
   

dan Lewandowski. Sementara 
Ronaldo selaku kapten Por-
tugal memilih  Lewandowski, 
N’Golo Kante dan Jorginho.

Khusus bagi  Ronaldo, ia 
tidak masuk nominasi fi nalis 
Pemain Terbaik FIFA 2021, 
cuma masuk dalam XI Terbaik 
FIFA FIFPro 2021. Namun 
ia dianugerahi Penghargaan 
Spesial FIFA 2021.

Ronaldo menegaskan bah-
wa dirinya masih punya gairah 
untuk bermain sepakbola. 
Semangatnya untuk mencetak 
gol dan memenangi pertandin-
gan tidak pernah luntur meski 
usianya pada 5 Februari men-
datang sudah 37 tahun.

“Saya  masih memiliki 
gairah untuk olahraga ini dan 
mencetak banyak gol. Saya 
bermain sepakbola sejak usia 
lima tahun. Ketika saya pergi 
ke lapangan, bahkan di dalam 
latihan motivasiku masih ada. 
Sekalipun segera berusia 37 
tahun, saya merasa baik-baik 
saja. Saya terus bekerja keras,” 
kata Ronaldo seperti dikutip 
dari BBC.    vit

merupakan langkah berikutnya 
untuk mencoba dan memecah-
kannya,”  tuturnya.

Ia mengaku performanya 
dalam dua tahun ini memang 
mengalami peningkatan. Tentu 
hal itu berkat kekompakan seluruh 
anggota tim.  “Memenangkannya 
untuk tahun kedua berturut-turut 
sangat berarti bagi saya. Saya pikir 
penampilan saya dalam beberapa 
tahun terakhir telah berkembang 
ke arah yang benar. Saya selalu 
senang memenangkan peng-
hargaan individu karena itu juga 
penghargaan untuk tim saya,” ujar 
Lewandowski.

Lewandowski, Messi, Salah 
dan Ronaldo mrupakan kapten 
tim negara masing-masing. 
Lantas kepada siapa mereka 
memberikan pilihan?

Sebagai kapten timnas Po-
landia, Lewandowski memilih  
Jorginho, disusul

Messi dan  Ronaldo. Messi 
sebagai  kapten Argentina me-
milih Neymar, Kylian Mbappé 
dan Karim Benzema.

Salah sebagai kapten Me-
sir memilih Jorginho, Messi 

gol dalam 12 pertandingan 
kualifikasi untuk membantu 
Polandia ke play-off  Piala 
Dunia di Qatar Desember. 
Polandia nantinya harus ber-
hadapan dengan Rusia.

“Terima kasih banyak. 
Saya sangat terhormat bisa 
memenangkan trofi ini dan 
merasa bangga. Saya tahu itu 
juga milik rekan satu tim dan 
pelatih saya. Kami semua beker-
ja keras untuk memenangkan 
pertandingan. Sangat spesial 
untuk bekerja dengan orang-
orang di sekitar saya,” kata Le-
wandowski di situs FIFA.

Ia juga menyinggung ten-
tang rekor mencetak gol. “Saya 
tidak pernah bermimpi untuk 
memecahkan rekor itu (Gerd 
Mueller). Untuk mencetak 
41 dalam 29 pertandingan, 
jika Anda bertanya kepada 
saya beberapa tahun yang lalu 
apakah itu mungkin, saya akan 
memberi tahu Anda bahwa itu 
tidak mungkin. Saya juga men-
gatakan kepadanya (Mueller) 
terima kasih. Dia banyak bikin 
rekor dan bagi saya itu selalu 

ZURICH (IM) –  FIFA 
telah mengumumkan penghar-
gaan Pemain Terbaik Pria  di 
Zurich, Selasa (18/1) dinihari 
WIB. Robert Lewandowski ber-
hasil mengalahkan Lionel Messi.

 Ini jadi gelar kedua Lewan-
dowski secara beruntun. Le-
wandowski menjadi pemenang 
setelah menyisihkan Lionel 
Messi dan Mohamed Salah 
selaku di nominasi tiga terbaik.

Striker Bayern Munich dan 
Polandia itu meraih Penghargaan 
Pemain Pria Terbaik FIFA tahun 
lalu, mengalahkan Cristiano 
Ronaldo dan Lionel Messi untuk 
penghargaan tersebut.

Pemain berusia 33 tahun 
itu pun hampir tidak pernah 

kehilangan performa mencetak 
golnya. Dia berhasil mencetak 
51 gol dalam 45 pertandingan 
untuk klub dan negara selama 
2021

Dia membantu Bayern 
memenangkan Piala Dunia 
Klub FIFA pada Februari 
2021. Die Roten kemudian 
menyabet gelar Bundesliga di 
tahun yang sama.

Lewandowski juga meme-
gang rekor Bundesliga dengan 
mencetak 41 gol dalam 29 per-
tandingan. Mantan penyerang 
Borussia Dortmund itu mele-
wati catatan milik Gerd Muller, 
yakni 40 gol dalam 34 pertand-
ingan selama musim 1971/72.

Dia juga mencetak delapan 
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23 Trofi  Marcelo Bersama Madrid

“Memenangkannya untuk tahun kedua 
berturut-turut sangat berarti bagi saya. Saya 
pikir penampilan saya dalam beberapa tahun 
terakhir telah berkembang ke arah yang 
benar,” kata Robert Lewandowski.

ROBERT LEWANDOWSKI ROBERT LEWANDOWSKI (kanan)(kanan)
Pemain Bayern MunichPemain Bayern Munich

MADRID (IM) -  Mar-
celo menjadi pemain asing 
dengan trofi  terbanyak di Real 
Madrid. Ia sudah meraih 23 
titel bersama  raksasa Spanyol 
itu. Marcelo tampil di babak 
kedua saat Madrid menga-
lahkan Athletic Bilbao 2-0 
di Final Piala Super Spanyol 
2021/22, Senin (17/1) dini 
hari WIB. Ia masuk di menit 
ke-86 menggantikan Vinicius 
Junior.

Madrid tampil dengan 
10 pemain. Tapi hal itu tidak 
menghalangi  Madrid menjadi 
juara. Ini menjadi trofi  ke-23 
bagi Marcelo sejak datang 
ke Santiago Bernabeu pada 
Januari 2007 lalu.

Kini ia menga-
l a h k a n 

dua pemain 
asing veteran Ma-
drid yang juga masih 
aktif, yakni Karim 
Benzema (20 trofi ) 
dan Luka Modric 
(18 trofi ). Ked-
uanya memang 
bergabung be-
lakangan, se-
hingga wajar 
jika koleksi 
trofinya ter-
tinggal.

M a r c e l o 
juga menjadi pe-
main asing dengan 
masa bakti terlama di 
Madrid, yakni 16 musim. 
Ia pun bersyukur dengan 
segala capaian tersebut. “Ini 
adalah momen bersejarah un-

Lewandowski Ungguli Messi di Penghargaan FIFALewandowski Ungguli Messi di Penghargaan FIFA

LONDON (IM)  - Mason 
Mount disebut tidak senang 
saat dicadangkan pada laga 
Manchester City  kontra Chel-
sea. Ia hanya jadi penonton 
sepanjang 80 menit di Etihad 
Stadium akhir pekan lalu.

Pada laga itu  manajer 
Thomas Tuchel memilih Ha-
kim Ziyech, Christian Pulisic 
dan Romelu Lukaku sebagai 
trio lini serang. Sayang, kepu-
tusan Tuchel itu tak berujung 
manis karena ketiganya juga 
gagal membongkar pertahanan 
City. Chelsea pun kalah 0-1.

Sepanjang laga, Mount be-
berapa kali kena sorot kamera 
dan terlihat raut mukanya ti-
dak senang dengan keputusan 
Tuchel itu. Mount boleh jadi 
merasa dia pantas menjadi start-
er untuk membantu lini serang 
Chelsea. Mount hanya bermain 
sekitar sembilan menit.

Terkait hal itu,  Tuchel 
memahami dan yakin Mount 
bakal tampil gemilang lagi. 
“Ya, saya lihat bagaimana 
Mount marah betul dan itu 
wajar. Saya lihat matanya, saya 
tahu betapa marahnya dia. 
Dia ingin bermain di laga-laga 
seperti itu, tapi kami memang 
memilih pemain yang cepat. 

MILAN (IM) - Edin Dze-
ko sedang melempem  bersama 
Inter Milan.  Ia dituntut tampil 
bagus dan mencetak gol lagi 
karena Inter mulai memasuki 
fase penting kompetisi. Saat 
Inter ditahan tuan rumah Ata-
lanta dengan 0-0  pada Senin 
(17/1) dinihari WIB lalu,  turut 
melanjutkan puasa gol Dzeko. 
Dengan demikian  pemain 35 
tahun itu sudah gagal menjebol 
gawang lawan selama enam 
pertandingan berturut-turut.

Dzeko sudah mengemas 
11 gol plus enam assist dalam 
27 penampilan untuk Inter 
Milan di seluruh kompetisi 
musim ini. Namun, mantan 
bomber Manchester City 
dan AS Roma itu terakhir 
kali mencetak gol pada awal 
Desember silam.

Inter Milan memang ma-
sih bercokol di Capolista den-
gan perolehan 50 poin dari 
21 pertandingan. Namun, 
Nerazzurri terus dipepet rival 
terdekatnya, AC Milan, yang 
mengoleksi 48 poin.

Selanjutnya Inter akan 
menjamu Empoli pada per-
tandingan babak 16 besar 

Coppa Italia di Giuseppe 
Meazza, Kamis (20/1) dini-
hari WIB. Dzeko sudah pasti 
dituntut tampil maksimal 
untuk kemenangan timnya.

Asisten pelatih Inter 
Massimiliano Farris men-
gaku tidak khawatir dengan 
kondisi Dzeko saat ini. “Edin 
(Dzeko) itu seorang striker 
hebat dan lini serang kami itu 
sangat bagus. Mungkin Edin 
tidak beruntung saja. Dia itu 
seorang striker yang meng-
hubungkan lini serang 
dan lini tengah dan 
membantu tim,” 
kata Farris dilansir 
Football-Italia.

Di tengah 
l e su  g o lnya 
Dzeko, Inter 
Milan dikait-
kan dengan 
striker Ju-
ventus Pau-
lo Dybala. 
Masa depan striker 
Argentina itu dalam 
tanda tanya usai 
negosiasi kontrak 
baru yang kurang 
berjalan mulus.

Ini Komentar Tuchel Terkait MountDzeko Dituntut Cetak Gol Lagi
Kami pikir kami bisa mendo-
brak pertahanan City dengan 
Hakim di sisi kiri dan Christian 
di sisi kanan,” ujar Tuchel sep-
erti dikutip Guardian.

Mount adalah salah satu top 
scorer Chelsea dengan tujuh gol 
di seluruh kompetisi, dia cuma 
kalah dari Jorginho (9 gol) dan 
Romelu Lukaku (8 gol). Maka 
wajar jika Mount ingin selalu 
bermain dan mencetak gol un-
tuk membawa Chelsea menang.

Hanya saja, Mount tidak co-
cok dengan taktik yang dipakai 
Tuchel, sehingga harus dicadan-
gkan. Apalagi musim ini, Mount 
beberapa kali absen karena 
cedera sehingga performanya 
naik-turun. Mount sejak perten-
gahan Desember lalu cuma bikin 
satu assist di Liga Inggris, setelah 
sempat mencatatkan empat 
gol dan dua assist. Namun 
Tuchel yakin Mount bisa tampil 
lebih bagus lagi. “Saya rasa Ma-
son bukan pemain yang tidak 
tersentuh, dan itu wajar saja. 
Jadi kami membuat keputusan 
itu dan bisa saja terjadi setiap 
saat. Dia memang tidak senang 
dengan itu, tapi nanti 
j u g a reda sendiri 
kare- na se mu-
a n y a cinta Ma-
s o n termasuk 

s a y a . 
D i a 
a k a n 
baka l 
gemila-
ng lagi,” 
t anda s 
Tuchel. 
   vdp

Gilas AC Milan, Spezia Diapresiasi
 MILAN (IM) - Spezia se-

cara mengejutkan mengalahkan 
AC Milan di San Siro, Selasa 
(18/1) dinihari WIB. Elang Ke-
cil pun kembali membuktikan 
statusnya sebagai pemangsa 
tim-tim besar.

Sebelum pertandingan Spe-
zia lebih dekat dengan zona de-
gradasi. Milan sepertinya bakal 
menang ketika mereka unggul 
1-0 di babak pertama lewat gol 
Rafael Leao.

Namun, tekanan Milan 
berkurang di babak kedua dan 
Spezia memanfaatkannya usai 
menyamakan skor di menit 
ke-64 lewat Kevin Agudelo. 
Milan dibuat frustrasi ketika gol 
Junior Mesias di menit ke-92 
dianulir karena terjadi pelang-
garan duluan.

Spezia lantas pulang dengan 
angka penuh setelah Emmanuel 
Gyasi membuat kedudukan jadi 
2-1 di menit ke-96. Milan pun 
gagal menguasai puncak Serie 
A, sementara Spezia menjauh 
dari zona merah.

Pelatih Spezia Thiago Mot-
ta mengaku senang dengan 
torehan yang dilakukan oleh 
skuadnya. “Para pemain pan-
tas diapresiasi, kami tahu laga 
melawan tim favorit juara itu 
selalu sulit. Kami tampil baik 
hingga akhir. Kami tahu 
Milan sangat kuat, 
mereka punya pe-
main berkualitas, 
dan tampi l  me-

tuk saya dan klub. Sejak masih 
muda, saya sudah memimpikan 
saat-saat seperti ini. Saya ber-
syukur bisa mengangkat trofi  
sepenting ini. Sekarang saya 
ingin menambah sejarah lagi 
untuk klub ini,” ujar Marcelo 
dikutip ESPN.

Pemain 33 tahun itu  ma-
sih berpeluang menjadi pe-
main dengan jumlah trofi 
terbanyak sepanjang masa 
bersama Madrid. Saat ini, 
rekor itu dipegang Paco Gen-
to, legenda klub yang meraih 
24 trofi  pada 1953-1971.

Jika melihat kontraknya 
yang habis pada Juni men-
datang, Marcelo  punya pel-

uang melewati rekor 
Gento. Musim 

in i ,  Madr id 
masih berpe-
luang meraih 
trofi di Liga 

Spanyol, Copa 
del Rey dan Liga 

Champions.
Gelar Mar-

celo di Real 
Madrid (2007-
2022) adalah  

5 Liga Span-
yol, 2 Copa 
del  Rey,  4 

Liga Champions, 
5 Piala Super Spa-

nyol, 3 Piala Su-
per Eropa dan 

4 Piala Dunia 
A n - tarklub.  vdp

MARCELOMARCELO
Pemain Real MadridPemain Real Madrid

EMMANUEL GYASIEMMANUEL GYASI
Pemain SpeziaPemain Spezia

EDIN DZEKOEDIN DZEKO
Pemain Inter MilanPemain Inter Milan

nyerang. Tapi kami tahu ada 
celah di lini belakang dan kami 
bisa memaksimalkannya,” kata 
Thiago Motta kepada DAZN.

Milan sebenarnya sempat 
menggetarkan jala Spezia di 
menit ke-90+2 dari sepakan 
melengkung Junior Messias. 
Namun, wasit, Marco Serra, 
lebih dulu meniup peluit akibat 
Ante Rebic dilanggar sebelum 
Messias melepas tembakan.

Pelatih Milan, Stefano Pioli, 
begitu menyesalkan keputusan 
wasit yang meniup peluit terlalu 
cepat dalam insiden dianulirnya 
gol Messias. Serra harusnya 
memutuskan play-on. “Saya 
mencoba menenangkan pemain 
saya, tetapi saya tidak berhasil 
seperti yang dibuktikan oleh gol 
Spezia,” kata Pioli dikutip dari 
Football Italia.

Kekalahan ini membuat 
Milan gagal menggusur Inter 
Milan di puncak klasemen. 

Milan berada di 
urutan kedua 
dengan 48 an-
gka berjarak 
dua poin dari 
Si Ular.    vit

“Kami puas dan menaruh 
hormat kepada penyerang-
penyerang kami. Mereka su-
dah berkontribusi besar kepa-
da sepakbola dan masih bisa 

berkontr ibusi 
besar untuk 

kami,” tan-
das Farris. 
   vit

MASON MOUNT
Pemain Chelsea

d i i i

T

dengan itu, tapi nanti 
j u g a reda sendiri 
kare- na se mu-
a n y a cinta Ma-
s o n termasuk 

s a y a .
D i a
a k a n
baka l
gemila-
ng lagi,”
t anda s
Tuchel. 
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