
   

Diaz awalnya juga dilirik 
oleh Tottenham Hotspur. 
Akan tetapi, pemain berpaspor 
Kolombia itu lebih menerima ta-
waran dari The Reds. Ia langsung 
diberikan kesempatan bermain 
di skuad utama. Tak mengece-
wakan, satu gol dicetaknya dari 
empat laga di Liga Inggris.

Sementara Trent Alexander-
Arnold menyebut kemenangan 
ini amat penting. “Belakan-
gan kami mampu melakukan 
itu. Anda lihat pertandingan 
melawan Burnley, kami menang 
1-0. Kami mendapat hasil-hasil 
seperti itu dalam perjalanan di 
musim ini. Hasil-hasil inilah yang 
benar-benar penting. Menang 
4-0 atau 5-0 itu selalu meny-
enangkan, tapi pada akhirnya 
tetap tiga poin, tidak penting 
bagaimana Anda melakukannya, 
cukup tuntaskan saja. Kami bisa 
melakukannya lagi hari ini,” ujar 
Alexander-Arnold seperti dilan-
sir situs resmi klub.

Tambahan angka penuh ini 
membuat si Merah kukuh di 
posisi kedua klasemen dengan 
63 poin dari 27 laga. Semen-
tara, West Ham di posisi kelima 
dengan 45 poin.  vit

penyerang sayap.
Di laga melawan West Ham 

United,  Luis Diaz turun sebagai 
starter. Diaz menempati pos 
penyerang sayap kiri, berdiri 
sejajar dengan Sadio Mane dan 
Mohamed Salah. WhoScored 
mencatat, Diaz bermain selama 
90+5 dan mendapat rating 7. 
Diaz tercatat melepas umpan 
sukses 88 persen dan melepas 
lima tembakan (dua melebar dan 
tiga diblok). Diaz juga sukses 
melakukan dua dribel dan dua 
kali memenangi duel.

Klopp mengaku senang 
dengan penampilan Luis Diaz 
sejauh ini. Bagi Klopp, Diaz me-
mang bertalenta. “Dia adalah pe-
main top, pemain yang melaku-
kan segalanya di lapangan secara 
natural. Tidak banyak latihan 
yang diberikan kepadanya, Diaz 
mengalir begitu saja. Namun 
meski begitu, dia harus bekerja 
keras untuk membantu pertah-
anan,” ujar Klopp. 

Luis Diaz dibeli Liverpool 
dari Porto pada akhir bursa 
transfer musim dingin kemarin. 
Pemain berusia 25 tahun itu 
ditebus seharga 45 juta Euro 
atau setara Rp707 miliar.

barisan pertahananm tapi pada 
akhir laga kami tak bisa mencip-
takan situasi sebanyak yang kami 
mampu,” ujar Klopp.

Dalam laga itu, West Ham 
tidak mau kalah karena terus 
memberikan perlawanan ketat. 
Buktinya Michail Antonio dkk. 
mampu bikin 13 attempts den-
ganl lima on goal dan mem-
buat Alisson Becker kerepotan. 
Bahkan total penyelamatan 
Alisson dan Lukas Fabianski 
sama-sama empat.

“Saya tidak tahu apakah kami 
akan mengingat ini sebagai salah 
satu pertandingan penting. Kami 
tahu West Ham punya beberapa 
kelebihan. Kami mampu mere-
dam mereka dalam situasi itu di 
babak pertama, tapi laga lebih 
terbuka di babak kedua. Kami bisa 
dibilang beruntung saat ini, tapi 
Anda tidak bisa memenangi per-
tandingan sebanyak kami tanpa 
berharap pada keberuntungan 
juga,” ujarnya.

Yang mendapat perhatian 
dari laga itu adalah penampi-
lan Luis Diaz. Diaz bikin 
lini serang The Reds makin 
ngeri, dengan kecepatan lari 
dan teknik berkelasnya di pos 

LIVERPOOL (IM) - Liv-
erpool harus susah payah meraih 
tiga poin saat menghadapi West 
Ham United di Anfi eld, Minggu 
(6/3) dinihari WIB. Liverpool 
mencetak satu-satunya gol pada 
menit ke-27 lewat kaki Sadio 
Mane, yang sekaligus mencetak 
gol ke-12 musim ini.

Manajer Liverpool Juergen 
Klopp tak berpuas diri dengan 
penampilan anak asuhnya. Juru 
taktik itu menegaskan bahwa 
The Reds masih bisa lebih 
baik lagi. Tapi pada dasarnya, 
kemenangan ini sangat penting 
bagi Mane dan kawan-kawan.

Situs resmi Liga Inggris 
mencatat, Liverpool mampu 
menguasai permainan dengan 
penguasaan bola sebesar 68,7 
persen penguasaan bola. Si 

Merah juga bisa 22 kali me-
nambah, 5 di antaranya men-
capai sasaran.

Percobaan on target Liv-
erpool itu sama dengan yang 
dicatatkan oleh The Hammers. 
Secara keseluruhan, The Ham-
mers mampu menorehkan 11 
percobaan. “Kami bisa lebih 
baik, ada banyak ruang untuk 
pengembangan. Kami akan 
melangkah dan akan bekerja 
pada hal itu dan mendapat 
kesempatan untuk bermain lagi 
pada hari Selasa saat melawan 
Inter,” kata Klopp di BBC.

Klopp menyebut Sadio Mane 
sebagai salah satu penampil yang 
menonjol di laga itu. “Saya melihat 
banyak penampilan top individual, 
Sadio Mane merupakan salah 
satunya. Dia sangat susah dilawan 
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Inter Akhiri Puasa Kemenangan

“Kami tahu West Ham punya beberapa 
kelebihan. Kami mampu meredam mereka 
dalam situasi itu di babak pertama, tapi 
laga lebih terbuka di babak kedua,” kata 
Juergen Klopp.

Pemain Liver-Pemain Liver-
pool usai pool usai 

Sadio Mane Sadio Mane 
(ketiga dari kiri) (ketiga dari kiri) 
mencetak gol ke mencetak gol ke 

gawang West gawang West 
Ham United.Ham United.

MILAN (IM) – Inter 
Milan mengakhiri puasa ke-
menangan dengan menga-
lahkan Salernitana 5-0, di 
Giuseppe Meazza, Sabtu 
(5/3) dinihari WIB. Lautaro 
Martinez mencetak hat-trick, 
sementara dua gol lainnya 
diciptakan oleh Edin Dzeko. 

Hasil ini memutus tren 
negatif  Inter yang sebel-
umnya tidak menang dalam 
lima pertandingan terakhir 
di semua kompetisi secara 
beruntun. Kemenangan tera-
khir adalah atas AS Roma 
di Coppa Italia nyaris satu 
bulan lalu.

“Kami mengharapkan 
penampilan ini, karena se-
lama momen sulit, kami 
tahu kami butuh percikan 
agar kami bersemangat lagi. 
Salernitana tidak terkalahkan 
dalam empat pertandingan 
dan dapat peluang pertama 
untuk mencetak gol di menit-
menit awal. Kami bersiap 
untuk menyerang ruang, 
memaksimalkan sayap, 
dan melihat Lautaro 
dan Dzeko merayakan 
gol adalah yang kami 
inginkan,” kata asisten 
manajer Massimiliano 
Farris kepada Sky Sport 

Kemenangan Penting Liverpool di Laga Sulit Kemenangan Penting Liverpool di Laga Sulit 

saya katakan, saya memberikan 
segalanya untuk klub ini. Ada 
masanya saya terpuruk, Roma 
mengangkat saya dan mem-
beri saya kepercayaan diri itu. 
Saya menikmati setiap langkah 
di atas lapangan, Anda bisa 
mendengar suara dukungan 
fans sejak awal dan saya laku-
kan segalanya untuk klub ini. 
Fans mencintai saya dan saya 
mencintai mereka. Saya cinta 
mereka,” ujar Abraham seperti 
dilansir Football Italia.

P e l a t i h 
Roma, Jose 

PENGEMUDI ojek 
online Maxim yang ter-
gabung dalam Maxim In-
dependen Fams (MIF) ber-
sama  Relawan Ambulance 
Batara Ins ( R.A.B.I)  Jakar-
ta Pusat  mengadakan bakti 
sosial dengan mengunjungi 
warga  RT 004/005 Desa 
Kedung Leles  di Kelurahan 
Kasemen,  Kecamatan Kas-
emen, Kota Serang Banten 
yang menjadi korban banjir 
baru-baru ini.

Dalam kunjungan yang 
dilakukan pada Sabtu (5/3) 
tersebut juga mereka juga 
menyerahkan bantuan beru-
pa puluhan dus mie instant 
dan pakaian bekas layak 
pakai. (*)

Tammy Abraham Tampil GemilangMaxim Independen Fam’s dan Relawan Ambulance Batara Ins 
Jakarta Pusat Kunjungi Korban Banjir di Serang Banten

Mourinho beberapa kali per-
nah berujar, kalau dirinya terus 
memoles Abraham untuk jadi 
striker top dunia. Bahkan, 
Mourinho sampai menyindir 
pelatih Timnas Inggris, Gareth 
Southgate andai Abraham 
tidak masuk ke timnas.

“Saya sedang menciptakan 
monster untuk timnas Ing-
gris. Kalau Southgate tidak 
memanggilnya ke Timnas In-
ggris, kecuali dia tidak pu-
nya mata, maka saya akan 
menyarankan Tammy Abra-
ham untuk pindah negara 
saja,” kata Mourinho  beberapa 
waktu lalu.

Berkat kemenangan ini, 
AS Roma naik ke peringkat 
keenam klasemen Liga Italia 
dengan 47 poin dari 28 laga. 

Sementara Atalanta ada di 
posisi kelima den-

g a n  j u m -
lah poin 

s a m a 
d a r i 

2 7 
p e r -

t a n  d i -
ngan.  vit

Italia.
Farris mengakui Inter 

lelah mental menyusul jad-
wal pertandingan yang padat. 
“Sayangnya kami tidak punya 
kesempatan untuk bekerja 
di latihan belakangan ini, 
karena jadwal pertandingan 
yang seperti tak ada habisnya. 
Kami lebih banyak mengasah 
psikologis, bilang ke anak-
anak kalau tes tidak menun-
jukkan adanya perubahan 
dalam kebugaran, sementara 
kami tidak ragu akan kualitas 
Lautaro dan Barella. Kami 
mengandalkan kekuatan tim 
ini dan malam ini kita melihat 
Inter yang semua orang tahu,” 
ujar Farris.

Inter selanjutnya akan 
tandang ke markas Liverpool,  
Anfi eld, Rabu (9/3) dinihari 
WIB, guna melakoni leg ked-
ua babak 16 besar Liga Cham-
pions. Mereka harus mem-
balikkan keadaan usai kalah 

0-2 di leg pertama. 
“Kami tahu tidak 
akan mudah untuk 
membalikkan ke-
adaan, tapi kami 
meng ing inkan 
penampilan ter-

baik,” kata Farris. 
 vdp 

TAMMY ABRAHAMTAMMY ABRAHAM
Pemain AS RomaPemain AS Roma

EDIN DZEKOEDIN DZEKO
Pemain Inter MilanPemain Inter Milan

ROMA (IM) - AS Roma 
memetik poin penuh saat men-
jamu Atalanta pada lanjutan 
Liga Italia yang berlangsung 
di Stadion Olimpico, Minggu 
(6/3) dinihari WIB. Gol tung-
gal Roma dicetak Tammy 
Abraham.

Abraham k in i  sudah 
mencetak 13 gol dalam 27 kali 
penampilan di Serie A bersama 
Roma. Sejauh ini, striker in-
ternasional Inggris itu sudah 
mengemas 20 gol di musim 
debutnya bersama Giallorossi.

Gol-gol tersebut jadi jawa-
ban Abraham atas kepercay-
aan yang diberikan Roma 
kepadanya. Tim asal ibu kota 
Italia itu merekrut Abraham 
yang tersisih dari Chelsea pada 
musim panas lalu senilai 40 
juta Euro.

Striker berusia 24 tahun itu 
menyebut Roma membuatnya 
percaya diri lagi. “Seperti yang 

Feri (Ketua Maxim Independen Fams) secara simbolis menyerahkan mie instan kepada warga 
korban banjir di Serang.

p o i n  d i 
peringkat 
k e t i g a 
k l a semen 

Liga Inggris. 
 vdp

caya diri di depan gawang. “Gol 
pertama sangat membantu. Gol 
itu memberi kami keyakinan 
besar. Ketika Burnley mengha-
dapi situasi, mereka menyulitkan 
Anda. Sangat penting untuk 
tetap positif  dan tidak 
frustrasi. Kami lebih jitu 
di depan. Para pemain 
depan menaikkan level 
dan membalikkan per-
mainan,” kata Tuchel.

Berkat kemenan-
gan ini, Chelsea kini 
mengumpulkan 53 

Tuchel dilansir dari BBC.
Tapi memasuki babak 

kedua, Tuchel memotivasi pe-
mainnya untuk tampil lebih 
menekan lawan. “Saya hanya 
mengingatkan kepada tim, apa 
yang harus mereka lakukan. Saya 
mengingatkan bagaimana mer-
eka harusnya bermain, di mana 
posisi mereka, di mana akselerasi 
mereka, dan bagaimana mereka 
harus melangkah,”  ujar Tuchel 

Tuchel juga mengakui gol 
Reece James amat membantu 
sehingga Chelsea jadi lebih per-

LONDON (IM) - Chel-
sea menang telak 4-0  atas 
Burnley pada lanjutan Liga 
Inggris, yang berlangsung 
di Turf  Moor, Sabtu (5/3) 
malam WIB. Seluruh gol 
The Blues dicetak di babak 

kedua. Reece James mem-
buka keunggulan di menit 

ke-47, lalu brace Kai Havertz 
dan Christian Pulisic.

Manajer Chelsea, Thomas 
Tuchel mengakui timnya sempat 
terbawa permainan Burnley dan 
tidak melakukan manuver di lini 

serang.  Dan lapangan di Stadion 
Turf  Moor cukup kering se-
hingga menyulitkan permainan 
bola-bola pendek. Itulah yang 
jadi kendala di babak pertama.

“Sangat sulit karena lapangan-
nya sangat kering, para pemain 
tidak bisa cepat memainkan bola 
dan mengoper,. Namun gol per-
tama, itu memberikan kami rasa 
percaya diri. Ada juga peruba-
han taktik untuk Kante sehingga 
dirinya punya lebih banyak ru-
ang. Akhirnya, kami bisa brilian 
menang dengan banyak gol,” kata 

Chelsea Sempat Kesulitan Atasi BurnleyChelsea Sempat Kesulitan Atasi Burnley

REECE JAMESREECE JAMES
Pemain ChelseaPemain Chelsea


