
   

Namun, perhatian khusus ter-
tuju pada Courtois dan Modric. 
“Tanpa ingin menyombongkan 
diri, mereka (Courtouis dan 
Modric) adalah dua yang ter-
baik di posisinya. Kiper terbaik 
dan Modric dalam performa 
yang patut ditiru, dia layak 
memenangkan Ballon d’Or 
lagi,” ucap Perez dilansir dari 
Marca.

Ucapan pria berusia 74 
tahun itu bisa dibilang benar 
adanya. Sebab, pemain asal 
Kroasia itu hingga kini me-
mang menjadi motor serangan 
yang sangat berarti bagi Los 
Blancos.

Di usianya yang sudah 
menginjak 36 tahun, Modric 
tak kehilangan magisnya. Tak 
ayal, Modric bisa mengulangi 
pencapaiannya pada 2018 kala 
mematahkan dominasi Cristia-
no Ronaldo dan Lionel Messi 
dalam perebutan Ballon dOr.

Kans Modric meraih ge-
lar Ballon dOr 2022 akana 
semakin besar bila mantan 
penggawa Tottenham Hotspur 
itu bisa mengantarkan Madrid 
meraih lebih banyak lagi juara 
di musim ini.    vit

hari Kamis (di Copa del Rey) 
dan ini penting. Para pemain ini 
sudah meraih banyak hal, tapi 
mereka masih berkomitmen. 
Ketika Anda sering menang, 
Anda mungkin berpikir Anda 
yang terbaik dan tidak lagi beker-
ja keras, tapi mereka menjaga 
levelnya tetap sama,” ujarnya.

Maka, ia pun dengan te-
gas mengatakan, belum bo-
san mengangkat trofi . “Trofi  
terakhir yang saya raih adalah 
Piala Super bersama Bayern 
Munich, jadi saya sudah cukup 
lama tidak juara. Saya senang 
dan menikmati melihat para 
pemain saya bahagia,” katanya.

Presiden Real Madrid, Flo-
rentino Perez merasa terpukau 
dengan permainan Luka Modric 
di musim ini, terutama usai 
mengantarkan Los Blancos 
menjuarai Piala Super Spanyol 
2021-2022. Menurut Perez, Mo-
dric di musim ini bermain sangat 
bagus dan ia merasa hal itu layak 
diganjar trofi  Ballon dOr 2022.

Tak hanya senang dengan 
hasil pertandingan, Perez pun 
menyebut satu persatu peran 
penting para pemain Real 
Madrid di partai puncak ini. 

di laman resmi klub.
Kini Ancelotti  sudah 

memenangi lima gelar selama 
dua periode melatih Los Meren-
gues. Entenador berusia 62 tahun 
itu sebelumnya mengantongi 
medali juara Copa del Rey dan 
Liga Champions 2013/2014, lalu 
Piala Super Eropa dan Piala Dunia 
Antarklub 2014.

Ancelotti pun tinggal mem-
buru titel LaLiga. Hal itu bisa 
diwujudkan di akhir musim ini 
karena Madrid masih memimpin 
klasemen Liga Spanyol dengan 
keunggulan lima poin dari rival 
terdekatnya, Sevilla. “Kami akan 
bersaing, tapi saya beruntung 
bisa berada di sini. Ini meru-
pakan sebuah kehormatan besar 
bisa melatih tim ini dan klub ini. 
Kami akan bersaing untuk trofi -
trofi  yang lain,” kata Ancelotti.

Madrid kini punya ambisi 
besar untuk meraih lebih ban-
yak trofi. Mereka juga akan 
menghadapi Elche di Copa del 
Rey tengah pekan ini sebelum 
melanjutkan kiprahnya di Liga 
Champions pada Februari nanti.

“Sekarang kami akan terus 
bersaing di kompetisi lainnya. 
Pertandingan berikutnya pada 

RIYADH (IM)  -  Real 
Madrid sukses merebut Piala 
Super Spanyol 2021/2022 usai 
mengalahkan Athletic Bilbao, 
2-0, dalam laga fi nal yang  dihe-
lat di Stadion King Fadh,  Senin 
(17/1) dinihari WIB.

Kemenangan Madrid dice-
tak oleh Luka Modric dan Karim 
Benzema (penalti) di masing-ma-
sing babak. Dan laga ini diwarnai 
kartu merah yang diterima bek 
tengah Madrid Eder Militao 
karena hand ball. Bilbao juga 
diberi penalti tapi eksekusi Raul 
Garcia bisa dimentahkan kiper 
Thibaut Courtois.

Bagi pelatih Carlo Ancelot-
ti, ini  menjadi trofi  kelimanya 
bersama Real Madrid usai 
merebut Piala Super Spanyol. 
Hanya gelar LaLiga saja yang 

masih kurang dari Ancelotti.
Hasil itu juga menuntaskan 

rasa penasaran Ancelotti di Pi-
ala Super Spanyol setelah kalah 
di percobaan pertamanya pada 
delapan tahun silam. Ketika itu 
Madrid-nya Ancelotti dipaksa 
mengakui keunggulan Atletico 
Madrid dengan agregat 1-2.

“Kami pantas memenangi 
trofi  ini berdasarkan dua per-
tandingan yang sudah kami 
mainkan di sini. Dua pertandin-
gan itu berbeda, tapi sama-sama 
pertandingan yang bagus. Kami 
mengendalikan penguasaan bola 
dan bertahan dengan sangat 
baik. Kami memang sedikit 
menurun setelahnya, tapi itu bisa 
terjadi di sebuah fi nal. Saya san-
gat puas, gembira dan kami akan 
melanjutkannya,” kata Ancelotti 
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Roma Masih Kesulitan Atasi Lawan

“Kami pantas memenangi trofi  ini ber-
dasarkan dua pertandingan yang sudah 
kami mainkan di sini. Saya sangat puas, 
gembira dan kami akan melanjutkan-
nya,” kata Carlo Ancelotti.

Skuad Real Ma-Skuad Real Ma-
drid dengan trofi  drid dengan trofi  

Piala Super Spa-Piala Super Spa-
nyol 2021/2022.nyol 2021/2022.

ROMA (IM) - AS Roma 
menang 1-0 atas Cagliari pada 
pekan ke-22 Liga Italia yang 
berlangsung di  Stadion Olim-
pico, Senin (17/1) dinihari 
WIB. Gol tunggal Giallorossi 
dihasilkan lewat penalti pe-
main barunya, Sergio Olivei-
ra. Penalti pada menit ke-33 
itu didapatkan setelah bola 
tendangan Oliveira mem-
bentur tangan Dalbert Hen-
rique. Oliveira maju sebagai 
eksekutor penalti dan sukses 
menaklukkan Alessio Cragno.

Gelandang berusia 29 ta-
hun itu baru empat hari lalu 
diperkenalkan sebagai pemain 
Roma usai digaet dari Porto 
dengan status pinjaman sampai 
akhir musim. “Kenyataannya 
adalah saya benar-benar ingin 
menang. Pada akhirnya kami 
berhasil. Sayang sekali hanya 
ada sedikit fans karena ada 
pembatasan akibat Covid. 
Kami sudah memikirkan per-
tandingan berikutnya,”  ujar 
Oliveira seperti dilansir 
Football Italia.

Oliveira kemudian 
menjelaskan kenapa 
dia yang mengek-
sekusi  penalt i 
Roma. “Lorenzo 
Pellegrini adalah 
eksekutor penalti, 
tapi dia mengalami 
masalah (saat pemana-
san). Kami sudah sepakat 
kalau saya akan jadi pilihan 
kedua. Saya senang tim akh-
irnya menang,” kata Oliveira.

Pe l a t ih  Roma ,  Jose 
Mourinho menyadari  kalau 
timnya kesulitan menghabisi 

Madrid Genggam Trofi  Piala Super SpanyolMadrid Genggam Trofi  Piala Super Spanyol

BERGAMO (IM) - Rent-
etan kemenangan Inter Milan di 
Serie A terhenti, setelah bermain 
imbang 0-0  melawan tuan rumah 
Atalanta,di Gewiss Stadium, Senin 
(17/1) dinihari WIB.

Nerazzurri sebenarnya 
tampil dominan dengan 64 
persen ball possesion, tapi ka-
lah dalam penciptaan peluang. 
Mereka cuma membuat tiga 
attempts on target dari total 11, 
sementara Atalanta bikin enam 
sepakan tepat sasaran dari 12.

Alhasil, Inter gagal jadi tim 
ketiga yang selalu bikin gol di 40 
pertandingan beruntun Serie A. 
Sebelumnya Juventus dua kali 
melakukan ini yakni 43 kali (Ma-
ret 2014) dan 44 kali (Desember 
2017). Itu artinya cuma Bayern 
Munich sebagai satu-satunya 
tim yang selalu bikin gol di 
pertandingan lima besar liga top 
Eropa musim ini. Tak cuma itu, 
rentetan delapan kemenangan 
beruntun juga harus terhenti.

Kali terakhir Inter gagal 
menang adalah saat diimbangi 
AC Milan 1-1 November 
lalu. Ada satu catatan posi-
tif  bisa dibawa Inter, yakni 
untuk pertama kalinya tak 
kebobolan di lima laga tan-
dang beruntun Serie A

LIVERPOOL (IM)  - 
Liverpool tampil dominan 
atas Brentford dalam laga  
pekan ke-21 yang dihelat 
di Anfi eld, Minggu (16/1) 
malam WIB. Liverpool 
menang 3-0 lewat gol Fa-
binho di babak pertama yang 
dilanjutkan Alex-Oxlade 
Chamberlain dan Takumi 
Minamino di babak kedua.

Liverpool membuat 27 
attempts, 13 di antaranya men-
garah ke gawang. Brentford 
cuma bikin lima tembakan 
tanpa satu pun tepat sasaran.

Hasil positif  itu turut 
mengembalikan si Merah ke 
jalur kemenangan usai cuma 
meraih dua angka di tiga 
pertandingan sebelumnya. 
Liverpool ditahan Totten-
ham Hotspur dan Chel-
sea sama-sama dengan skor 
2-2 dan tumbang di markas 
Leicester City 0-1.

Fabinho mengatakan, 
kemenangan atas Brentford 
menumbuhkan kembali ke-
percayaan diri Liverpool. 
“Secara umum pertandin-
gan  itu sangat bagus. Kami 
membutuhkan tiga poin itu 

dan sebuah penampilan yang 
bagus. Jadi tadi itu meny-
enangkan bisa melakukan-
nya di depan fans. Ini akan 
bagus untuk menumbuhkan 
kepercayaan diri kami,” kata 
Fabinho di BBC Sport.

Poin penuh ini men-
gantarkan Liverpool ke po-
sisi kedua klasemen dengan 
46 poin, selisih 11 angka 
dari City di posisi pertama. 
Memang masih ada selisih 
dua digit dan bukan tugas 
mudah mengejar City yang 
lagi on fi re.

Dengan satu  laga 
simpanan, Liverpool 
setidaknya bisa me-
mangkas jarak itu 
menjadi delapan 
poin sekaligus 
menjaga pelu-
ang untuk jadi 
juara Premier 
League. Se-
bab, musim 
masih me-
nyisakan 16 
pekan lagi 
s e h i n g g a 
apapun bisa 
terjadi.

Rentetan Kemenangan Inter TerhentiLiverpool Kembali ke Jalur Positif
Meski demikian, kapten 

Inter Samir Handanovic me-
maklumi persiapan Inter me-
mang kurang maksimal karena 
kondisi fi sik para pemain drop, 
usai bermain 120 menit lawan 
Juventus di Piala Super Italia 
dan menjadi juara.

Laga tersebut tak hanya 
menguras fisik, tapi juga psi-
kis pemain karena Juventus 
adalah rival berat. “Hasil imbang 
sudah oke, melihat jalannya 
pertandingan. Kami bisa saja 
kalah, bisa saja menang. Hasil 
yang adil karena tidak pernah 
mudah menghadapi Atalanta. 
Kami sudah menguras energi 
saat Piala Super Italia Rabu lalu 
yang mencapai extra time. Jadi 
kami syukuri satu poin ini dan 
fokus ke ujian selanjutnya,”  ujar 
Handanovic kepada DAZN.

Inter yang punya 50 poin dari 
21 laga,  
se-

lanjut-
nya akan 

meng-
h a d a p i 
Vene-

z i a 
2 2 

Januari di 
Giuseppe 
Meazza.    
vit 

Chelsea Fokus Pada Diri Sendiri
LONDON (IM) - Man-

chester City sudah menjauhi 
para pesaingnya di Liga Inggris. 
Bek sekaligus kapten Chelsea, 
Cesar Azpilicueta tak menyang-
kal kalau City sulit dikejar. Chel-
sea pun didesak untuk kembali 
konsisten.

The Blues semakin terting-
gal jauh dari City setelah takluk 
0-1 di Etihad pada Sabtu lalu. 
Kekalahan tersebut menan-
dai bahwa Chelsea baru sekali 
menang dalam enam pertand-
ingan terakhirnya dengan hanya 
mendulang tujuh poin dari 18 
poin yang tersedia.

Chelsea kini turun ke per-
ingkat ketiga klasemen Liga Ing-
gris usai mengoleksi 43 poin dari 
22 pertandingan,  tertinggal 13 
poin dari City selaku pemucak 
klasemen.

Azpilicueta  meminta tim-
nya untuk fokus pada per-
forma diri sendiri. Laga tandang 
melawan Brighton, Rabu (19/1) 
dinihari WIB, akan dijadikan 
Chelsea sebagai ajang untuk 
kembali ke jalur kemenangan.

“Setelah pertandingan ini 
akan lebih sulit daripada sebel-
umnya. Kami tadinya tertinggal 
10 poin, yang mestinya bisa 
tujuh poin, dan bahkan saat itu 
masih ada jarak di antaranya, 
tapi kami kalah jadi tentu saja 
ketika Anda tertinggal 13 poin 
akan sangat sulit. Anda perlu 
mendapatkan kembali konsis-
tensi untuk memenangi pertand-

lawan.  “Pertanyaan bagus, 
saya tidak punya jawaban-
nya!” ucap Mourinho kepada 
DAZN sambil tersenyum.

Mourinho kemudian bicara 
soal masalah Roma yang kesu-
litan menghabisi lawan. Pelatih 
asal Portugal itu memberikan 
penilaiannya terhadap performa 
para pemain di lini serang Roma. 
“Kemarin (sehari sebelum laga) 
saya menyelesaikan latihan ber-
sama Felix (Afena-Gyan), (Tam-
my) Abraham, (Nicolo) Zaniolo, 
(Lorenzo) Pellegrini melawan 
kiper hanya untuk mencoba 
memberi mereka kepercayaan 
diri, melatih memilih pilihan 
yang tepat melawan kiper. Mer-
eka mencetak gol dan membuat 
k e s - alahan,” ucap 

Mourinho.  
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SERGIO OLIVEIRASERGIO OLIVEIRA
Pemain AS RomaPemain AS Roma

CESAR AZPILICUETACESAR AZPILICUETA
Pemain ChelseaPemain Chelsea

FABINHOFABINHO
Pemain LiverpoolPemain Liverpool

ingan, menjadi solid, mencetak 
banyak gol, kalau kami ingin 
mendapatkan ritme kami,” kata 
Azpilicueta di laman resmi klub.

Ia menambahkan, timnya 
memiliki jadwal pertandingan 
yang padat. Maka perlu perfor-
ma yang optimal untuk meraih 
hasil positif. Jika tidak, mereka 
semakin tertinggal dari City.

“Kembali ke jalur kemenan-
gan saat menghadapi pertandin-
gan sulit menghadapi Brighton, 
di markas lawan. Kami memiliki 
jadwal yang sibuk, kami tidak 
berhenti, jadi kami harus memu-
l i h k a n diri den-
gan baik d a n 
menge- jar ket-
e r t ing - galan,” 
k a t a pemain 
asal Spa- n y o l 
i t u .   

vit

“Kami tidak perlu meya-
kinkan orang-orang di luar 
sana. Mereka semua yang men-
dukung kami ingin menikmati 
perjalanan ini. Bukan waktu 
yang tepat membicarakan gelar 
juara, selisih 11 poin dengan 
satu laga simpanan. Wajarnya 
City bakal jadi juara liga, tapi 

mana ada yang 
normal seka-
r ang ,”  u j a r 
manajer Liv-
erpool Juer-
gen Klopp 
seperti dikutip 

AFP.     
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