
   

tekanan yang luar biasa. Saya 
bersyukur bisa mencetak gol, 
tetapi semua pemain tampil 
bagus,” ujar Jota di situs klub.

Manajer Arsenal, Mikel 
Arteta, tidak mau berlarut-larut 
dalam kekecewaan karena ters-
ingkir. Arteta mengaku tetap 
bangga dengan para pemain-
nya, apalagi beberapa pemain 
baru saja kembali dari masa 
cedera dan sakitnya.

“Saya pikir kinerja menun-
jukkan tingkat komitmen yang 
dimiliki para pemain dan cara 
kami bersaing melawan Liver-
pool selama beberapa menit. 
Tetapi setelah itu, Anda mem-
butuhkan hasil dan hasilnya 
tidak seperti yang kami in-
ginkan. Tapi sejujurnya saya 
sangat bangga dengan  seluruh 
pemain,”  kata Arteta dikutip 
laman resmi klub.

Dengan hasil ini, Arsenal 
kembali harus fokus kepada 
satu-satunya kompetisi yang 
masih tersisa buat mereka 
yakni Liga Inggris 2021-2022. 
Arsenal saat ini bercokol di 
urutan keenam dengan meng-
umpulkan 35 poin.     vit

menegaskan angka-angka su-
dah membuktikan kalau Jota 
memang oke.

“Diogo Jota sudah men-
jadi pemain yang fantastis, 
angka-angka berbicara sendiri. 
Dia sangat penting, dia telah 
menunjukkannya dari tahun 
lalu. Dia tipe striker dan sayap 
yang sulit untuk dilawan. Saya 
tahu itu dari latihan,” kata Van 
Dijk kepada BBC.

Trent Alexander-Arnold 
turut memberikan pujian. Bek 
sayap Liverpool itu juga keb-
etulan memberikan sepasang 
assist untuk gol Jota.

“Gol pertama Diogo Jota 
luar biasa dan begitu juga yang 
kedua. Dia adalah pemain kelas 
dunia dalam performa terbaik 
di klub sejauh ini, semoga lebih 
banyak gol darinya. Semoga 
kami bisa memenangkan fi nal,” 
ujarnya.

Diogo Jota sendiri bersikap 
merendah dengan puji-pujian 
tersebut. Namun baginya, pal-
ing penting adalah tim meraih 
kemenangan dan lolos ke fi nal. 
“Kami tampil dengan sangat 
baik. Arsenal memberikan 

kami harus beradaptasi den-
gan permainan, tetapi kami 
membuatnya jadi tenang. Kami 
pun memegang kendali serta 
bermain dengan baik dan 
mencetak gol yang indah,” kata 
Klopp di situs klub.

Klopp mengakui kalau Ar-
senal sukses membuat timnya 
kesulitan dengan para peny-
erang yang memiliki kecepatan 
tinggi. “Cara Arsenal bermain 
membuat kami kerepotan. 
Mereka memiliki pemain yang 
cepat.  Untungnya kami bisa 
menetralisir keadaan,” ujarnya.

Klopp juga  memuj i 
penampilan Jota. Sang pemain 
dianggap sebagai striker kelas 
dunia berkat sepasang gol in-
dah. “Kami mencetak dua gol 
indah, Diogo Jota on fi re. Kami 
benar-benar yakin ketika dia tiba 
di klub akan membantu kami 
secara besar-besaran. Sejak dia di 
sini telah membuat langkah lain, 
dia telah berubah menjadi striker 
kelas dunia yang sesungguhnya,” 
kata Klopp kepada Sky Sports.

Bek Liverpool, Virgil van 
Dijk, turut memberikan pu-
jian. Pria asal Belanda itu 

LONDON (IM) - Liver-
pool lolos ke babak fi nal Piala 
Liga Inggris atau Carabao Cup 
usai mengalahkan Arsenal 2-0 
di Emirates Stadium, Jumat 
(21/1) dinihari WIB.

Kedua tim bermain 0-0 di 
Anfi eld pada pertemuan perta-
ma. Diogo Jota kemudian men-
jadi pahlawan Liverpool dalam 
laga kedua ini. Ia mencetak gol 
pada menit ke-19 dan 77 untuk 
memastikan tim asuhan Jurgen 
Klopp itu menghadapi Chelsea 
di laga puncak.

Liverpool tampil tanpa 
Mohamed Salah, Sadio Mane 
dan Naby Keita yang masih 
memperkuat negara masing-
masing di Piala Afrika.  Sempat 
tertekan di awal laga, tapi Liver-

pool mampu unggul dalam hal 
penguasaan bola (54 persen) 
dan tembakan terarah ke ga-
wang lawan (3 berbanding 2).

Arsenal kesulitan mem-
bendung kecemerlangan duet 
Trent Alexander-Arnold dan 
Diogo Jota. Keduanya tampil 
padu, memberi assist dan 
mencetak gol, dalam dua ke-
sempatan berbeda. Gol kedua 
Jota sempat dianulir karena 
offside tetapi kemudian disah-
kan setelah pemeriksaan VAR.

Manajer Liverpool, Juer-
gen Klopp  mengungkapkan 
rahasia timnya mengalahkan 
lawan yakni ketenangan. “Awal 
babak kedua, saya bisa bilang 
kalau itu  milik Arsenal. Jadi 
mereka begitu agresif. Jadi 
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Piala Afrika Masuki Fase 16 Besar

“Diogo Jota on fi re. Kami benar-benar 
yakin ketika dia tiba di klub akan mem-
bantu kami. Dia telah berubah menjadi 
striker kelas dunia yang sesungguhnya,” 
kata Juergen Klopp.

Selebrasi pemain Selebrasi pemain 
Liverpool usai Liverpool usai 

Diogo Jota Diogo Jota 
mencetak gol ke mencetak gol ke 
gawang Arsenal.gawang Arsenal.

DOULA (IM) - Piala 
Afrika 2021 telah  menyele-
saikan babak fase grup. Dua 
laga di Grup E berlangsung 
secara bersamaan, yakni Pan-
tai Gading  kontra Aljazair 
dan Sierra Leon vs Equatorial 
Guinea, berlangsung Kamis 
(20/1) malam WIB.

Pantai Gading menghajar 
Aljazair di Douala Stadium 
dengan skor 3-1. Tim besutan 
Patrice Beaumelle memimpin 
3-0 lewat Franck Kessie (22’), 
Ibrahim Sangare (39’) dan 
Nicolas Pepe (54’).

A l j a z a i r  s e m p a t 
mendapatkan hadiah pen-
alti di menit ke-60. Riyad 
Mahrez, yang maju sebagai 
eksekutor gagal mencetak gol 
setelah bola menerpa tiang. 
Gol Aljazair baru tercipta di 
menit ke-73 lewat Sofiane 
Bendebka.

Equatorial Guinea juga 
berhasil meraih kemenangan 
dari Sierra Leone 
1-0 di Limbe Om-
nisport Stadium. 
Gol kemenan-
gan tercipta di 
menit ke-38 le-
wat Pablo Ganet 
Comitre.

Hasil ini membuat 
Pantai Gading ke 16 be-
sar sebagai juara Grup 
E Equatorial Guinea 
m e n d a m p i n g i 
d e n g a n 
status 
run-

Liverpool ke Final Piala Liga InggrisLiverpool ke Final Piala Liga Inggris

ROMA (IM) - AS Roma 
berhasil mengalahkan Lecce 
3-1 pada babak 16 besar Coppa 
Italia, di Stadion Olimpico, 
Jumat (21/1) dinihari WIB. Di 
babak selanjutnya  Giallorossi 
menantang Inter Milan.

Roma tertinggal lebih dulu 
dari tim Serie B itu lewat Ar-
turo Calabresi di menit ke-15. 
Roma baru bisa menyamakan 
skor menjadi 1-1 di menit ke-
40 lewat Marash Kumbulla,

Roma akhirnya bisa ber-
balik unggul 2-1 di menit ke-54 
lewat  Tammy Abraham setelah 
menuntaskan umpan Nicolo 
Zaniolo. Lecce harus bermain 
dengan 10 orang di menit 
ke-62 setelah Mario Gargiulo 
diganjar kartu kuning dua kali 
dalam kurun waktu dua menit. 
Roma mampu menambah 
keunggulan di menit ke-81 
lewat gol Eldor Shomurodov.

 Eldor Shomurodov men-
gaku gembira bisa ambil bagian 
dalam kemenangan timnya. 
“Ini hasil yang bagus buat 
kami. Tapi masih ada laga beri-
kutnya. Kami harus terus men-
jaga ritme untuk terus meraih 
hasil yang kami inginkan di 
laga-laga selanjutnya,” kata 
Shomurodov di situs klub.

ELCHE (IM) –  Real 
Madrid lolos ke perempat fi -
nal Copa del Rey 2021/2022 
usai mengalahkan Elche den-
gan skor 2-1. Kemenangan 
Los Blancos terasa istimewa 
mengingat mereka harus 
bermain dengan 10 orang 
hingga dua kali babak per-
panjangan waktu.

Berlaga di Stadion Manuel 
Martinez Valero, Elche, Jumat 
(21/1) dinihari WIB, Real 
Madrid dipaksa bermain tanpa 
gol di waktu normal. Di babak 
tambahan, drama terjadi. Pada 
menit 96, Elche berkesem-
patan memecah kebuntuan 
melalui tendangan bebas. Na-
mun sepakan Gerard Gumbau 
digagalkan Andriy Lunin.

Tensi pertandingan ber-
langsung panas pada me-
nit ke-101. Marcelo diganjar 
kartu merah usai melanggar 
Pere Milla yang sudah akan 
berhadapan satu lawan satu 
dengan Andriy Lunin, Madrid 
harus melanjutkan laga den-
gan 10 pemain. Madrid  pun 
kebobolan melalui eksekusi 
bola mati Gonzalo Verdu. 
Namun, Madrid tetap bermain 

terbuka dan tampil menekan. 
Pada menit 107, Casemiro 
mengirim umpan tarik kepada 
Dani Ceballos. Bola kemu-
dian ditembak, namun Isco 
Alarcon yang berada di dekat 
gawang merubah arah bola 
sehingga gol pun terjadi, skor 
berubah imbang 1-1.

Pada menit 116, Madrid 
akhirnya berhasil membalik-
kan keadaan. Eden Hazard 
menerima umpan manis dari 
David Alaba, pemain asal 
Belgia itu kemudian me-
lewati Axel Werner 
dan menceplos-
kan bola ke ga-
wang yang su-
dah kosong.

Pe l a t i h 
Re a l  M a -
drid, Carlo 
Ancelotti 
m e m u j i 
mentalitas 
y a n g  d i -
perlihatkan 
timnya dan mengakui 
bahwa aksi heroik anak 
asuhnya kala berhasil 
comeback meski kalah 
jumlah pemain meng-

AS Roma Bakal Menantang InterLaga Penuh Sensasi Real Madrid
Yang menarik di laga selan-

jutnya,  Jose Mourinho bakal 
bernostalgia mengadapi mantan 
klubnya. Ini akan menjadi reuni 
kedua Mourinho dengan Inter 
setelah pertemuan pertama di 
Liga Italia pada Desember lalu. 
Kala itu, Roma yang bermain di 
kandang sendiri kalah dengan 
skor 0-3 dari Inter.

K in i  Roma  be r sama 
Mourinho akan gantian tan-
dang ke markas Inter. Mourinho 
akan berusaha mengesamp-
ingkan emosi sambil berusaha 
menghadirkan kejutan dengan 
menyingkirkan tim yang pernah 
ia tangani pada 2008-2010 itu. 
“Jalan masih panjang, kami ma-
sih harus menghadapi beberapa 
pertandingan dan buat saya tidak 
diragukan lagi Inter adalah tim 
dan skuad terkuat di liga dan 
Coppa Italia.

 Oleh karena itu, kami 
mendapat undian paling buruk, 
tapi kami akan ke sana dan 
mencoba membuat kejutan. 
Kita lihat saja nanti apakah itu 
memungkink- an,” ujar 
M o u r i n h o s e p -
erti dilansir Foot-
ball Italia.     vdp

Milan Kontra Juventus di San Siro
MILAN (IM) - Liga Ita-

lia akan menyajikan duel seru 
AC Milan  kontra Juventus, 
yang berlangsung di San Siro, 
Senin (24/1) dinihari WIB. 
Pertemuan pertama di markas 
Juventus pada September lalu 
berakhir imbang 1-1.

Olivier Giroud dan ko-
lega punya misi besar jelang 
laga ini. Rossoneri menelan 
kekalahan menyakitkan dari 
Spezia dengan skor 1-2 di 
pertandingan terakhirnya.

Kekalahan itu membuat 
Milan gagal menggusur Inter 
Milan dari puncak klase-
men Liga Italia. 
Milan masih ada 
di posisi kedua 
dengan 48 poin 
dari 22 laga, ter-
tinggal dua an-
gka dari Inter.

AC Milan di-
pastikan akan ber-
juang keras untuk 
memenangkan 
lag a ,  demi 
m e n j a g a 
persaingan 
d i  p a p a n 
atas. Mereka 
tentunya tidak 
ingin ditinggal 
terlalu jauh dari 
Inter Milan.

Sementara itu, 
Juventus sedang 
dalam tren positif  

ner-up usai mengoleksi enam 
poin.

Aljazair selaku juara ber-
tahan cuma duduk di urutan 
buncit dengan satu poin dan 
mencetak satu gol, berada di 
bawah Sierra Leone dengan 
dua poin.

Grup F, Mali berhasil 
menjadi juara grup setelah 
mengalahkan Mauritania 2-0 
di Douala Stadium, Jumat 
(21/1) dinihari WIB. Gambia 
menjadi runner-up setelah 
mengalahkan Tunisia 1-0 di 
Limbe Omnisport Stadium

Mali menjadi juara Grup 
F dengan tujuh poin. Gambia 
di posisi runner-up setelah 
kalah selisih gol dan Tunisia 
berhak melaju setelah men-
duduki peringkat ketiga di 
klasemen tim tiga terbaik.

Grup A juga mengirim 
tiga wakil ke fase gugur, yakni  
Kamerun,  Burkina Faso dan 
Cape Verde. Dari Grup B ada 
Senegal, Guinea runner-up 
dan  dan Malawi. Sedangkan 

Grup C mengir-
imkan Ma-
roko, Ga-
bon,  dan 
Comoros. 
Grup D 
ada  Ni -
geria dan 
Mesir.  

vit

FRANCK KESSIEFRANCK KESSIE
Pemain Pantai GadingPemain Pantai Gading

OLIVIER GIROUDOLIVIER GIROUD
Pemain AC MilanPemain AC Milan

ISCO ALARCONISCO ALARCON
Pemain Real MadridPemain Real Madrid

hadirkan sensasi kebahagiaan 
yang luar biasa.

“Saya sangat senang. 
Menurut saya, itu adalah laga 
yang memberikan sensasi 

kebahagiaan paling 
besar. Ini adalah 
tim dengan ker-
endahan hati, 
karakter dan 
k e k u a t a n ,” 
kata Ancelotti 

dilansir Football 
Espana.  vdp

ELDOR SHOMURODOVELDOR SHOMURODOV
Pemain AS RomaPemain AS Roma

di Liga Italia. Pasukan Massimil-
iano Allegri itu tidak terkalahkan 
dalam delapan pertandingan 
terakhirnya dengan memenangi 
enam laga di antaranya.

Rangkaian hasil itu membuat 
Juventus makin dekat dengan 
empat besar. Bianconeri yang ada 
di posisi kelima dengan 41 poin 
kini cuma berjarak satu angka 
dengan zona Liga Champions. 
Di laga lainnya, Inter Milan 
melawan Venezia pada Minggu 
(23/1) dinihari WIB. Inter sang 
capolista  bakal berupaya kembali 
ke jalur kemenangan usai ditahan 
Atalanta 0-0 di laga sebelumnya.

Hasil melawan Atalanta 
itu menghentikan rentetan 
kemenangan Inter yang 
sebelumnya berlangsun 

delapan laga. Aliran gol 
Nerazzurri juga terhenti 
untuk pertama kalinya 

dalam satu tahun. 
 vit 


