
   

menunjuk titik putih setelah 
Mouctar Diakhaby melakukan 
pelanggaran kepada Casemiro. 
Karim Benzema yang maju 
sebagai eksekutor menjalankan 
tugasnya dengan baik.

“Saya sudah berkomentar 
tentang gerakan itu. Itu bukan 
penalti. Real Madrid adalah tim 
yang hebat, dan mereka ung-
gul sebelum turun minum dan 
membuat kami tertinggal 1-0 
di babak pertama. Itu mengha-
langi banyak hal,” ungkapnya.

Walau demikian ia juga 
mengakui, timnya tidak tampil 
dengan performa terbaiknya. 
“Tapi itu (penalti) bukan ala-
san. Saya tidak senang. Tim 
ini sangat rapuh dan sangat 
rentan. Kami kalah dengan 
cara yang gemilang dan kami 
membuat segalanya menjadi 
sangat mudah untuk hasil 
seperti malam ini. Saya tidak 
gembira,” lanjutnya.

Kemenangan ini bikin Ma-
drid semakin mantap di puncak 
klasemen dengan mengumpul-
kan 49 angka unggul delapan 
angka dari Sevilla di urutan 
kedua. Sementara Valencia 
tetap di posisi ke-9 dengan  28 
angka.    vit

bagi Madrid jelang laga mela-
wan Barcelona di semifinal 
Piala Super Spanyol 2021-2022 
yang  akan berlangsung di King 
Fahd Stadium, Riyadh, Arab 
Saudi, Kamis 13 Januari 2022. 
Ancelotti menatap laga terse-
but dengan ambisius.

Walau demikian ia tidak 
mau menganggap remeh tim 
asal Catalan itu. Bagaimanapun, 
Barcelona tetap merupakan tim 
besar Spanyol dan Eropa.

“Barcelona akan selalu 
menjadi rival kami, El Clasico 
bukanlah prestasi yang berarti. 
Kami mungkin favorit dalam 
teori, tetapi praktiknya keluar 
di lapangan. Kami mulai dari 
0-0 dan kedua tim akan mem-
berikan semua yang mereka 
miliki di luar sana. Itu (Piala Su-
per Spanyol) adalah kompetisi 
yang penting dan kesempatan 
pertama yang dimiliki setiap 
tim untuk memenangkan ses-
uatu musim ini. Tidak masalah 
apakah kami favorit atau ti-
dak,” ujarnya.

Pelatih Valencia, Jose Bor-
dalas mengaku kesal dengan 
keputusan wasit memberikan 
penalti kepada tim tuan rumah.  
Sebagaimana diketahui wasit 

Ronaldo (450 gol).
Benzema tentu saja men-

gaku sangat bangga dengan 
torehan golnya. Pasalnya, ia 
mampu bikin catatan apik 
tersebut di salah satu tim ter-
baik di dunia. “301 gol...... Ini 
adalah momen yang mem-
banggakan untuk bisa men-
capai angka tersebut di klub 
ini. Itu membuat saya bahagia, 
karena ini adalah klub terbaik 
di dunia”, kata Benzema diku-
tip dari Football Espana.

Pelatih Madrid, Carlo An-
celotti enggan menanggapi 
keluhan Valencia yang merasa 
dirampok. Ia menilai Madrid 
memang pantas menang.

“Saya tidak tahu harus bi-
lang apa soal komentar ini. Kami 
main bagus dan pemenang 
yang layak. Kami membuka 
keunggulan lewat penalti dan 
itu membantu kami. Penampilan 
yang komplet. Kami mengalami 
beberapa kesulitan di lini be-
lakang di awal laga, tapi selepas 
setengah jam kami menciptakan 
banyak peluang dan peluang 
(Luka) Modric kena mistar. 
Kami pantas menang,” ucap 
Ancelotti di situs resmi klub.

Hasil ini menjadi modal 

MADRID (IM) -  Real 
Madrid tampil  gemilang saat 
menghajar Valencia dengan skor 
4-1 pada laga lanjutan LaLiga 
yang berlangsung di Santiago 
Bernabeu, Minggu (9/1) dini-
hari WIB. El Real pun semakin 
kokoh di puncak klasemen.

Tuan rumah mampu tampil 
dominan sepanjang 90 menit. 
Mereka mencatatkan pengua-
saan bola sebesar 67,3 persen 
dibanding Valencia yang hanya 
32,7 persen. Madrid bisa meng-
konversi dominasi mereka ini 
menjadi empat gol.

Gelontoran gol Los Blan-
cos lahir dari brace Karim 
Benzema (menit ke-43 dan 
88), serta Vinicius Jr (menit 52 
dan 61). Sementara, Kelelawar 
Hitam hanya bisa menipiskan 
ketinggalan dari gol Goncalo 

Guedes di menit ke-76.
Bagi Karim Benzema, dua 

golnya  itu mendekati rekor 
gol Raul Gonzalez. Ia kini 
sudah bikin 301 gol untuk Real 
Madrid.

Dikutip dari Football 
Espana, Benzema bikin 301 gol 
dari 401 pertandingan bersama 
Madrid. Hal tersebut dibuku-
kannya selama 12 tahun mem-
bela Madrid sejak merapat dari 
Olympique Lyon pada 2009.

Penyerang 34 tahun terse-
but kini berada di posisi keem-
pat sebagai top skor sepanjang 
masa Madrid. Ia mendekati 
torehan Raul Gonzales di 
urutan ketiga dengan 308 gol. 
Posisi kedua dan ketiga top 
skor sepanjang masa Madrid 
dipegang oleh Alfredo Di Ste-
fano (323 gol) dan Cristiano 
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Comeback Dramatis Dortmund

“Penampilan yang komplet. Kami me-
ngalami beberapa kesulitan di lini belakang 
di awal laga, tapi selepas setengah jam kami 
menciptakan banyak peluang. Kami pantas 
menang,” ucap Carlo Ancelotti.

Karim Benzema Karim Benzema 
(kiri) dan Vinicius (kiri) dan Vinicius 

Jr (tengah) aktor di Jr (tengah) aktor di 
balik kemenangan balik kemenangan 

Real Madrid atas Real Madrid atas 
Valencia.Valencia.

FRANKFURT (IM)  - 
Borussia Dortmund melaku-
kan comeback dramatis saat 
mengatasi perlawanan Ein-
tracht Frankfurt. Tertinggal 
dua gol di babak pertama, 
Die Borussen bangkit un-
tuk menang 3-2. Laga kedua 
tim tersaji di Commerzbank-
Arena, Minggu (9/1) dini hari 
WIB. Tim tamu coba mengge-
brak ketika laga baru dimulai.

Dortmund dominan di 
awal laga. Namun, mereka jus-
tru harus kebobolan di menit 
ke-15. Tendangan bebas Filip 
Kostic di sisi kiri bisa disambar 
oleh Rafael Borre. Sontekan 
Rafael Borre bersarang ke po-
jok kiri gawang De Borussen.

Pada menit ke-26, Borre 
kembali mencatatkan naman-
ya di papan skor. Kesalahan 
Marco Reus mengontorl bola 
di kotak penalti sendiri harus 
dibayar mahal. Borre bisa 
merebut bola dari kaki Reus. 
Ia melepas sepakan mendatar 
yang tak kuasa dibendung 
Gregor Kobel.

Di babak kedua, 
Dortmund memburu 
gol penyama kedudu-
kan. Hasilnya mer-
eka bisa menipiskan 
ketinggalan pada 
menit ke-72.

M e n e r i m a 
sodoran bola dari 
Erling Haaland, 
Thorgan Hazard 
mengiring bola ke k o -
tak penalti. Ia lalu melepas 
tembakan di antara celah kaki 
Trapp untuk menggetarkan 
jala Frankfurt.

Madrid Begitu Dominan Atas Valencia Madrid Begitu Dominan Atas Valencia 

 LONDON (IM) - Chel-
sea membantai tim divisi lima, 
Chesterfi eld, di ajang Piala FA.  
Berlaga di Stamford Bridge, 
Minggu (9/1) dinihari WIB, 
Chelsea tampil dengan beber-
apa pemain muda dan tancap 
gas sejak awal pertandingan.

Timo Werner mencetak 
gol ketika laga baru berjalan 
enam menit. Chelsea menam-
bah tiga gol sebelum turun 
minum yang disumbangkan 
Callum Hudson-Odoi (18’), 
Romelu Lukaku (20’) serta 
Andreas Christensen (39’).

Di babak kedua,  Chelsea ti-
dak mengendur. Gol kembali di-
cetak tuan rumah di menit ke-55 
melalui eksekusi penalti Hakim 
Ziyech. Chesterfi eld memperke-
cil keadaan pada menit ke-80 
lewat gol Akwasi Asante. Laga 
pun tuntas untuk kemenangan 
telak Chelsea 5-1, sekaligus 
membawa Kai Havertz dkk me-
laju ke babak keempat Piala FA.

Manajer The Blues, Thomas 
Tuchel amat puas dengan per-
forma timnya kali ini. Dia meni-
lai skuadnya sudah menjalankan 
instruksi yang diberikannya 
dengan baik, sehingga hasil yang 
diinginkan dapat tercapai.

“Saya senang dengan sikap 

NAPOLI (IM) - Napoli 
resmi meminjam Axel Tuan-
zebe dari Manchester United 
(MU). Napoli mengumumkan 
peminjaman Tuenzebe melalui 
media sosial klub. Bek 24 
tahun ini sebenarnya sempat 
dipinjamkan ke Aston Villa.

Namun, MU kemudian 
memanggilnya kembali Tua-
zebe di pertengahan musim. 
Hal ini karena Tuanzebe 
kesulitan mendapat menit 
bermain bersama The Vil-
lains. Bek berpaspor Inggris 
ini hanya bermain di sembi-
lan laga bersama Aston Villa.

Usai balik ke Old Trafford, 
tawaran dari Napoli datang. Il 
Partenopei meminjam Tu-
anzebe hingga akhir musim 
tanpa adanya opsi membeli 
jika masa peminjaman usai.

MU juga tak keberatan 
melepas Tuanzebe karena bek 
keturunan Kongo ini juga sulit 
bersaing di tim utama Setan 
Merah. Tuanzebe yang produk 
akademi MU naik ke tim 
utama pada 2017. Setelahnya, 
ia total hanya bermain dalam 
37 laga MU.

Kehadiran Tuanzebe di-

harapkan bisa menambah 
opsi pelatih Napoli, Lucia-
no Spalletti di lini belakang. 
Mengingat, tim asal Naples ini 
juga harus ditinggal Kalidou 
Koulibaly yang memperkuat 
Senegal di Piala Afrika.

Tuanzebe juga terbilang 
multi fungsi. Pasalnya, ia 
mampu bermain di posisi bek 
tengah dan bek kanan. Napoli 
kini berpacu dengan waktu 
untuk bisa mendaftarkan Tu-
anzebe agar bisa bermain 
melawan Sampdoria pada laga 
Serie A minggu ini. Napoli saat 
ini berada di peringkat ke-
tiga dengan 40 angka 
tertinggal 
enam an-
gka dar i 
Inter Milan 
di puncak 
klasemen.

Sete lah 
mendapat -
kan Tuanzebe, 
Napoli juga di-
pastikan  kehilan- gan  
Lorenzo Insigne yang 
resmi bakal hengkang 
ke Toronto FC. Insigne 
merapat ke klub MLS 

Chelsea Bantai Tim Divisi LimaNapoli Datangkan Tuanzebe dari MU
bagaimana kami memulai. Kami 
memulai dengan kuat dan baik. 
Kami memutuskan pertandin-
gan sangat awal dan inilah yang 
kami inginkan. Setelah 5-0, kami 
membuat beberapa perubahan 
di posisi penting dan memiliki 
beberapa pemain yang kurang 
memiliki ritme dan kepercayaan 
diri di posisi yang harus mereka 
mainkan,” kata Tuchel, dikutip 
dari Football London.

Penampilan Romelu Lukaku 
tentu ikut disorot. Nampaknya 
antara dirinya dengan Tuchel 
sudah tidak ada masalah lagi. Lu-
kaku bermain dengan lepas dan 
pergerakannya kerap membuat 
kelimpungan pemain lawan. 
“Saya pemain profesional dan 
menjalankan instruksi manajer. 
Saya senang bisa menjadi bagian 
dari kemenangan tim.  Tentu 
ini performa yang harus diper-
tahankan untuk menghadapi 
l a g a - l a g a selanjutnya,” ujar 
L u - kaku di situs 
klub.    vdp

Barca Menurun Usai Defi sit Pemain
GRANADA (IM) - Barce-

lona gagal menang saat melawan 
tuan rumah Granada pada laga 
Liga Spanyol, di Stadion Los 
Carmenes, Minggu (9/1) dini-
hari WIB. Gol Luuk de Jong 
pada menit ke-59, disamakan 
oleh Antonio Puertas semenit 
menjelang waktu normal habis.

Barcelona bermain dengan 
10 pemain pada menit ke-79. 
Kartu merah yang diterima Gavi 
membuat Los Cules defi sit pe-
main. Gavi melanggar Alex Col-
lado hingga harus meninggalkan 
lapangan lebih cepat. Kapten Bar-
celona, Sergio Busquets mengaku 
permainan Barcelona berubah 
usai defisit pemain. Strategi 
Granada juga dinilai jitu karena 
memaksa Barca bermain cepat.

“Kartu merah mengubah 
pertandingan. Di babak kedua, di 
atas segalanya berkaitan dengan 
gol, kami seharusnya mempunyai 
penguasaan bola lebih banyak, 
berpindah dari satu sisi ke 
sisi lain, menunggu un-
tuk menciptakan ruang 
dan peluang,” kata 
Busquets di Movistar.

Hasil duel ini 
ditanggapi negatif  
pelatih Xavi Her-
nandez. Dia meni-
lai timnya kurang 
tenang menghadapi 
tekanan lawan, se-
hingga harus puas 
membawa satu poin ke Cata-
lunya. Xavi turut menyamakan 

Lalu mereka bisa menya-
makan kedudukan pada menit 
ke-87. Umpan silang Meunier 
dari sisi kanan dengan baik 
bisa ditanduk oleh Jude Bell-
ingham. Trapp tak berkutik 
menghadapi sundulan pemain 
asal Inggris ini.

Dortmund kemudian 
melakukan comeback drama-
tis setelah bisa mencetak gol 
kemenangan di menit akhir 
laga. Tembakan melengkung 
Mahmoud Dahoud dari luar 
kotak penalti bersarang di kiri 

gawang Frank-
furt pada 

menit ke-
89.  vit

ROMELU LUKAKUROMELU LUKAKU
Pemain ChelseaPemain Chelsea

duel kali ini dengan hasil yang diraih 
Barcelona saat bertandang ke mar-
kas Osasuna pada 12 Desember 
lalu. Blaugrana ditahan imbang 2-2, 
meski sempat unggul 2-1 hingga 
menjelang akhir pertandingan.

“Hal yang sama pernah ter-
jadi di Pamplona. Anda harus 
tahu bagaimana bertahan dengan 
bola dan lebih tenang. Kali ini 
kami kehilangan banyak bola 
individu dan kami harus kritis 
terhadap diri sendiri. Ini adalah 
kesalahan kami. Kami kehilangan 
dua poin penting,” kata Hernan-
dez, dikutip dari Marca.

Tambahan satu poin tidak 
mengubah posisi Bar-

celona di peringkat 
keenam klasemen 
sementara dengan 
32 poin. Mer-
eka tertinggal 15 
angka dari Real 

Madrid selaku pe-
muncak 

klase-
men. 

 vit

tersebut dengan status free 
transfer pada Juli mendatang.

Kontrak Insigne di Napoli 
akan habis Juni mendatang. 
Pemain 30 tahun ini dilapor-
kan tak mencapai kata sepakat 
dengan Il Partenopei terkait 
perpanjangan kontrak. Insigne 
disebut enggan menyanggupi 

permintaan 
Napoli yang 
ingin gajinya 
di potong 
dalam kon-
trak barunya. 

   vdp 

MAHMOUD DAHOUDMAHMOUD DAHOUD
Pemain Borussia DortmundPemain Borussia Dortmund

SERGIO BUSQUETSSERGIO BUSQUETS
Pemain BarcelonaPemain Barcelona

AXEL TUANZEBEAXEL TUANZEBE
Pemain Baru NapoliPemain Baru Napoli


