
   

Sementara Romelu Lukaku 
diprediksi tetap mendapat-
kan kepercayaan dari sang 
manajer Chelsea guna mengisi 
pos sebagai penyerang utama 
kendati ia absen mencetak gol 
saat dimainkan pada dua laga 
melawan Spurs. Di belakang 
Lukaku, gelandang serang The 
Blues berpotensi dihuni Mason 
Mount dan Kai Havertz.

Manchester City terus kon-
sisten setidaknya di 10 laga ter-
akhir di Liga Inggris, menyapu 
bersih dengan kemenangan. 
Mereka gahar di depan gawang 
walau tidak memiliki sosok 
striker murni.

Sebaliknya, Chelsea yang 
sempat memimpin di puncak 
klasemen akhirnya kepeleset 
juga. The Blues inkonsisten-
si, bahkan lima laga terakhir 
cuma sekali menang sisanya 
empat kali seri. Laga lainnya 
adalah Burnley vs Leicester,  
Newcastle United vs Watford, 
Norwich City vs Everton, 
Wolverhampton vs Southamp-
ton,  Aston Villa vs MU,  Liver-
pool vs Brentford,  West Ham 
United vs Leeds United dan  
Tottenham vs Arsenal.    vit

kawan-kawan menang 4-2 atas 
Swindon Town pada penampi-
lan terakhir di Piala FA 2022, 
Jumat (7/1) lalu.

“ Dia terkena virus tetapi 
dia tidak memiliki banyak ge-
jala. Dia baik-baik saja,” ucap 
asisten pelatih, Rodolfo Bor-
rell, dikutip Sky Sports.

Chelsea sendiri bakal men-
jalani lawatan dengan situasi yang 
sangat kondusif  menyusul ke-
berhasilan lolos ke fi nal Carabao 
Cup atau Piala Liga Inggris 2022 
usai menyingkirkan Tottenham 
dengan agregat akhir 3-0.

Hasil tersebut bakal menjadi 
bekal awal bagi The Blues saat 
meladeni tim sekelas Manchester 
City. “Kami sudah tampil bagus 
saat melawan Spurs. Kini saatnya 
kami siap melawan City. Tentu 
saja itu bukan laga mudah.  Kerja 
keras dan dua pertandingan bagus 
sudah dilalui, dan kami melakukan 
pekerjaan tersebut,” kata manajer  
Chelsea Thomas Tuchel.

Manchester City berpelu-
ang kembali dihuni Bernardo 
Silva, Gabriel Jesus serta Ra-
heem Sterling. Dua nama per-
tama sempat masuk line-up 
pada laga teraktual.

san melepaskan tembakan ke 
arah gawang lawan, The Blues 
melakukannya dengan rerata 
15,2 kali, berada di belakang 
Liverpool dan City.

Man City mempunyai re-
rata penguasaan bola sebesar 
67,5 persen berpeluang lebih 
menguasai jalannya laga di 
kandang. Sedangkan Chelsea 
memiliki rata-rata penguasaan 
bola sebanyak 59,1 persen juga 
memiliki kesempatan besar 
untuk memberikan ancaman 
terhadap tuan rumah.

Pep Guardiola masih be-
lum pasti bisa mendampingi  
anak asuhnya di pinggir lapan-
gan. Mengutip laman resmi 
klub, disebutkan,  setelah din-
yatakan positif  Covid-19 awal 
pekan lalu,  pelatih asal Spanyol 
itu diharapkan dapat meman-
tau persiapan untuk pertandin-
gan melawan Chelsea.”

Sebagaimana diketahui,  
Guardiola bersama 7 ang-
gota skuad utama Man City 
dinyatakan positif  Covid-19 
dan sempat menjalani isolasi.  
Mantan pelatih Barca dan 
Bayern Munchen itu pun ab-
sen saat Bernardo Silva dan 

MANCHESTER (IM) 
– Laga  big match Manchester 
City  kontra Chelsea mewarnai 
persaingan di Liga Inggris 
atau English Premier League 
2021/2022 akhir pekan ini. 
Kedua tim akan menjalani duel 
di Stadion Etihad, Sabtu (15/1) 
pukul 19.30 WIB.

Manchester City dan Chel-
sea adalah dua klub yang se-
dang menguasai klasemen 
Liga Inggris 2021/2022. City 
sebagai pemuncak dengan 53 
poin. Pasukan Pep Guardiola 
itu dalam kondisi unggul jauh 
dengan 10 angka atas Chelsea 
di posisi kedua.

City berpotensi menambah 
poin dan semakin menjauh dari 
kejaran sang rival. Sebaliknya, 
Chelsea berpeluang segera 

memangkas jarak yang sangat 
lebar tersebut.

Laga kedua tim bakal di-
warnai adu tajam antara lini 
depan masing-masing tim. 
Dari torehan gol, City menjadi 
tim yang paling produktif  se-
lama EPL 2021/2022. Raheem 
Sterling dan kolega telah me-
lesakkan total 53 gol.

Whoscored mencatat City 
mempunyai rata-rata tembakan 
paling banyak kedua dengan 
angka 18,6 kali tiap kali tampil 
di liga domestik. Mereka hanya 
kalah dengan Liverpool (19 
kali) untuk urusan tersebut.

Sementara Chelsea menge-
mas total 45 gol. Raihan ini 
memang masih tertinggal 8 
angka dengan calon lawan. 
Namun demikian, untuk uru-
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Bilbao Tantang Madrid di  Final

Manchester City berpeluang diperkuat 
Bernardo Silva, Gabriel Jesus serta 
Raheem Sterling. Sementara Chelsea 
mengandalkan Romelu Lukaku, Mason 
Mount dan Kai Havertz.

RAHEEM STERLINGRAHEEM STERLING
Pemain Manchester CityPemain Manchester City

RIYADH (IM) - Athletic 
Bilbao sanggup comeback untuk 
mengalahkan Atletico Madrid den-
gan skor 2-1 pada semifi nal Piala 
Super Spanyol, yang berlangsung 
di Stadion Raja Fahd, Riyadh, Arab 
Saudi, Jumat (14/1) dinihari WIB.   
Bilbao berhak maju ke fi nal untuk  
menantang Real Madrid.

Di laga tersebut, Bilbao dan 
Atletico berimbang tanpa gol 
di sepanjang babak pertama. 
Setelah restart, Atletico membuka 
skor usai diuntungkan dengan 
gol bunuh diri Unai Simon. 
Bilbao kemudian comeback usai 
mencetak dua gol dalam rentang 
empat menit dari Yeray Alvarez 
dan Nico Williams. Atletico 
menyudahi permainan dengan 
10 orang setelah Jose Gimenez 
dikartu merah di injury time.

Pelatih Bilbao, Marcelino 
Garcia Toral mengaku bangga 
terhadap anak asuhnya dengan 
keberhasilan ini. Atletico seb-
etulnya lebih banyak menekan 
sejak awal permainan. Joao Felix 
berhasil memasukkan bola ke 
gawang dalam satu menit, tapi 
dinyatakan offside oleh hakim 
garis.  “Saya bangga melatih tim 
ini. Mereka mampu bersaing den-
gan rival mana pun. Kami 
memainkan permain-
an yang cukup 
lengkap sejak 
awal. Kami ti-
dak membiar-
kan diri kami 
m e n d a p a t 
terlalu banyak 
tekanan,” kata 
Garcia Toral di-
kutip dari Foot-
ball Espana.

City Kontra Chelsea Bakal Seru di EtihadCity Kontra Chelsea Bakal Seru di Etihad

LIVERPOOL (IM) - Liv-
erpool gagal memaksimalkan 
keuntungan saat ditahan 10 
pemain Arsenal pada semifi nal 
leg I Piala Liga di Anfi eld, Jumat 
(14/1) dinihari WIB. Kedua tim 
bermain imbang tanpa gol.

Arsenal bermain dengan 
10 pemain sejak awal babak 
pertama menyusul kartu merah 
yang diterima gelandang Granit 
Xhaka. Kendati demikian, Liver-
pool tidak mampu membongkar 
pertahanan Arsenal. Liverpool 
tercatat melepaskan total 17 
percobaan, tapi hanya satu yang 
mengarah ke gawang, Itupun 
baru terlahir di injury time.

Manajer Liverpool Juergen 
Klopp tetap tenang meski tak 
senang dengan performa tim-
nya.  Saya pikir kami memulai 
dengan sangat baik. Saya me-
nyukainya, begitulah start yang 
saya inginkan.  Kami akan 
lebih memilih mencetak golnya 
daripada mereka mendapatkan 
kartu merah. Dari momen itu, 
sepertinya tertekan  dan kami 
harus mengubah line-up untuk 
alasan-alasan yang jelas,” kata 
Klopp dikutip BBC Sport.

Klopp menambahkan, tim-
nya masih punya peluang di leg 
kedua. Semifinal leg kedua di 

MILAN (IM) - AC Mi-
lan sukses mengalahkan Ge-
noa, 3-1, pada babak 16 besar 
Coppa Italia lewat extra time. 
Laga kedua tim berlangsung 
di Stadion San Siro, Jumat 
(14/1) dinihari WIB.

Genoa mampu memimpin 
1-0 lewat Manolo Portanova di 
menit ke-17 setelah menyambar 
bola umpan sepak pojok dari 
Leo Ostigard.

Milan mencoba mencari 
gol penyeimbang sepanjang sisa 
babak pertama. Ada setidaknya 
ada dua peluang tercipta, 
namun tidak ada 
yang berbuah 
gol sampai 
turun mi-
num.

T i m 
besu t an 
S te fano 
Pioli me-
n g u r u n g 
Genoa di 10 
menit awal babak 
kedua. Salah satu ancaman 
kemudian datang pada 
menit ke-67 lewat bola 
sundulan Junior Mes-
sias, yang masih sedikit 

berada di atas mistar gawang.
Theo Hernandez dan ko-

lega terus mengandalkan um-
pan silang untuk bisa merobek 
gawang Genoa.  Usaha Milan  
itu baru berhasil di menit 
ke-74. Olivier Giroud sukses 
menanduk bola umpan Theo 
dan membuat kiper Adrian 
Semper mati langkah.

Di babak pertama tam-
bahan waktu,  gol akhirnya 
baru didapatkan Milan pada 
menit ke-102 setelah bola 
tembakan Rafael Leao dari 

sisi ko t a k  p e n a l t i 
meluncur ke 

tiang Ge-
noa.

 Liverpool Kesulitan Atasi ArsenalAC Milan Harus Lebih Baik Lagi
kandang Arsenal berlangsung 
Jumat (21/1).  “Di babak kedua 
kami telah membuat beberapa 
perubahan. Saya pikir terlihat ba-
gus dan kami punya situasi-situasi 
yang jelas, tapi tadi memang tidak 
cukup bagus. Namun, ini adalah 
pertandingan dua leg dan ibarat 
baru setengah babak. Kami akan 
mengusahakan yang terbaik (di leg 
kedua,” kata  Klopp.

Yang ikut disorot dalam laga 
itu adalah penampilan Diogo 
Jota. Tampil 90 menit, Jota gagal 
melepaskan tembakan. Tapi, 
dia yang menyebabkan Xhaka 
mendapat kartu merah di babak 
pertama. Kendati gagal menjadi 
ancaman lini belakang Arsenal, 
Jota dinilai Jamie Carragher 
tetap sebagai pemain yang cocok 
dengan permainan Liverpool. 
Dia udah memberi kontribusi 
sebanyak 12 gol dan 2 assist 
dalam 25 laga di semua ajang 
untuk Si Merah.

“Dia sudah menjadi orang 
yang sudah menembus posisi 
tiga pemain depan. Itu menun-
jukkan betapa baiknya dia 
bekerja. Dia sungguh fantastis. 
Dia mengambil sentral,” 
kata Carra- gher di 
Sky Sports.    vdp

Fiorentina Banderol Vlahovic Rp1,5 T
FLORENZE  (IM) - Du-

san Vlahovic menjadi bintang 
Fiorentina musim ini dengan 
gelontoran golnya. Striker 21 ta-
hun  itu sudah mengoyak gawang 
lawan 18 kali dari 22 penampilan 
di semua kompetisi. Terbaru, 
Vlahovic mencetak satu gol saat 
Fiorentina menundukkan Na-
poli di Coppa Italia, Jumat (14/1). 
Skuad asuhan Vincenzo Italiano 
itu lolos ke perempatfi nal dengan 
kemenangan telak 5-2.

Ketajaman Vlahovic men-
gundang ketertarikan sejumlah 
klub papan atas Eropa. Manches-
ter City dan Arsenal kabarnya 
bersaing mendatangkan pemain 
jebolan Partizan tersebut. Di-
rektur Fiorentina, Joe Barone 
mengaku tidak keberatan apabila 
ada klub lain yang mau merekrut 
Vlahovic dengan mahar senilai 90 
juta Euro (Rp1,5 triliun).

“Ada pembicaraan tentang 
Dusan Vlahovic setiap harinya. 
Kami mengharapkan tanggapan 
darinya tentang apa yang akan ter-
jadi di masa depan. Kami memiliki 
rencana kami dan kami segera 
mengaktifkannya,” kata 
Barone, dikutip dari 
Football Italia.

Laga Napol i  
kontra Fiorentina 
sendiri berlangsung 
di Stadion Diego Ar-
mando Maradona.  Fio-
rentina sukses mencuri 
keunggulan 1-0 lebih 
dulu di menit ke-41 lewat 
Vlahovic. Napoli menya-
makan skor 1-1 di menit ke-44 

Beberapa peluang Atletico 
berhasil mengancam gawang 
Bilbao di antaranya seperti per-
cobaan dari Yannick Carrasco 
dan Joao Felix. Selain itu, Jan 
Oblak juga melakukan beberapa 
penyelamatan yang sangat bagus. 
“Namun kami memiliki kendali 
permainan dan kami adalah tim 
yang unggul,” ujarnya.

Untuk laga melawan Madrid 
di final, Senin (17/1) dinihari 
WIB, Garcia Toral mengakui Los 
Blancos sejauh ini tim terbaik di 
Piala Super Spanyol. Ia memuji 
lawan yang memiliki pemain 
berkelas seperti Karim Benzema 
dan Vinicius Junior yang tengah 
berada di level pemain terbaiknya.

“Tidak ada kelemahan sama 
sekali tapi kami harus mencoba 
dan mengambil setiap keuntun-

gan. Sangat aneh bahwa 
dalam dua per-

tandingan kami 
melawan mer-
eka, kami tidak 
mendapatkan 

satu poin pun. 
Mari berharap 

hadiah kami akan 
datang pada hari 

itu,” katanya.  

vdp

NICO WILLIAMSNICO WILLIAMS
Pemain Athletic BilbaoPemain Athletic Bilbao

DUSAN VLAHOVICDUSAN VLAHOVIC
Pemain FiorentinaPemain Fiorentina

DIOGO JOTADIOGO JOTA
Pemain LiverpoolPemain Liverpool

Milan memperbesar 
keunggulan menjadi 3-1 
di menit ke-112. Alexis 
Saelemaekers mencatat-
kan namanya di papan skor 
setelah menuntaskan umpan 
tarik Theo Hernandez.

Pelatih Milan Stefano 
Pioli meminta maaf  atas per-
forma buruk timnya di babak 
pertama. “Jujur kerja saya 
tidak bagus  kali ini, karena 
kami sudah salah sejak awal. 
Kami tidak punya determi-
nasi yang oke dan itu salah 
saya, karena kami kekurangan 
intensitas, tempo, dan me-
nyulitkan diri kami sendiri. 
Kami ha- rus bisa lebih 
b a i k  ke depannya ,” 
ujar Pioli kepada Sport 
Mediaset.    vit

RAFAEL LEAORAFAEL LEAO
Pemain AC MilanPemain AC Milan

lewat Dries Merten.
Tim tamu bernasib sial 

jelang turun minum. Bartłomiej  
Dragowski diganjar kartu merah 
langsung setelah melanggar pe-
main Napoli. Meski kalah jumlah 
pemain, Fiorentina mampu ung-
gul 2-1 di babak kedua pada menit 
ke-52 lewat Cristiano Biraghi.

Napoli juga harus bermain 
dengan 10 orang di menit ke-84. 
Setelah mengecek VAR, wasit 
memberikan kartu merah kepada 
Hirving Lozano karena melakukan 
tekel keras kepada Nicolas Gonzalez. 
Namun Napoli sukses menyamakan 
skor menjadi 2-2 di menit 90+5 
lewat gol Andrea Petagna Di babak  

tambahan waktu,  
La Viola menam-
bah gol lewat 
Lorenzo Venu-
ti, Krzysztof  
Piatek dan 
Youssef Maleh.  

 vit


