sepakan 12 pas, 
namun ditepis Rui Patricio.

Pelatih  AS Roma Jose 
Mourinho mengakui penampi-
lan AS Roma begitu jelek. 
“Kami masih belum habis, 
bahkan ketika tertinggal 0-2, 
tapi ketika Rick Karsdorp dapat 
kartu merah, selesai sudah. Mes-
ki demikian, level performa tim 
sungguh rendah. Kalau Anda 
melihat ke dua gol pertama, kami 
dengan mudahnya memberikan 
bola. Hari ini kualitasnya sangat 
kurang,” ujar Mourinho seperti 
dilansir Football Italia.

Ia juga mengeluhkan kin-
erja wasit. “Kualitas wasit dan 
VAR juga kurang. Saya melihat 
Tammy menggerakkan lengan-
nya, tapi itu bukan gerak untuk 
menghentikan bola dengan 
sengaja. Kalau Anda menilai 
ini penalti, maka berikan juga 
penalti untuk pelanggaran ke 
(Nicolo) Zaniolo dan Ibanez. 
Beri ketiganya penalti atau 
jangan berikan sama sekali,” 
kata Mourinho.

Ada beberapa data dan fak-
ta dari laga  itu seperti dirang-
kum Opta.  Milan memenangi 
tiga pertandingan terakhir se-
cara beruntun melawan Roma 

ingan penting lainnya,” ujarnya.
Olivier Giroud mengaku 

gembira dengan penampilan 
timnya. Menurutnya, hasil 
ini menunjukkan bahwa Mi-
lan memiliki peluang untuk 
meraih trofi  musim ini. “Laga 
itu berjalan sulit, tetapi berita 
gembiranya kami menang. 
Tentu saja kami gembira den-
gan hasil ini dan kami terus 
memberikan segalanya untuk 
bersaing demi trofi  di musim 
ini,” ujar  Giroud di situs klub.

Dalam laga itu  Roma 
harus bermain dengan 10 
orang di menit ke-74 setelah 
Rick Karsdorp diusir wasit. 
Pemain asal Belanda itu sudah 
mengantongi kartu kuning di 
babak pertama, dan mendapat 
yang kedua usai melakukan 
tekel telat kepada Hernandez.

Keunggulan jumlah pe-
main itu dimanfaatkan Milan. 
Rafael Leao yang masuk di ba-
bak kedua sukses mencetak gol 
di menit ke-82 lewat tembakan 
keras yang memanfaatkan um-
pan Zlatan Ibrahimovic.

Di injury time babak ked-
ua, Roma kembali kehilan-
gan pemain setelah Gianluca 
Mancini diusir wasit karena 
pelanggarannya kepada Leao 

MILAN (IM) - AC Milan 
mengawali tahun 2022 dengan 
kemenangan. Menjamu AS 
Roma pada pekan ke-20 Serie 
A, di San Siro, Jumat (7/1) dini-
hari WIB, Rossoneri menang 
3-1, berkat gol-gol Olivier Gi-
roud (8’), Junior Messias (17’) 
dan Rafael Leao (82’). Roma 
hanya mampu membalas sekali 
lewat Tammy Abraham (40’).

Pelatih AC Milan, Stefano 
Pioli menyambut gembira ke-
menangan timnya. Milan dini-
lainya mengawali paruh kedua 
Liga Italia dengan sangat baik 
dan hal itu memberikannya rasa 
percaya diri untuk mengejar 
scudetto di musim ini.

“Saya yakin kami memain-
kan pertandingan yang hebat 
hari ini. Kemenangan ini adalah 
sinyal bagus yang harus me-
mandu kami di paruh kedua 
musim ini,” kata Pioli dilansir 
dari Football Italia.

Pioli mengaku sudah men-
gira bahwa anak asuhnya akan 
tampil hebat pada laga tersebut. 
Pelatih berusia 56 tahun itu 
menilai bahwa kemenangan 
ini merupakan modal penting 
untuk AC Milan memulai per-
jalananya di paruh kedua musim.

“Ini tentu menjadi modal 
bagi kami untuk terus me-
langkah. Perjalanan musim 
memang masih panjang, tetapi 
setidaknya hasil ini memberi 
kami kepercayaan diri dan 
motivasi untuk terus tampil 
dengan performa terbaik yang 
kami miliki,” ujarnya.

Tak ayal jika Pioli sangat 
puas dengan hasil ini. Sebab, 
mereka bisa tetap konsisten 
berada di papan atas klasemen. 
Namun, dia tak ingin larut dalam 
euforia kemenangan ini. “Saya 
puas dengan pertandingan ini, 
tetapi kami harus tetap fokus 
karena kami memiliki pertand-
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Juventus Gagal Kalahkan Napoli

“Saya yakin kami memainkan pertandingan 
yang hebat kali ini. Kemenangan ini adalah 
sinyal bagus yang harus memandu kami di 
paruh kedua musim ini,” kata Stefano Pioli.

Para pemain AC Mi-Para pemain AC Mi-
lan begitu gembira lan begitu gembira 
saat mengalahkan saat mengalahkan 

AS Roma.AS Roma.

TURIN (IM) - Juventus  
hanya bermain imbang 1-1 
kontra Napoli pada pekan ke-20 
Liga Italia yang digelar di Allianz 
Arena, Jumat (7/1) dinihari 
WIB. Napoli unggul lebih dulu 
lewat Dries Mertens pada menit 
ke-23 dan disamakan Federico 
Chiesa pada paruh kedua.

Napoli sendiri tampil tanpa 
sembilan pemain dan Luciano 
Spalletti. Walau demikian tuan 
rumah sulit mengatasi per-
mainan tim tamu. Juventus 
memang melepaskan total 22 
tembakan dan punya sejumlah 
peluang. Namun, penyelesaian 
akhir terbilang kurang bagus.

Gelandang Juventus Manu-
el Locatelli menyesali kegagalan 
timnya meraih kemenangan di 
awal periode krusial.

“Saya pikir kami punya be-
berapa penyesalan, karena kami 
ingin menang. Sayang sekali 
kami tertinggal lebih dulu dan 
kami ingin menang, khususnya 
di kandang. Kami main dengan 
intensitas, sesuatu yang diminta 
pelatih, dan mencoba merai-
hnya selama 90 menit untuk 
meraih poin penting,” ujar 
Locatelli seperti dilansir 
Football Italia.

Ia berharap timnya 
segera fokus memper-
siapkan diri menjelang 
laga penting lainnya. 
“Ini  bulan yang 
penting dan bisa 
jadi  menentu-
kan ,  ka rena a d a 
b e b e r a p a d u e l 
h e a d  t o head dan 
kami harus meraih poin 
sebanyak mungkin,” ujarnya

Milan Awali 2022 dengan Jinakkan RomaMilan Awali 2022 dengan Jinakkan Roma

BARCELONA (IM) - 
Philippe Coutinho dikabarkan 
segera bergabung dengan As-
ton Villa. Konon, Barcelona 
sepakat meminjamkan The 
Little Magician ke klub Inggris 
tersebut.

Coutinho sulit berkem-
bang di Barcelona sejak pindah 
dari Liverpool pada musim 
dingin 2018. Pemain asal Brasil 
itu sudah mencatatkan 25 gol 
dan 15 assist dari 106 penampi-
lan di seluruh kompetisi.

Tentu saja,  angka tersebut 
di bawah ekspektasi Barce-
lona, yang telah mengeluarkan 
uang hingga 160 juta Euro 
untuk Coutinho. Los Cules 
pun berencana menjual sang 
pemain dalam bursa musim 
dingin ini demi bisa men-
datangkan dana segar.

As ton  Vi l l a  men jad i 
tim terdepan yang tertarik 
mendapatkan jasa Coutinho. 
The Villans diklaim sudah 
melakukan pembicaraan den-
gan Barcelona untuk pemin-
jaman pemain 29 tahun itu 
sampai akhir musim ini.

Jurnalis top Sky Sport Ita-
lia, Fabrizio Romano menye-
but kesepakatan sudah terjalin 
antara Villa dan Barcelona. 

MADRID (IM) - At-
letico Madrid menang telak 
5-0 atas tim divisi tiga Rayo 
Majadahonda pada babak 
32 besar Copa del Rey, yang 
digelar di Estadio Wanda 
Metropolitano, Jumat (7/1) 
dinihari WIB.

Dalam laga itu Atletico 
sudah unggul 3-0 di babak 
pertama lewat  Matheus 
Cunha (17), Renan Lodi (26) 
dan Luis Suarez (41). Di ba-
bak kedua, dua gol tambahan 
dicetak Antoine Griezmann 
(67) dan Joao Felix (79).

Hanya saying, kemenan-
gan itu dibayar mahal dengan 
cederanya Griezmann.  Pa-
dahal ia baru saja comeback 
usai terserang virus korona.

Pemain yang ikut mem-
bawa Prancis menjuarai Piala 
Dunia 2018 itu harus menin-
ggalkan area permainan lebih 
awal usai digantikan Thomas 
Lemar di menit ke-57. Akun 
media sosial Atletico me-
nyebut, cedera otot paha 
Griezmann diduga kambuh.

Cedera ini tentu saja 
menjadi pukulan bagi pese-
pakbola berusia 30 tahun itu. 

Soalnya, Antoine Griezmann 
telah melewatkan empat per-
tandingan Los Rojiblancos 
akibat cedera otot dan infeksi 
Covid-19.

Sebelum laga melawan 
Rayo Majadahonda, terakhir 
kali Griezmann merumput 
adalah saat Atletico kalah 0-2 
di markas Real Madrid pada 
12 Desember silam. Kini, 
Griezmann udah harus masuk 
ruang perawatan lagi.

“Para  dok te r 
ak an memberi-
kan informasi 
yang lebih 
baik dar i-
pada saya. 
D i a  i t u 
p e  m a i n 
y a n g 
s a  n g a t 
penting 
b u a t 
k a  m i . 
S u n g g u h 
disayangkan karena 
dia cedera lagi. 
Mudah-mudahan 
dia cepat pulih,” 
kata pelatih Atleti-
co Diego Simeone 

Coutinho Bakal Menuju Aston VillaAtletico Menang, Griezmann Cedera
Transfer Coutinho ke Premier 
League hanya tinggal menun-
taskan urusan gaji.

Coutinho akan kembali 
bermain di Premier League 
apabila benar-benar pindah 
ke Villa. Dia sudah kenyang 
pengalaman di sana bersama 
Liverpool selama periode 
2013-2018.

Jebolan Vasco da Gama 
tersebut juga bakal reuni den-
gan mantan rekan setimnya 
di Liverpool, Steven Gerrard. 
Captain Fantastic saat ini men-
duduki posisi manajer Villa.

Gerrard memang pernah 
mengapresiasi kualitas Coutin-
ho di lapangan. Meski begitu, 
dia masih belum mau berbicara 
banyak terkait kepindahan sang 
pemain ke Villa Park.

“Saya mengapresiasi na-
manya ada di sana dan dikait-
kan dengan Aston Villa. Tapi 
dia juga dihubungkan dengan 
lima atau enam klub lain di 
liga ini dan saya yakin akan 

ada daftar pan-
jang klub luar 
negeri yang juga 
dikaitkan den-
gan Philippe,” 

kata Gerrard, 
d ikut ip 

d a r i 

Mir-
r o r .  
   vdp

Gabigol Berniat Kembali ke Eropa
 RIO DE JANEIRO (IM) 

– Performa Gabriel Barbosa be-
gitu gemilang bersama Flamengo 
di Liga Brasil. Gabigol pun berniat 
mengadu nasib lagi di Eropa. Di 
masa mudanya ia dikenal sebagai 
striker jempolan, bersama rekan 
seangkatannya Gabriel Jesus.

Kedua pemain begitu  me-
mikat hati klub-klub Eropa usai 
tampil menawan di Olimpiade 
Rio de Janeiro 2016. Sayangnya, 
karier Gabigol dan Jesus ber-
beda jauh. Gabigol menerima 
pinangan Inter Milan pada 
2016, sementara Jesus memilih 
bertahan dulu selama setengah 
musim di Palmeiras sebelum 
pindah ke Manchester City.

Sayangnya,  bersama Inter, 
Gabigol gagal total karena cuma 
tampil 10 kali di seluruh kompetisi 
dan membuat satu gol. Bertahan 
semusim, Gabigol dipinjamkan ke 
Benfi ca tapi lagi-lagi tidak berjalan 
manis karena cuma bikin satu gol 
dari lima laga.

Pada awal 2018, Gabigol 
memilih balik ke Brasil 
u n t u k meng-
hidup- k a n 
l a g i 

k a r i -
ernya. 

Dia kembali ke 
Santos selama tahun 

Juventus selanjutnya ber-
tandang ke markas AS Roma, 
Senin (10/1) dinihari WIB. 
Pasukan Massimiliano Allegri 
itu kemudian sudah ditunggu 
Udinese dan AC Milan.

Juventus masih menempati 
peringkat kelima klasemen Liga 
Italia dengan 35 poin dari 20 
laga. Mereka tertinggal tiga angka 
dari Atalanta yang ada di posisi 
keempat. Napoli sendiri datang 
ke pertandingan itu dengan ke-
hilangan sembilan pemain akibat 
Covid-19, cedera, dan panggilan 
tim nasional di Piala Afrika 2021.

“Kami harus datang ke Tu-
rin dengan niat mengejar tiga 
poin, terlepas kesulitan besar yang 
kami hadapi dan lalui hanya untuk 
menjalani pertandingan ini. Tentu 
kecewa karena itu tak terwujud, 
tapi sangat bangga dengan per-
forma yang ditampilkan seluruh 
ang- gota tim,” un-

gkap Spalletti 
di situs resmi 
klub.  vit

PHILIPPE COUTINHOPHILIPPE COUTINHO
Pemain BarcelonaPemain Barcelona

dan tampil bagus lewat torehan 
43 gol dari 59 penampilan.

Kemudian ia pindah ke 
Flamengo dengan status pinja-
man lagi di 2019 dan kariernya 
makin menanjak. Dia membuat 
43 gol pada musim pertamanya, 
yang berlanjut 27 gol di musim 
keduanya, dan 33 gol di musim 
ketiganya.

Bersama Flamengo, Gabigol 
mempersembahkan dua gelar 
Liga Brasil dan satu Copa Liberta-
dores 2019. Gabigol juga masuk 
skuad Brasil di Copa America 
2021 meski gagal di fi nal karena 
dikalahkan Argentina, 0-1.

Konon, West Ham United 
dan Newcastle United tertarik 
untuk merekrutnya musim din-
gin. Gabigol pun berkeinginan 
untuk berkarier lagi di Eropa 
dan membuktikan kalau dia juga 
mampu bersinar di sana. Ini jadi 
kesempatan Gabigol membayar 
kegagalannya lima tahun lalu.

Lalu seperti apa kelanju-
tan karier sang pemain? 

Patut ditunggu.  vit

dilansir Mundo Deportivo.
Antoine Griezmann ter-

libat dalam 11 gol Atletico 
Madrid di selu-
ruh kompetisi 

2021/2022. 
S e b a n y a k 
delapan gol, 
plus tiga as-
s i s t  d i c ip -
takan Griez-

mann dalam 22 
aksinya.    vdp
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