
   

seri 1-1 pada 29 Desember silam.
“Itu adalah performa tim 

yang sangat baik dari dia. Dia 
sangat bisa diandalkan dan 
mengerahkan usaha yang be-
sar. Ini adalah sedikit cerita dari 
tim kami. Jadi dia memberikan 
segalanya dalam kaitannya den-
gan usaha tim,” ucap Tuchel di 
laman resmi Chelsea.

Manajer Antonio Conte 
menyebut level The Lilywhites 
tertinggal jauh sekali. Kekala-
han itu membuat Tottenham 
tertahan di peringkat 7 klasemen 
Liga Inggris, dengan mengoleksi 
36 poin, tertinggal 11 angka dari 
Chelsea di peringkat tiga.

“Untuk menjadi tim pent-
ing, Anda butuh pemain penting. 
Saat ini kami masih jauh. Ini 
membutuhkan waktu, bertahun-
tahun. Klub tahu betul apa yang 
saya pikirkan dan waktu yang 
kami butuhkan untuk memang-
kas jarak itu. Bukan di bursa 
transfer caranya untuk memang-
kas jarak itu. Dalam beberapa 
tahun terakhir, kesenjangan ini 
menjadi sangat, sangat besar. 
Tidak mudah untuk menemu-
kan solusi dalam waktu singkat 
saat ini,” kata Conte  kepada 
5Live.     vit

Ziyech sendiri memang 
sedang dipercaya Tuchel untuk 
mengisi skuad utama Chelsea. 
Di dua laga terakhir, pemain 
asal Maroko itu bahkan bertu-
rut-turut bikin gol.

“Mungkin posisi terbai-
knya adalah di sayap, itu men-
gapa dia bermain sangat baik 
hari ini. Ziyech sangat bagus 
mengontrol bola dan berani 
mengambil risiko. Gol yang 
dia cetak, bagi saya adalah gol 
terbaik kami sejauh ini. Tem-
bakannya brilian,” terangnya.

J ika  Ziyech sang gup 
mencetak gol, lain lagi dengan  
Romelu Lukaku. Ia  masih 
paceklik gol.  Di laga itu Lu-
kaku bermain penuh selama 
90 menit dengan catatan tiga 
tembakan (1 on target) dan dua 
kali kehilangan bola.

Striker top Belgia tersebut 
berarti sudah lima pertandingan 
gagal menjebol gawang lawan. 
Lukaku baru mencetak delapan 
gol dalam 24 penampilan untuk 
Chelsea sejak ditebus 115 juta 
Euro dari Inter Milan di musim 
panas. Terakhir kali Lukaku 
mengukir namanya di papan 
skor adalah ketika membobol 
gawang Brighton dalam hasil 

men, itu adalah tanggung jaw-
ab setiap tiga hari kami untuk 
membuktikan diri dan seka-
rang kami memiliki jeda, dan 
penting untuk memasuki jeda 
ini dengan kinerja yang kami 
inginkan. Kami membutuhkan 
ini tetapi juga perlu melakukan 
hal-hal yang lebih baik. Para 
pemain sangat lelah karena itu 
adalah perjalanan panjang bagi 
kami,”  kata Tuchel.

Dalam laga itu Hakim 
Ziyech tampil gemilang. Di-
tempatkan di pos sayap kanan, 
Ziyech bahu-membahu ber-
sama Cesar Azpilicueta untuk 
mengirim bola ke dalam kotak 
penalti lawan.

Bahkan di babak pertama, 
Ziyech memenangi segalanya. 
Ziyech tercatat memenangi duel 
sebanyak enam kali, recoveries 
sebanyak enam kali, tekel ter-
banyak tiga kali, dan terbanyak 
menembak dengan tiga kali.

Gol yang ia ciptakan di 
menit ke-47, berawal dari Cl-
lum Hudson-Odoi. Ziyech 
kemudian mengontrol seben-
tar dan melepas sepakan kaki 
kiri. Bola melengkung masuk 
ke dalam gawang, Hugo Lloris 
mati langkah.

LONDON (IM) - Chel-
sea meraih tiga poin saat mela-
koni Derby London kontra 
Tottenham Hotspur pada 
lanjutan laga Liga Inggris. 
Bermain di Stamford Bridge, 
London, Minggu (23/1) malam 
WIB, The Blues menang 2-0.

Di babak pertama, skor 
masih 0-0, setelah gol Harry 
Kane sempat dianulir. Di babak 
kedua, Chelsea bisa bikin dua 
gol lewat Hakim Ziyech dan 
Thiago Silva.

Manajer Chelsea Thomas 
Tuchel  mengaku puas dengan 
kerja keras skuadnya. “Kami 
bekerja sangat keras untuk  
meraih kemenangan dan itu 
adalah pertandingan yang sulit. 
Pemain tampil  luar biasa, dan 

itu adalah kemenangan yang 
pantas,” kata Tuchel seperti 
dilansir Sky Sport.

Menurutnya, Tottenham 
merupakan tim yang sulit di-
kalahkan. “Sangat sulit untuk 
menciptakan peluang melawan 
mereka, tetapi kami tanpa henti 
dan terus percaya diri. Terus ber-
jalan, tidak perlu ada perubahan, 
beberapa detail tentang kapan 
harus mengambil risiko dan 
kapan tidak. Dorongan untuk 
terus maju,” ujarnya.

Chelsea yang berada di posi-
si ketiga kini mengoleksi 47 poin 
dan menjaga asa kecil untuk 
mengejar jarak dari pemuncak 
klasemen Manchester City yang 
kini terpaut sepuluh poin.

“Klasemen adalah klase-
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Liverpool Hanya Fokus ke Setiap Laga

“Klasemen adalah klasemen, itu adalah 
tanggung jawab setiap tiga hari kami 
untuk membuktikan diri dan sekarang 
kami memiliki jeda, dan penting untuk 
memasuki jeda ini dengan kinerja yang 
kami inginkan,” kata Thomas Tuchel.

Pemain Chelsea Pemain Chelsea 
bersukacita usai bersukacita usai 

Hakim Ziyech Hakim Ziyech 
(kedua dari (kedua dari 

kanan) mencetak kanan) mencetak 
gol ke gawang gol ke gawang 

Tottenham Tottenham 
Hotspur.Hotspur.

LONDON (IM) - Liver-
pool meraih poin sempurna saat 
berhadapan dengan tuan rumah 
Crystal Palace pada lanjutan Pre-
mier League.  Berlaga di Selhurst 
Park, Minggu (23/1) malam WIB, 
Liverpool menang 3-1. The Reds 
tampil dominan sepanjang paruh 
pertama dan mencetak dua gol 
melalui Virgil van Dijk dan Alex 
Oxlade-Chamberlain.

The Eagles memperkecil 
kedudukan 10 menit babak 
kedua berjalan via gol Odsonne 
Edouard. Namun gol pen-
alti Fabinho menjelang waktu 
normal habis memperbesar 
kemenangan Liverpool.

Manajer Liverpool, Juergen 
Klopp, mengaku senang dengan 
kemenangan timnya. “Setiap 
pertandingan Liga Inggris sulit 
seperti yang kita lihat kali ini. 
Kami membuatnya lebih men-
arik daripada yang diperlukan. 
Kita lihat saja apa yang terjadi 
dalam beberapa bulan terakhir. 
Kemenangan ini tentu saja 
menggembirakan,” ujar 
Klopp dilansir dari BBC.

Ia juga mengomen-
tari jarak poin timnya 
dengan Manchester  City. 
Margin poin The Sky Blues 
saat ini masih terlampau 
jauh untuk dikejar Merseyside 
Merah.

Meski begitu, Klopp belum 
melempar handuk sepenuhnya dari 
persaingan juara Premier League 
musim ini. Dia meminta anak 
asuhnya untuk konsisten merebut 
kemenangan di laga-laga tersisa. 
“Tidak. Jaraknya terlalu jauh un-
tuk dibicarakan, tetapi kami tidak 
harus menyerah. Kami hanya 

Chelsea Jaga Asa Mengejar Manchester CityChelsea Jaga Asa Mengejar Manchester City

GAROUNA (IM) - Tu-
nisia melaju ke babak perem-
patfi nal Piala Afrika 2021 usai 
menyingkirkan favorit juara 
Nigeria, pada babak 16 besar 
yang berlangsung di Roumde 
Adjia Stadium, Garoua, Senin 
(24/1) dinihari WIB.

Nigeria lebih diunggulkan di 
laga ini karena melaju ke babak 
16 besar dengan poin sempurna 
di fase grup. Sementara, Tunisia 
ke fase gugur hanya dengan status 
sebagai peringkat ketiga terbaik. 
Walau demikian,  laga ini tak 
serta-merta mudah untuk Nigeria. 
Elang Cartagena memberi perla-
wanan sengit hingga babak per-
tama berakhir imbang tanpa gol.

Di babak kedua, saat laga 
baru berjalan dua menit, Tu-
nisia mengejutkan Nigeria 
dengan gol Youssef  Msakni 
dari tendangan keras jarak jauh.

Langkah Nigeria di laga 
ini semakin berat setelah Alex 
Iwobi mendapat kartu merah 
di menit ke-66. Wasit memberi 
kartu merah langsung ke Iwobi 
usai meninjau VAR. Iwobi 
diusir wasit akibat menginjak 
pergelangan kaki Msakni.

Kondisi ini tentu saja 
membuat Nigeria kesulitan 
mengejar ketinggalan. Skor 

PARIS (IM) - Paris 
Saint-Germain (PSG) ber-
pesta gol, 4-0, saat menjamu 
Reims dalam lanjutan Ligue 
1, di Parc des Princes, Senin 
(24/1/2022) dinihari WIB.

PSG membuka keran 
golnya satu menit sebelum 
turun minum. Marco Verratti 
membobol gawang Reims me-
lalui sepakan di kotak penalti, 
memaksimalkan bola muntah 
tembakan Mauro Icardi yang 
ditepis Predrag Rajkovic.

Di babak kedua, PSG 
tidak mengendurkan seran-
gan. Pada menit ke-62, PSG 
mencetak gol lewat  Sergio 
Ramos. Ini adalah gol perta-
manya untuk Les Parisiens lewat 
sontekan bola dari jarak dekat.

Tuan rumah menambah 
gol tujuh menit berselang. Wout 
Faes membobol gawang send-
iri setelah salah mengantisipasi 
bola percobaan Marco Verratti. 
Danilo Pereira menutup pesta 
PSG lewat golnya pada menit 
ke-75. Khusus untuk Ramos, ia 
mengaku kesulitan beradaptasi 
dengan kehidupan di PSG.

Ramos bergabung PSG 
di musim panas lalu setelah 

menghabiskan 16 tahun 
bersama Real Madrid. Pe-
main internasional Spanyol 
itu menjalani awal karier 
yang berliku karena dibekap 
cedera silih berganti. Alhasil, 
Ramos baru lima kali ber-
main untuk PSG di seluruh 
kompetisi musim ini.

“Saya sangat gembira 
dengan kemenangan ini dan 
untuk gol pertamaku dengan 
tim ini. Saya gembira bisa 
bermain selama 90 menit. 
Saya ingin mendapat-
kan dukungan dari 
suporter. Penting 
untuk membangun 
kebiasaan dan ru-
tinitas. Saya sudah 
bergabung den-
gan tim selama 
tiga pekan dan 
saya menuju rit-
meku,”  kata 
kata Ramos k e -
pada Ama- z o n 
Prime.

Pesepakbola beru-
sia 35 tahun ini men-
gakui, dirinya belum 
memenuhi ekspektasi. 
Meski demikian, Ra-

Gasak Nigeria, Tunisia ke Perempatfi nalGol Pertama Ramos untuk PSG
1-0 untuk kemenangan Tunisia 
menutup laga.

Tunisia bakal bertemu 
Burkina Faso di babak dela-
pan besar. Di laga sebelum-
nya, Burkina Faso lebih dulu 
memastikan tempat di perem-
patfi nal usai menumbangkan 
Gabon 7-6 lewat adu penalti 
di Stade de Limbe.

Laga Burkina Faso kontra 
Gabon harus ditentukan lewat 
adu penalti setelah kedua tim 
bermain imbang 1-1 selama 120 
menit. Burkina Faso membuka 
skor di menit ke-28 lewat Bertrand 
Traore. Gol ini sekaligus mene-
bus kegagalan penalti penyerang 
Aston Villa tersebut 10 menit 
sebelumnya pada menit ke-18.

Tapi Gabon bisa memak-
sakan laga berlanjut ke per-
panjangan waktu. Adam Guira 
bikin gol bunuh diri pada menit 
ke-90+1 hingga kedudukan jadi 
imbang 1-1. Di babak tos-tosan, 
laga harus ke babak sudden 
death hingga penendang ke-9. 
Penalti Ismahila Ouédraogo 
memasti- kan Burkina 
F a s o menang 
7-6 un- tuk me-
laju ke perem-
patfi nal.    vdp

Barcelona Kesulitan Atasi Alaves
VITORIA-GASTEIZ (IM) 

- Barcelona begitu kesulitan meraih 
poin penuh saat melawan tuan 
rumah Deportivo Alaves pada 
lanjutan Liga Spanyol, di Estadio 
Mendizorroza, Senin (24/1) dini-
hari WIB. Gol tunggal Frenkie De 
Jong di menit ke-87 memastikan 
kemenangan Blaugrana.

Dari segi statistik, keduanya 
tak jauh berbeda. Menurut 
Opta, Alaves membuat 6 tem-
bakan dan 2 yang mengarah ke 
gawang sepanjang laga. Semen-
tara Barcelona melepaskan 10 
shots, dan 4 yang tepat sasaran,

Di masa injury time, Alaves 
juga mendapatkan kartu merah. 
Pelatih Jose Luis Mendilibar diusir 
wasit karena protes berlebihan. 
Pelatih Barcelona, Xavi Her-
nandez, menyebut timnya tidak 
bermain dengan baik, tapi tetap 
senang dan bersyukur lantaran 
Los Cules pulang dengan mem-
bawa tiga poin.

“Kami cukup ke-
sulitan, tapi ini adalah 
tiga poin krusial 
dan tim mem-
butuhkan itu 
dan mer-
eka pantas 
m e n  d a -
patkannya. 
M a t a h a r i 
sudah bersinar 
lagi, kemenangan ini 
menunjukkan masih ada 
kehidupan. Ini berarti banyak 
kepercayaan diri, terus per-

perlu memenangkan pertandingan-
pertandingan,” kata Klopp.

Alex Oxlade-Chamberlain 
menambahkan, persaingan den-
gan City memang sulit, tetapi 
timnnya  hanya fokus dari laga 
ke laga. “Penting bagi kami untuk 
tidak memikirkan jarak, tetapi 
sebaiknya kami fokus dari laga ke 
laga.  Masih banyak pertandingan 
ke depan. Kita tidak tahu, apa 
yang akan terjadi. Yang penting 
selalu meraih poin penuh di setiap 
laga,” ujarnya di situs klub.

Tambahan tiga angka mem-
buat Liverpool kini mengoleksi 
48 poin di posisi kedua klase-
men Premier League. Sementara 
itu, Crystal Palace tertahan di 

urutan 13 dengan 
24 poin.  vit

ALEX OXLADE-CHAMBERLAINALEX OXLADE-CHAMBERLAIN
Pemain LiverpoolPemain Liverpool

FRENKIE DE JONGFRENKIE DE JONG
Pemain BarcelonaPemain Barcelona

SERGIO RAMOSSERGIO RAMOS
Pemain PSGPemain PSG

mos berangsur-angsur me-
nikmati kehidupan bersama 
klub barunya. “Saya merasa 
sangat gembira sekarang. 
Terkait dengan kota Paris, 
Saya merasa lebih baik karena 
sudah menghabiskan banyak 

waktu di Madrid se-
belumnya. Pada 
awalnya  me-
mang sulit, tapi 
sekarang aku 
merasa sedikit 
lebih baik,” ika-

ta Ramos. 
    vdp

YOUSSEF MSAKNIYOUSSEF MSAKNI
Pemain TunisiaPemain Tunisia

caya pada apa yang kami lakukan. 
Kami keteteran karena kami meng-
hasilkan sedikit peluang,” kata Xavi, 
dikutip dari Mundo Deportivo.

Sementara Frenkie De Jong 
mengaku gembira karena bisa 
mencetak gol di laga tersebut. 
“Penting bagi kami untuk se-
lalu meraih kemenangan dalam 
kondisi apa pun. Laga berjalan 
sulit, karena mereka tampil solid. 
Tapi kami tetap pada jalurnya, 
bermain dengan kemampuan 
kami, hingga bisa meraih poin 
penuh. Saya senang bisa mencetak 
gol di situasi sulit ini,” ujarnya.

Tambahan t ig a  angka 
membawa Barcelona 

naik ke posisi 
lima klasemen 
s e m e n t a r a 
L i g a  S p a -
nyol. Sergio 

Busquets dkk 
mengumpulkan 

35 poin.  

vit


