
   

tidak ada yang diragukan dari 
timnya menyambut laga mela-
wan Atletico. “Kami bermain 
selalu dengan motivasi tinggi. 
Ini Liga Champions, semua 
pemain ingin tampil dengan 
performa terbaik mereka. Jadi 
jangan ragukan komitmen 
seluruh pemain. Laga nanti 
memang berat, karena Atletico 
juga tim bagus. Tapi saya yakin, 
seluruh pemain akan berbuat 
seuatu yang lebih,” ujar Rang-
nick di situs klub.

Bagi penjaga gawang MU, 
David de Gea, duel lawan At-
letico akan emosional karena 
Madrid merupakan tempat 
kelahirannya. Selain itu, De 
Gea adalah produk akademi 
Los Rojiblancos dan kemudian 
tampil gemilang di level klub 
profesional. Man United ke-
mudian memboyong De Gea 
pada musim panas 2011.

“Saya suka fakta bahwa 
saya lahir di Madrid. Tapi, pada 
akhirnya, itu hanya sebuah 
kota. Sekarang saya merasa 
seolah-olah saya dari Man-
chester, saya hanya merasa 
seperti orang dari Manchester. 
Ini adalah sebuah pertandin-
gan. Semua pemain MU  ingin 
menang, terutama saya,” kata 
De Gea di situs klub.  vit 

gan mentalitas yang sama saat 
melawan Osasuna.

“Kami melakukan banyak 
hal dengan baik dan kami 
mendapat kemenangan yang 
bagus. Kami semua memain-
kan permainan yang bagus. 
Kami semua termotivasi untuk 
pertandingan melawan Man 
United. Kami harus melan-
jutkan dengan mentalitas yang 
sama dan sikap yang sama. Jika 
sikap itu ada, itu bagus, kualitas 
masing-masing dan tim akan 
keluar di lapangan,” pria asal 
Portugal itu. 

Di pihak lain,  MU memu-
lai Liga Champions dengan 
kekalahan mengejutkan 1-2 
dari Young Boys pada laga 
perdana Grup F. Kendati be-
gitu, Marcus Rashford dan 
kawan-kawan cepat berbenah 
sehingga bisa finis sebagai 
juara grup dengan torehan 
11 poin. 

Di sisi lain, MU juga baru 
saja menggasak Leeds United 
dengan skor 4-2 dalam lanjutan 
Liga Inggris. Kemenangan 
itu menggenapi catatan The 
Red Devils yang tak tersentuh 
kekalahan dalam 7 laga aktual 
di Premier League. 

Manajer sementara MU 
Ralf  Rangnick mengatakan, 

Tidak ada penjelasan dari 
sang pelatih terkait rumor ini. 
Namun satu hal yang pasti, 
Atletico harus mengantisipasi 
serangan yang bakal dibangun 
MU. Pasalnya MU memiliki se-
jumlah pemain yang selalu siap 
mencetak gol seperti Cristiano 
Ronaldo, Paul Pogba, Bruno 
Fernandes dan Jadon Sancho.

“MU memiliki sejumlah 
pemain berbahaya. Tapi kami 
akan mengantisipasinya. Yang 
jelas laga nanti, bakal menjadi 
ujian berat bagi masing-masing 
tim.  Kami ingin mengamank-
an poin di kandang dan segera 
bersiap diri untuk leg 2,” kata 
Simeone.

Joao Felix menilai laga nanti 
bakal jadi duel yang enak diton-
ton. “Liga Champions selalu 
menjadi salah satu tantangan 
terindah dalam hidup seorang 
pemain. Kami baik-baik saja, 
kami termotivasi, dengan publik 
semua bersama kami, itu akan 
menjadi pertandingan yang 
sangat bagus untuk ditonton dan 
dimainkan,” kata Felix dikutip 
dari Sport.

Ia ingin timnya menampil-
kan permainan yang sama sep-
erti saat menang meyakinkan 
atas Osasuna.  Mereka harus 
menghadapi laga nanti den-

MADRID (IM) - Atletico 
Madrid akan berjibaku melawan 
Manchester United (MU) pada 
babak 16 besar Liga Champions. 
Laga leg I berlangsung di kan-
dang Atletico, Stadion Wanda 
Metropolitano Kamis (24/2)  
mulai 03.00 WIB.

Atletico Madrid melewati 
fase grup dengan ketat. Los 
Rojiblancos harus menunggu 
hingga matchday terakhir  un-
tuk lolos ke fase knock out. 
Kemenangan 3-1 atas FC Porto 
membawa skuad asuhan Diego 
Simeone fi nis di peringkat 2 
Grup B dengan 7 poin, ber-
jarak 2 poin dari FC Porto di 
peringkat 3. 

Jelang laga nanti,  Atletico 
Madrid punya bekal positif  
setelah menang 0-3 di markas 
Osasuna dalam pertandingan 
La Liga Spanyol pekan kema-
rin. Hasil itu tentu jadi pelepas 

dahaga pasca kekalahan dari 
Levante di laga sebelumnya 

“Ini adalah permainan, 
pukulan tempo hari (kalah 
dari Osasuna) menyakiti kami, 
tetapi ada respons yang san-
gat baik (selanjutnya menang 
atas Levante). Kini kami siap 
melawan Manchester United. 
Itu laga berarti, namun kami 
sudah siap. Para pemain sudah 
siap tempur,” kata Simeone 
kepada Marca.

Menariknya,  Simeone 
dikabarkan akan mencoba 
skema baru saat menghadapi 
Setan Merah nanti. Dilansir 
dari AS, Simeone disinyalir 
bakal memarkir Luis Suarez 
dan Antoinne Griezmann. 
Mengandalkan tiga bek dalam 
formasi 3-5-2, nantinya Joao 
Felix dan Angel Correa akan 
dipilih Simeone untuk menjadi 
ujung tombak.
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Morata Tolak Barca Karena Allegri

“Liga Champions selalu menjadi salah satu 
tantangan terindah dalam hidup seorang 
pemain. Nanti akan menjadi pertandingan 
yang sangat bagus untuk ditonton dan 
dimainkan,” kata Joao Felix.

TURIN (IM) - Alvaro 
Morata sempat diincar Barce-
lona pada bursa musim dingin. 
Namun, ia memilih bertahan di 
Juventus.  Ternyata, ada  peran 
Massimiliano Allegri sehingga 
sang pemain tidak menerima 
pinangan Barca.

Penyerang Spanyol itu  
memang menjadi target Bar-
ca, setelah kehilangan Sergio 
Aguero yang mesti pensiun dini 
karena masalah jantung. Mo-
rata bahkan sudah menggelar 
pembicaraan dengan pelatih 
Barcelona Xavi Hernandez.

Pemain yang dimiliki At-
letico Madrid itu nyaris ang-
kat kaki dari Allianz Stadium. 
Menysul pembelian Dusan 
Vlahovic dari Fiorentina 
dengan nilai kesepakatan 
yang bisa mencapai 80 juta 
Euro.

Namun seiring dengan 
waktu, Morata tetap melan-
jutkan peminjamannya di Ju-
ventus sampai akhir musim 
ini. Barcelona akhirnya 
m e n g g a e t  P i e r r e -
Emerick Aubameyang 
setelah memutus kon-
traknya dengan Arsenal.

“Allegri penting. 
Dukungan dar inya 
menjadi faktor utama.  
Dia tahu kualitas dan 
kelemahan saya. Dia 
bilang bahwa dia 
mempercayai saya, 
sekarang saya ha-
rus berjuang 
d a n  m e m -

Atletico Madrid Kontra MU Bakal Seru Atletico Madrid Kontra MU Bakal Seru 

JOAO FELIXJOAO FELIX
Pemain Atletico MadridPemain Atletico Madrid

MANCHESTER (IM) - 
Manchester City masih butuh 
96 poin untuk menjuarai Liga 
Inggris. Sang manajer  Pep 
Guardiola tak khawatir dengan 
potensi  mendekatnya jarak 
dengan Liverpool. 

Kekalahan dramatis 2-3 
dari Tottenham Hotspur di 
akhir pekan lalu memang be-
lum menggoyahkan The Citi-
zens di puncak klasemen, den-
gan perolehan 63 poin, unggul 
enam angka dari Liverpool di 
bawahnya.

Hanya saja, jarak tersebut 
berpeluang terpangkas hanya 
menjadi tiga poin. Soalnya, 
Liverpool baru melakoni 25 
pertandingan, alias satu per-
tandingan lebih sedikit dari-
pada Man City. 

Pada musim 
2018/2019 Liv-
erpool mampu 
m e n d e s a k 
Manchester City 
sampai fase akhir 

kompetisi. Namun 
si Manchester Biru 
akhirnya keluar 
sebagai kampiun 
setelah mendulang 
98 poin, hanya ung-
gul satu poin dari si 

PARIS (IM) -  Pemain 
Brasil, Neymar,  punya tekad 
memenangi Piala Dunia 
2022. Ia juga menginginkan 
untuk melampaui rekor gol 
Pele, legenda Brasil.

Pemain Paris Saint-Ger-
main (PSG) itu dipastikan me-
mimpin Brasil pada putaran 
final Piala Dunia 2022 di 
Qatar. Selecao memuncaki 
klasemen sementara zona 
CONMEBOL dengan 39 
poin dan dipastikan telah lolos 
bersama Argentina meskipun 
babak kualifi kasi masih meny-
isakan dua pertandingan.

Di Qatar nanti, Brasil  
punya misi memenangi trofi  
juara dunia keenam. Terakhir 
kali Brasil memenangi Piala 
Dunia pada 2002 alias 20 
tahun silam.

Sebagaimana diketahui 
Pele merupakan peme-
gang rekor gol tim Samba.  
Neymar termotivasi untuk 
melampauinya.  Sejak men-
jalani debutnya bersama 
“kuning-hijau” pada 2010, 
pesepakbola berusia 30 ta-
hun itu  telah mengoleksi 70 
gol hanya berjarak tujuh gol 

saja dari seniornya itu.
“Kami akan mencari 

trofi  Piala Dunia, yang di-
inginkan semua orang. Itu 
akan menjadi sebuah kehor-
matan besar dengan men-
jadi pencetak gol terbanyak 
tim nasional dan saya akan 
berbohong jika bilang 
saya tidak memikir-
kannya. Saya betul-
betul berharap 
bisa mematah-
kan rekor gol 
Pele kare-
na d ia 
i t u 

seorang idola bagi setiap 
orang di Brasil,” kata 
Neymar dikutip ESPN.

Mantan pemain Bar-
celona itu masih memiliki 
beberapa tahun lagi untuk 
bermain di sepakbola level 
tertinggi.  “Saya  pernah 
bercanda dengan teman-
teman bahwa saya akan 
pensiun di usia 32 tahun. 
Terus terang, saya akan 

City Tak Khawatir dengan Liverpool Neymar Ingin Lampaui Rekor Pele
Merah yang fi nis di bawahnya.

Guardiola merasa situa-
si serupa bisa terjadi lagi di 
musim ini. “Margin melawan 
Liverpool itu bukan apa-apa. 
Kami harus memenangi ban-
yak poin,  lebih dari 90 poin 
- 95, 96 poin untuk menjadi 
juara. Kami bisa kalah. Anda 
bisa kalah dengan banyak cara. 
Berkali-kali, ketika kami kalah, 
kami kalah sebagai sebuah tim 
yang hebat, dan kami harus 
terus seperti ini,”  ujar Pep 
dilansir Marca. 

Pemain City, Kevin De 
Bruyne mengaku, persain-
gan di Liga Inggris memang 
akan terus berlangsung den-
gan ketat. Semua tim punya 
kesempatan untuk naik ke 
posisi atas. “Poin yang kami 
kumpulkan saat ini belum jadi 
jaminan untuk menjadi juara. 
Masih banyak klub yang bisa 
saja terus menyodok ke pa-

pan atas klasemen. Yang 
bisa kami lakukan 

adalah men-
gamankan 

poin di 
s e t i ap 
l a g a . 

M e -
ma-
n g 

b e -
rat, teta-

pi itu sebuah 
kehar usan 

jika ingin 
j u a r a , ” 
t a n -
das De 
Bruyne 
di situs 
klub.  

vdp

Ancelotti Akui Madrid Punya Masalah
MADRID (IM) - Per-

forma Real Madrid  dinilai kurang 
meyakinkan belakangan ini. 
Pelatih Madrid Carlo Ancelotti 
mengakui timnya masih punya 
satu masalah yang harus segera 
dibereskan. Sebelum menang 
atas Deportivo Alaves di Liga 
Spanyol akhir pekan lalu, Madrid 
hanya menang satu kali dalam 
lima pertandingan di semua 
kompetisi. Dalam laju itu, sem-
pat mengalami kekalahan 0-1 di 
markas Paris Saint-Germain pada 
ajang Liga Champions.

Performa Madrid saat 
melawan PSG itu mendapat 
kritik. Los Blancos dinilai ber-
main terlalu bertahan. 
Penampilan Madrid 
membaik akhir 
pekan kemarin. 
Mereka menang 
telak dengan 
s k o r  3 - 0 
atas Alaves, 
M i n g g u 
(20/2) dini-
hari WIB.

Kend-
ati demiki-
an, ada satu 
tren negatif  yang 
disorot oleh Ancelotti. 
Sudah dua bulan Karim 
Benzema dkk. tidak per-
nah mencetak gol di babak 
pertama.

Madrid terakhir kali 
mencetak gol di babak pertama 
adalah saat menang 2-1 atas 
Athletic Bilbao di Piala Super 
Spanyol pada 17 Desember 
lalu. Itu berarti Madrid melewa-

bayar kepercayaannya. Saya 
sudah berbicara dengan pela-
tih selama bursa transfer itu. 
Kami membicarakan tentang 
ide-ide dia dan bagaimana 
dia melihat tim. Kedatangan 
Dusan sangat membantu. 
Saya akan selalu tinggal di 
sini (Juve) kalau saya boleh 
memilih,” kata Morata kepada 
Ilbianconero.com. 

Hingga Selasa (22/2) 
WIB,  Morata sudah mencetak 
delapan gol dan enam assist 
dalam 33 penampilan untuk 
Juventus di musim ini. Na-
mun ia punya kesempatan 
menambah pundi-pundi gol-
nya  “Saya hanya ingin tampil 
dengan performa terbaikku. 

Soal gol,  kalau ada ke-
sempatan tentu saja 
selalu bisa terjadi. 
Tapi yang penting, 
saya harus selalu 

bermain bagus,” 
tuturnya. 
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CARLO ANCELOTTICARLO ANCELOTTI
Pelatih Real MadridPelatih Real Madrid

NEYMARNEYMAR
Pemain BrasilPemain Brasil

KEVIN DE BRUYNEKEVIN DE BRUYNE
Pemain Man.CityPemain Man.City

ti tujuh laga terakhir di semua 
kompetisi tanpa mencetak gol 
di babak pertama.

Ancelotti pun berjanji 
untuk segera memperbaiki 
kelemahan yang ada. “Kami 
sudah bicara soal ini pekan 
ini. Kami harus memulai per-
tandingan dengan intensitas 
yang diperlukan, ini adalah titik 
lemah yang kami miliki dan 
kami akan memperbaikinya. Di 
Bilbao, bulan Desember, kami 
kami membuka keunggulan 

dua kali, tapi sejak saat 
itu kami lebih kesuli-
tan. Rival menekan 
habis-habisan di ba-
bak pertama dan bi-

asanya menurun 
di babak kedua,” 
ujar Ancelotti 

seperti dilan-
sir Football 
Espana.

L a  l u 
bagaima-
na den-
gan us-
a h a 
m e n -
datan-
g a k a n 

pemain baru? Pihak 
klub  ternyata tidak 
akan belanja besar-be-
saran di musim panas 
nanti. Fokusnya cuma 
dua pemain, Kylian 
Mbappe dan Erling 
Haaland.  vit

ALVARO MORATAALVARO MORATA
Pemain JuventusPemain Juventus

bermain sampai lelah secara 
mental. Secara fisik, saya 
merasa masih bisa bermain 
selama beberapa tahun lagi. 
Tapi kesehatan mentalku itu 
yang paling penting. Kon-

trakku dengan Paris 
akan habis saat saya 

berusia 34 tahun. 
Jadi saya akan 

bermain seti-
daknya sampai 
saat itu,”  tandas 

Neymar.  vdp


