
   

benar dan harus terus seperti 
ini sekarang,” kata Cuadrado.

Juventus sudah memetik 
dua kemenangan beruntun di 
semua ajang. Sebelumnya, The 
Old Lady memetik kemenan-
gan 2-0 atas Udinese.

Laga ini menjadi penanda 
comeback Danilo. Bek asal 
Brasil itu mengalami cedera 
otot hingga absen selama dua 
bulan. Ia menyebut, Juventus 
sudah ada di trek yang tepat. 
Bianconeri sempat start lambat 
di awal musim ini.

“Saya sangat senang bisa 
kembali bermain, saya sudah 
bekerja keras dalam dua bulan 
ini, tapi sensasinya bagus; 
kami ada di jalur yang benar 
kalau kami terus seperti ini, 
kami mempunyai banyak 
pemain berkualitas dan skuad 
yang kuat. Sekarang, mari 
beristirahat dan berpikir men-
genai hari minggu, itu akan 
menjadi cerita lain; kami ha-
rus mempunyai energi positif  
dan alkimia yang tepat di 
antara kami,” kata Danilo di 
situs Juventus.          vit

yang dibuat Juventus lewat 
kemenangan ini. Mereka jadi 
tim paling produktif  di 2022 
sejauh ini di antara tim-tim di 
lima liga top Eropa dengan 12 
gol, sama dengan Real Madrid.

Juan Cuadrado menyebut 
kemenangan telak atas Samp-
doria ini berarti penting untuk 
Juventus. Juventus jadi makin 
percaya diri menghadapi laga-
laga berikutnya.

“ P e n t i n g  u n t u k 
mencetak banyak gol, itu 
membantu mendongkrak 
rasa percaya diri kami untuk 
menghadapi pertandingan-
pertandingan berikutnya, 
yang akan sangat sulit. Saya 
kira kami menemukan jalan 
yang tepat dan harus terus 
seperti ini,” ujar Cuadrado 
kepada Sport Mediaset.

Pemain asal Kolombia itu 
menegaskan,  kemenangan 
atas Sampdoria membuat Bi-
anconeri kembali ke jati diri 
mereka. Ia pun berharap rekan-
rekannya bisa konsisten tampil 
apik seperti ini. “Saya pikir 
kami menemukan jalan yang 

banyak poin melawan tim 
yang disebut lebih kecil seperti 
Verona, Empoli dan Udinese.  
Kami mulai menemukan kon-
sistensi dalam permainan,” ujar 
Landucci dikutip dari Football 
Italia.

Landucci  menggarisbawa-
hi bahwa tekad dan kerja keras 
para pemain Juventus menjadi 
kunci kebangkitan mereka 
dalam beberapa laga terakhir. 
Para penggawa Juventus tak 
gentar meski kerap kali tak 
tampil dalam kekuatan penuh. 
Hal ini tentu menjadi modal 
penting untuk menghadapi AC 
Milan dalam lanjutan Serie A 
akhir pekan ini.

“Satu-satunya hal yang 
penting adalah kerja keras, 
sikap dan tekad. Kami men-
emukan beberapa konsistensi 
sekarang, kami perlu berbicara 
dengan tindakan daripada kata-
kata. Milan adalah tim yang 
hebat, itu akan sulit, tetapi 
kami akan pergi ke sana dan 
memainkan permainan kami, 
seperti biasa,” jelasnya.

Ada satu catatan menarik 

TURIN (IM) –  Juventus 
berhasil mengalahkan Samp-
doria 4-1 pada laga babak 16 
besar Coppa Italia, di Allianz 
Stadium, Rabu (19/1) dinihari 
WIB. Si Nyonya Tua menge-
mas  gol lewat Juan Cuadrado, 
Danilele Rugani, Paulo Dybala 
dan Alvaro Morta. Sementara 
Il Samp hanya membalas lewat 
Andre Conti.

Juventus mampu meraih 
kemenangan meyakinkan ini 
meski tak didampingi oleh sang 
lapangan Massimiliano Allegri 
di tepi lapangan. Hal ini karena 
Allegri harus menjalani huku-

man mendampingi tim.
Asisten pelatih Juventus, 

Marco Landucci mengaku 
puas dengan performa Bianco-
neri pada laga ini. Menurutnya 
Si Nyonya Tua kini perlahan 
mulai menemukan konsistensi 
permainan. Mereka hanya 
kalah sekali dalam 10 laga 
terakhir.

“Sikap sangat penting dan 
kami memiliki banyak pertand-
ingan dengan sikap yang benar, 
bahkan saat kehilangan pemain 
kunci. Tidak ada pertandingan 
yang mudah, kami melihat 
bahwa kami kehilangan lebih 
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Soal Sancho, Ini Penilaian Rangnick 

“Tidak ada pertandingan yang mudah, 
kami melihat bahwa kami kehilangan 
lebih banyak poin melawan tim yang 
disebut lebih kecil seperti Verona, Empoli 
dan Udinese.  Kami mulai menemukan 
konsistensi dalam permainan,” ujar 
Marco Landucci.

Laga Juventus Laga Juventus 
kontra Samp-kontra Samp-

doria, yang doria, yang 
dimenangkan dimenangkan 

Juventus.Juventus.

MANCHESTER (IM) 
-  Manajer interim Manchester 
United (MU),  Ralf  Rangnick  
memberikan penilaiannya ten-
tang  Jason Sancho. Menurutnya 
sang pemain  kesulitan mengha-
dapi ekspektasi yang lebih besar 
lantaran belum juga bersinar se-
jak gabung Manchester United.

MU datangkan Sancho dari 
Borussia Dortmund pada bursa 
transfer musim panas lalu senilai 
72,9 juta Pound. Kedatangan 
Sancho diiringi antusiasme 
besar suporter menyusul per-
formanya yang impresif  selama 
di Dortmund.

Namun, performa Sancho 
belum mengesankan. Sejauh ini, 
dia baru mencetak 
dua gol dan be-
lum pernah 
mencatat as-
sist dalam 23 
kali penampi-
lan bersama 
MU di semua 
kompetisi.

Rangnick per-
nah meman-
tau Sancho 
saat masih 
menjabat 
sebagai di-
rektur olah-
raga Red 
Bull Leipzig. 
Kini, setelah 
bekerja lang-
sung dengan 
pemain Ing-
gris itu, Rang-
nick memberi-
kan penilaiannya.

“Sulit un-
tuk menjelaskan. 
Saya kira liganya 
berbeda, kom-

Juve Mulai Temukan Konsistensi PermainanJuve Mulai Temukan Konsistensi Permainan

MADRID (IM) - Real 
Madrid ingin melepas Eden 
Hazard pada bursa transfer 
Januari ini. Nampaknya  Haz-
ard tidak lagi jadi bagian dari 
skuad Carlo Ancelotti.

Teranyar, Hazard memang 
dibawa ke Arab Saudi bersama 
skuad Madrid di ajang Piala 
Super Spanyol. Namun, pese-
pakbola internasional Belgia 
itu sama sekali tidak dimainkan 
dalam dua pertandingan Madrid.

Ia kalah bersaing dengan 
Marco Asensio dan Rodrygo 
Goes. Performa Vinicius Ju-
nior yang makin mengilap juga 
membuat Hazard tak lagi jadi 
tumpuan Don Carlo.

Hazard baru tampil 16 kali 
di semua kompetisi bersama 
Madrid. Dengan total 722 
menit bermain, Hazard ada di 
urutan ke-17 di antara seluruh 
pemain Los Blancos.

Menurut laporan yang 
beredar di Belgia dan dilan-
sir oleh Marca, Madrid 
berencana melepas 
Hazard pada bursa 
Januari ini. Na-
mun, Madrid 
juga me-
n y a d a r i 
b a h w a 

LONDON (IM)  - 
Chelsea semakin tertinggal 
jauh dari Manchester City di 
klasemen Liga Inggris. Pada 
laga melawan tuan rumah 
Brighton & Hove Albion di 
Amex Stadium, Rabu (19/1) 
dinihari WIB,  kedua tim 
bermain imbang 1-1.

Chelsea mampu unggul 
lewat Hakim Ziyech pada 
menit ke-28, sebelum disa-
makan oleh Adam Webster 
di menit ke-60. Dengan tam-
bahan satu poin ini, Chelsea 
mengumpulkan 44 poin hasil 
23 kali bermain, ada di posisi 
ketiga klasemen Liga Inggris, 
tertinggal dua digit dari The 
Citizens.

Manajer Thomas Tuchel 
mengatakan Chelsea dilanda 
kelelahan fi sik dan mental.  
London Biru memang men-
jalani jadwal sangat padat 
pada awal tahun ini. Chelsea 
harus menjalani dalam rent-
ang tiga pekan.

“Kami terlihat lelah dan 
kami lelah. Seperti itu. Kami 
tahu mereka sudah mem-
persiapkan diri dengan baik, 
memiliki lebih banyak waktu 

untuk bersiap dan Anda 
melihat di akhir bahwa sta-
dion merayakannya hasil ini 
seperti sebuah kemenangan,” 
ujar Tuchel dikutip dari BBC.

Manajer asal Jerman ini 
menegaskan Chelsea butuh 
untuk libur. Hanya saja, ke-
inginan Tuchel ini tampaknya 
tak bisa menjadi kenyataan. 
Pasalnya, Chelsea ma-
sih terus mela-
koni jadwal 
p a d a t 
setelah 
i n i . 
M e r -
eka harus 
mengha-
dapi Totten-
ham Hotspur 
di Liga Inggris akhir 
pekan ini. Setelahnya, 
Chelsea menghadapi 
Plymouth Argyle di Piala 
FA pada 5 Februari lalu 
mengikuti ajang Piala 
Dunia Antar klub.

“Itulah yang Anda 
hadapi. Kami men-
coba segalanya tetapi 
Anda bisa melihat 
kami lelah secara 

Hazard Tak Lagi Dibutuhkan MadridChelsea Kian Tertinggal dari City
tidak akan mudah menemukan 
klub yang sanggup membayar 
gaji Hazard di sisa musim.

Sejauh ini begitu minim 
tawaran yang datang untuk 
Hazard. Memang Chelsea 
bukan opsi yang serius, semen-
tara Newcastle United tidak 
mencari pemain dengan profi l 
seperti Hazard.

Hazard sendiri dikabarkan 
tidak ingin hengkang dari San-
tiago Bernabeu pada Januari ini 
meski sedang melewati masa-
masa sulit. Hazard tidak mau ada 
perubahan besar di keluarganya 
jika pindah pada Januari ini.

Ia masih terikat kontrak 
dengan Real Madrid sampai 
2 0 2 4 . Namun, Madrid 
b e r - harap bisa 
me- lepas Haz-
a r d u n t u k 

m e n g u -
rangi be-

b a n 

gaji 
mu-
s i m 
depan 
meng-
ingat 
r e n -
c a n a 
m e r -
e k a 
u n t u k 
m e n -
datang-
k a n 
K y l a n 

M b a p p e 
dan Er- ling Haa-
land.    vdp

Dembele dan Barcelona Tak Harmonis
BARCELONA (IM) - 

Masa depan  Ousmane Dem-
bele bersama Barcelona tidak 
menentu. Namun muncul kabar, 
agen sang pemain, Moussa 
Sissoko,  menyebut Blaugrana 
mengancam Dembele.

Kerja sama Dembele den-
gan Barcelona habis pada Juni 
2022. Proposal pembaruan 
kontrak sudah diajukan Blau-
grana sejak beberapa bulan lalu, 
namun selalu mentah di tangan 
pemain asal Prancis tersebut.

Konon Barca disebut mulai 
kehabisan kesabaran. Buat klub 
Catalunya itu, opsinya adalah 
menjual di bursa transfer Januari 
ini untuk setidaknya mendapat-
kan dana segar, atau melepasnya 
di musim panas mendatang.

Sissoko mengklaim bahwa 
Barcelona telah mengancam 
akan meninggalkan pemain itu 
dari tim sampai kesepakatan 
tercapai. Sissoko sangat kesal 
dengan ancaman yang dibuat 
para petinggi klub.

“Kami di sini bukan untuk 
menyulut perdebatan di me-
dia sosial tetapi kebenaran 
harus diungkapkan. Kami 
memiliki persyaratan 
yang menuntut, tetapi 
kami telah menun-
jukkan bahwa 
opsi karier Ous-
mane tidak 
ditentukan 
oleh uang, 
j ika tidak, 

petisinya berbeda. Ini lebih 
mengandalkan fisik, tekanan 
lebih besar, meski dia juga main 
untuk salah satu klub terbesar di 
Jerman, di Dortmund, tapi saya 
pikir secara keseluruhan, liga, 
kompetisi lebih mengandalkan 
fisik dan level ekspektasinya 
lebih tinggi,” ujar Rangnick 
dilansir situs resmi klub.

MU mendatangkan Sancho 
saat masih muda banget. Dan 
pihak klub saat itu menaruh ha-
rapan yang besar terhadapnya.  
“Dia datang ke Borussia Dort-
mund sebagai pemain muda, 
baru 18 tahun. Sekarang dia 23, 
24 tahun, main untuk salah 
satu klub terbesar di dunia. 
Dalam latihan kapan 

pun saya melihat-
nya berlatih, dia 
menunjukkan 
sebagai salah 
satu pemain 
terbaik. Na-
mun seka-
rang adalah 
soal me-
nampil-

k a n -
nya ketika ber-

main, dan menunjuk-
kan level performa 
yang sama di lapan-
gan,”  kata Rang-
nick.  vit

 

JADON SANCHOJADON SANCHO
Pemain MUPemain MU

OUSMANE DEMBELEOUSMANE DEMBELE
Pemain BarcelonaPemain Barcelona

HAKIM ZIYECHHAKIM ZIYECH
Pemain ChelseaPemain Chelsea

mental dan fi sik. Kami butuh 
beberapa hari libur. Para pe-
main butuh beberapa hari libur, 
t i dak  ada solusi 
lain,” jelas- nya. 
   dro

EDEN HAZARDEDEN HAZARD
Pemain Real MadridPemain Real Madrid

dia tidak akan berada di sini. Jadi, 
jika Barcelona ingin bernegosiasi, 
mereka bisa mencoba duduk di 
meja dengan kami untuk berdis-
kusi. Tidak ada diskusi dan hanya 
ancaman untuk tidak bermain 
di tim mereka lagi. Kami akan 
menegaskan hak Ousmane 
Dembele jika perlu,” kata Sis-
soko kepada RMC.

Sissoko juga menegaskan 
pihaknya ingin berdiskusi. An-
dai itu tidak terjadi, Barce-
lona bisa kehilangan Dembele.  
“Kami tidak tahu apa yang 
akan kami lakukan, tidak ada 
yang dilakukan. Sejak awal 
kami menunjukkan bahwa kami 
ingin berdiskusi, dengan kondisi 
yang jelas, teta-
p i  t a n p a 
menutup 
p i n t u , ” 
kata Sis-
soko.  

vit


