
   

podcast The United Stands.
Kendati demikian, mantan 

wartawan Sky Italia itu men-
gatakan situasi ruang ganti 
Manchester United merupakan 
hal yang tak perlu dibesar-be-
sarkan. Romano mengatakan 
keretakan ruang ganti wajar 
terjadi pada tim besar yang 
dihuni banyak pemain bintang.

Pria berusia 28 tahun itu 
pun mencontohkan dua klub 
raksasa Eropa, Juventus dan 
Barcelona yang juga men-
galami hal serupa musim ini. 
Sebagai informasi, dua raksasa 
tersebut juga menderita dere-
tan hasil negatif  musim ini.

“Setiap pemain yang mem-
bela klub besar ingin selalu 
menang. Lihatlah Barcelona 
dan Juventus saat ini. Ke-
tika tidak menang, tentu tidak 
mudah menjalani sesi latihan 
dengan bahagia. Ini normal 
sekali,” lanjut Romano.

Kalau sudah demikian, apa 
yang harus dilakukan Rangnick 
agar performa pemainnya kem-
bali bagus, termasuk Rashford. 
Tentu patut diikuti perkemba-
ngannya ke depan.    vit

terpaut 22 poin dari Manches-
ter City di puncak klasemen.

Kondisi ini diperparah den-
gan pola latihan melelahkan ala 
pelatih Rangnick, yang tidak 
cocok dengan pemain MU. Se-
deret pemain bintang pun kerap 
dicadangkan Rangnick, sehingga 
semakin kentara ada yang salah 
di skuad Setan Merah.

Sejumlah pemain absen ke-
tika Manchester United menga-
lahkan Aston Villa di babak ke-
tiga Piala FA 2021-2022. Harry 
Maguire, Jadon Sancho hingga 
Cristiano Ronaldo merupakan 
deretan nama yang tidak terli-
hat dalam susunan pemain tim 
berjuluk Setan Merah tersebut.

Berbagai spekulasi pun me-
nyeruak. Sejumlah rumor men-
gatakan ruang ganti Manchester 
United tengah panas menyusul 
kekalahan 0-1 dari Wolverhamp-
ton Wanderers pada laga terakhir 
Liga Inggris 2021-2022.

“Ini situasi yang rumit. Ke-
tika tim Anda dihuni pemain-
pemain top, mereka selalu 
ingin menang. Ketika mereka 
tidak menang, maka inilah yang 
terjadi,” kata Romano melalui 

Sejauh ini, Rashford baru 
mencetak tiga gol dalam 15 
kali penampilan bersama MU 
di semua kompetisi. Cedera 
bahu membuatnya sempat ab-
sen cukup lama di awal musim.

Eks penyerang Timnas In-
ggris, Alan Shearer menyebut,  
Rashford sedang dalam  krisis 
percaya diri. “Dari bahasa tu-
buhnya, dia seperti tidak percaya 
diri. Lihat saja di lapangan, 
penampilannya datar-datar saja. 
Manchester United juga sebena-
rnya tidak tampil bagus-bagus 
amat ketika mengalahkan Villa. 
Beberapa pemainnya seperti se-
dang dirundung masalah seperti 
Rashford,” ujarnya.

Penyebab anjloknya per-
forma Rashford dan kawan-
kawan disinyalir karena  me-
manasnya ruang ganti Man-
chester United.

Pakar transfer asal Italia, 
Fabrizio Romano mengatakan, 
sederet hasil buruk yang di-
alami MU musim ini jadi pe-
nyebab. Ambil contoh di Liga 
Inggris 2021-2022. Manches-
ter United hanya menduduki 
posisi tujuh dengan 31 angka, 

MANCHESTER (IM) 
– Performa Marcus Rashford 
di Manchester United (MU) 
terus disorot. Sudah 11 laga  
dilalui tanpa mencetak gol, 
sepertinya memang ada yang 
salah dengannya.  Penurunan 
performa Rashford juga dikait-
kaitkan dengan cara melatih 
Ralf  Rangnick.

Terbaru, Rashford tidak 
berbuat banyak saat Manchester 
United kontra Aston Villa di 
babak ketiga Piala FA, Selasa 
(11/1) dinihari WIB.  The Reds 
memang menang 1-0, tapi Rash-
ford tak bisa berbuat apa-apa.

Ia memiliki banyak peluang, 
tapi hanya mencatatkan satu 
tembakan ke gawang selama 
90 menit pertandingan. Pemain 
berusia 24 tahun itu, sudah puasa 
gol sejak 11 laga terakhir.

Ralf  Rangnick sendiri ke-
habisan kata-kata. Dia bingung 
soal performa  Rashford. “Saya 
tidak tahu dengan kondisi yang 
dialaminya. Dia sudah berupaya 
keras. Dia tampil bagus saat 
latihan beberapa hari lalu, itulah 
mengapa dia ada di starting 
eleven.  Penting untuk striker 
bisa mencetak gol-gol. Bagusnya 
Marcus bisa bikin gol, tapi se-
lama dia berupaya untuk itu dan 
berlatih dengan baik, bagi saya 
tidak masalah,” ujar Rangnick 
seperti dilansir dari BBC.

Rashford memang butuh 
gol untuk meningkatkan kem-
bali rasa percaya dirinya.

Penyerang internasional 
Inggris itu belum mencetak gol 
lagi untuk MU sejak menjebol 
gawang Tottenham Hotspur 
pada Oktober lalu.
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Mesir Tak Berkutik Hadapi Nigeria

“Saya tidak tahu dengan kondisi yang 
dialami (Marcus) Rashford. Dia sudah 
berupaya keras. Penting untuk striker bisa 
mencetak gol-gol,” ujar  Ralf Rangnick.

Marcus Rashford Marcus Rashford 
(kanan) dan Ralf (kanan) dan Ralf 

Rangnick.Rangnick.

GAROUA (IM) - Mesir 
mengawali kiprah di Piala 
Afrika 2021 dengan mengece-
wakan. Laga Grup D Piala 
Afrika 2021 di Roumde Adjia 
Stadium, Garoua, Kamerun, 
Selasa (11/1) malam WIB, 
Mesir  takluk 0-1 dari Nigeria.

Mesir yang mengandal-
kan Mohamed Salah tertekan 
di babak pertama. Nigeria 
tampil agresif  melancarkan 
serangan. Elang Super hampir 
memecah kebuntuan di menit 
ke-26. Namun, sepakan Mo-
ses Simon dari sudut sempit 
masih melebar.

Gempuran Nigeria akh-
irnya berbuah hasil di me-
nit ke-30. Menerima 
umpan sundulan dari 
Joe Aribo, Kalechi Ihe-
anacho mengon-
trol  bola 
de ngan 

b a i k 
d i 

ko-
tak 

penal t i . 
I a  l a l u 
melepas 
s e pakan 
keras  ke pojok kiri 
g a w a n g Mesir. De-
rasnya bola tak kuasa 
dibendung Moham-
m e d  E l Shenawy.

M o - h a m e d 
Salah sudah d i b u a t 
mat i  kutu o l e h 

Rashford Melempem, Rangnick Ikut DiseretRashford Melempem, Rangnick Ikut Diseret

RIYADH (IM) - Real Ma-
drid berhasil kembali ke jalur 
kemenangan usai menelan keka-
lahan mengejutkan. Namun ge-
landang Madrid Toni Kroos 
mewanti-wanti timnya agar men-
jaga konsistensi. Di laga terbaru 
LaLiga, El Real bangkit dengan 
menghempaskan Valencia 4-1 di 
Santiago Bernabeu pada akhir pe-
kan lalu. Kemenangan itu meru-
pakan respons Madrid usai di laga 
sebelumnya takluk 0-1 di markas 
Getafe, tim yang saat ini menem-
pati posisi 17 di papan klasemen.

Performa kurang bagus saat 
dikalahkan Getafe menandai 
kekalahan pertama Madrid dalam 
13 pertandingan terakhir di Liga 
Spanyol. Meski demikian, pasukan 
Carlo Ancelotti itu masih tetap di 
singgasana dengan perolehan 49 
poin, unggul lima poin dari rival 
terdekatnya Sevilla, yang memiliki 
satu laga di tangan.

Dengan situasi saat ini, 
Real Madrid jelas menem-
pati  posisi teratas dalam 
persaingan gelar 
juara LaLiga 
2021/2022. 
Kroos pun  
m e m i n t a 
M a d r i d  t i d ak 
b o l e h melepas 

MILAN (IM) - Kiper 
Inter Milan Samir Handa-
novic tak merasa terganggu 
dengan kabar transfer Andre 
Onana. Handanovic men-
egaskan dirinya  siap bersaing 
dengan Onana.

Onana akan gabung Inter 
dengan status bebas transfer 
dari Ajax pada Juni men-
datang. Kiper asal Kamerun 
itu kabarnya sudah mencapai 
kesekapatan dengan Inter.

Sementara Handanovic 
hingga kini masih jadi pen-
jaga gawang andalan Inter. 
Kiper berusia 37 tahun itu 
selalu dimainkan dalam 26 
pertandingan Inter di semua 
kompetisi musim ini.

“Hal itu tidak meng-
ganggu saya. Bersaing seb-
agai kiper boleh saja jika satu 
atau kiper lain  tampil lebih 
baik. Yang penting adalah 
punya rasa percaya diri. Saya 
tidak punya rencana jangka 
panjang. Saya menikmati 
hidup dari hari ke hari. Dan 
selalu jadi terbaik untuk 
saya,,” ujar Handanovic sep-
erti dilansir Football Italia.

Kontrak Handanovic di 

Inter Milan akan habis pada 
akhir musim ini. Namun, 
menurut sejumlah laporan di 
Italia, Nerazzurri akan segara 
negosiasi dengan Handanovic 
untuk memberinya perpanjan-
gan kontrak satu tahun

Harus diakui, Inter sadar 
kalau kemampuan Handa-
novic tidak seprima dulu 
lagi dan kerap melakukan 
blunder. Oleh karenanya, 
harus ada suksesi di bawah 
mistar Inter agar regenerasi 
itu tidak terlambat.

Inter sempat memburu 
beberapa nama termasuk 
Juan Musso yang akhirnya 
pindah ke Atalanta dari Udi-
nese musim ini. Setelah itu, 
baru muncul nama Onana.

Kiper asal Kamerun itu 
tengah memasuki tahun tera-
khir kontraknya bersama 
Ajax dan sudah me-

mas-
t i - kan tidak 

akan mem-
perpanjang. Onana yang 
berusia 25 tahun butuh 

Kroos Minta Madrid Jaga KonsistensiHandanovic Siap Bersaing dengan Onana
pedal gas setelah mengalahkan 
Valencia. Apalagi posisi Madrid 
masih dalam jangkauan rival.

“Musim masih panjang dan 
kami harus bermain bagus kalau 
kami ingin memenangi trofi  juara. 
Anda pada akhirnya akan mem-
buang angka kalau tidak bermain 
dengan baik. Sejauh ini kami se-
dang bermain dengan sangat baik 
di beberapa pertandingan yang 
sangat sulit,” kata Kroos dikutip 
dari laman resmi Madrid.

Ia menambahkan, persaingan 
masih sangat sengit, pasalnya 
tim lain terus berjuang untuk 
mengejar trofi . “Kita masih ada 
di bulan Januari dan Anda tidak 
memenangi apapun di bulan ini. 
Kami harus terus maju di LaLiga 
karena ada tim yang menguntit 
kami dan mereka akan mengam-
bil keun- tungan besar kalau 

kami terpele-
set,” ujarnya. 

   vit

Koulibaly Bahagia Bersama Napoli
NAPOLI (IM) -  Kalidou 

Koulibaly merasa bahagia ber-
sama Napoli. Bahkan  ia sempat  
menolak pinangan Paris Saint-
Germain (PSG). Bek Napoli 
tersebut menjelaskan alasannya 
ogah meninggalkan Partenopei.

Pemain berusia 30 tahun itu 
sedang menjalani tugas inter-
nasional bersama Senegal. Dia 
telah banyak dikaitkan dengan 
klub top di masa lalu, tetapi tidak 
pernah meninggalkan Napoli.

Klub Belgia, Genk, pernah 
maju menawarkan 7,7 juta Euro 
demi mendapatkan Koulibaly 
pada 2014. PSG juga pernah 
mendekatinya, tapi ditolak

“Saya berbicara dengan 
mereka dan klub lain. Ada 
ketertarikan, tapi saya tidak 
suka membicarakan hal-hal 
ini. Napoli tidak menjual 
saya untuk menunjukkan semua 
cinta mereka kepada saya. Saya 
ingin terus melakukannya den-
gan baik dan menjadi salah 
satu bek terbaik di dunia. Saya 
senang PSG memikirkan saya, 
itu berarti saya baik-baik saja 
dan ini menggembirakan,” 
kata Koulibaly kepada Canal+.

Ia menambahkan, dirinya 
akan selalu menghormati tim-
nya saat ini. Ia tidak akan 
mengkhianati 
klub yang su-
dah  mem-
b e r i n y a 
kepercayaan u n t u k 
selalu tampil bagus di 

Nigeria. Padahal sebelum 
gabung Mesir di turnamen 
ini, Salah lagi tajam-tajamnya 
bersama Liverpool. Dia su-
dah bikin 23 gol di selu-
ruh kompetisi, termasuk 16 
gol di Premier League yang 
menjadikannya top scorer 
sementara.

Maka wajar jika Mesir 
menggantungkan asa untuk 
jadi jawara Afrika kepada 
pesepakbola 29 tahun terse-
but. Apalagi Mesir sudah lama 
puasa gelar di kompetisi ini, 
yakni terakhir pada 2010.

Hanya saja Salah malah 
mejan di partai perdana ini. 
Dia cuma melepaskan satu 
attempts sepanjang 90 menit 
dan terisolasi di sisi kanan. 
Sepanjang babak pertama, 
Salah cuma 14 kali menyen-
tuh bola, dua di antaranya dari 

titik kickoff.
Bagi Nigeria hasil ini 

tentu sangat bagus untuk 
langkah selanjutnya. ”Ini 

hasil yang bagus untuk 
kami. Kami menga-

lahkan salah satu 
t im favor i t . 
Ta p i  k a m i 
tidak boleh 

lengah, karena 
masih ada laga-laga 
selanjutnya,” kata 
Kalechi Iheanacho 
di situs sepak bola 
Nigeria.  vdp 

lapangan. “Napoli adalah  klub saya 
saat ini. Saya akan memberikan 
yang terbaik dari seluruh kemam-
puan yang saya miliki.  Saya akan 
selalu fokus dan tidak memikirkan 
tim lain. Sejauh ini saya enjoy ber-
main untuk Napoli,” ujarnya.

Koulibaly telah memain-
kan 298 pertandingan bersama 
Partenopei. Kontraknya bersama 
klub yang bermarkas di Stadion 
Maradona akan habis pada Juni 
2023. Bek tengah Napoli itu 
melewatkan laga pertama Piala 

Afrika saat Senegal 
mengalahkan 
Zimbabwe 1-0. 
Koulibaly ab-
sen karena din-
yatakan positif  

Covid dua hari 
sebelum per-

tandingan. 
 vdp

KALECHI IHEANACHOKALECHI IHEANACHO
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SAMIR HANDANOVICSAMIR HANDANOVIC
Kiper Inter MilanKiper Inter Milan

TONI KROOSTONI KROOS
Pemain Real MadridPemain Real Madrid

tantangan baru setelah ber-
main untuk Ajax sedari 2016.

Onana sejatinya ditaksir 
Barcelona yang merupakan 
klub tempatnya belajar

bermain  sepakbola. Tapi, 
Onana menepis isu soal 

kepulangannya 
ke Barcelona 
dan kemudian 
m e n e r i m a 
pina ngan In-
ter.    vit


