
   

dak memainkan permainan 
yang bagus tempo hari (saat 
melawan Galatasaray) dan 
yang penting adalah respons 
tim. Kami kritis terhadap diri 
sendiri,” kata Torres dilansir 
dari Sbnational.

Hasil ini pun membuat 
Torres lebih percaya diri dalam 
menatap laga-laga lain se-
lanjutnya. Ada laga melawan 
Galatasaray lalu melawan Real 
Madrid pada 21 Maret 2022. 
“Kami tahu ada El Clasico, 
tetapi kami harus memikir-
kan hari Kamis. Kami harus 
menang di sana dan kemu-
dian kami akan memikirkan El 
Clasico. Madrid berada di level 
yang hebat, begitu pula kami,” 
pungkasnya.

Kemenangan atas Osa-
suna sendiri membuat Bar-
celona bertahan di peringkat 
tiga klasemen Liga Spanyol 
dengan 51 poin. Barcelona 
masih terpaut 12 angka dari 
Real Madrid, yang sementara 
masih memimpin persaingan 
di peringkat pertama. Semen-
tara Osasuna ada di urutan 
ke-11 dengan 35 poin.  vit

disoroti Xavi. Dia menilai para 
penggemar berubah karena 
Dembele membuktikan diri 
tampil total untuk tim dalam 
beberapa laga terakhir.

“Saya pikir di laga terakhir 
orang-orang tidak mengatakan 
apa-apa lagi. Apabila Anda 
tampil bagus, Anda mem-
buat mereka (fans) bahagia. 
Orang-orang melihat mereka 
memberikan hidup mereka 
untuk Barca dan Anda tidak 
bisa membodohi semua orang. 
Anda tak bisa menipu Camp 
Nou. Dengan gol-gol, dengan 
assist-assist, saya katakan tidak 
ada lagi masalah itu dan tak ada 
lagi perdebatan,” kata Xavi.

Sementara Ferran Tor-
res mengaku senang dengan 
kemenangan besar timnya. Ia  
menjelaskan Osasuna masuk 
ke perangkap Barcelona ketika 
sedang mendapatkan peluang.

“Sangat senang atas ke-
menangan ini. Ketika Anda 
memiliki peluang, pada akh-
irnya mereka akan masuk 
(perangkap), ketika Anda ke-
hilangan peluang maka Anda 
bekerja lebih keras Kami ti-

sini,”  kata Xavi.
Ousmane Dembele juga 

tampil gemilang di laga itu. 
Pemain Prancis itu tak lagi 
mendapat cemoohan fans di 
Camp Nou. Dembele yang 
turun sebagai starter,  menjadi 
momok bagi tim tamu sepan-
jang 2x45 menit.

Opta mencatat,  winger 
24 tahun itu membukukan 
71 passing dan 93 sentuhan 
selama di lapangan. Dia juga 
melepaskan 7 crossing dan 4 
tembakan (1 on target).

Para penggemar Barce-
lona di tribun Camp Nou 
turut mengapresiasi performa 
Dembele. Mereka tidak lagi 
terdengar mencemooh atau 
memberi siulan ke arah eks 
Borussia Dortmund itu.

Dembele sebelumnya di-
cerca fans Barcelona karena 
enggan menolak perpanjangan 
kontrak. Dia juga tak mau di-
jual pada bursa musim dingin 
lalu dan memilih bertahan di 
Camp Nou hingga kontraknya 
habis akhir musim ini.

Perubahan sikap fans Bar-
celona kepada Dembele turut 

BARCELONA (IM) - 
Barcelona menang telak 4-0 saat 
menjamu Osasuna dalam lanju-
tan LaLiga, di Camp Nou, Senin 
(14/3) dinihari WIB. Kemenan-
gan Barca diraih lewat  Ferran 
Torres (dua gol), Pierre-Emerick 
Aubameyang dan Riqui Puig.

Kemenangan ini disambut 
gembira oleh pelatih Xavi 
Hernandez sembari menyebut, 
timnya sudah dalam tren yang 
begitu bagus. “Kemenangan 
ini menunjukkan bahwa kami 
sudah dalam tren  yang bagus. 
Permainan seperti inilah yang 
selalu kami inginkan,” kata 
Xavi seperti dilansir ESPN.

Ia memuji Aubameyang 
yang kembali bikin gol untuk 
Barcelona. Xavi sangat ber-

syukur bisa menggaetnya pada 
bursa transfer Januari lalu.

Aubameyang memang baru 
gabung Barcelona Januari lalu. Ia 
meninggalkan Arsenal dengan 
cara memutus kontraknya, dan 
memilih melanjutkan karier ke 
Spanyol bersama Barcelona. 
Sejauh ini, keputusannya tepat 
dengan sudah bikin 6 gol dari 9 
pertandingan pertamanya.

Rinciannya, Aubameyang 
sudah bikin 5 gol di pentas La-
Liga. Satu gol lagi ia lesakkan 
di Liga Europa. “Aubameyang 
adalah hadiah yang jatuh dari 
langit. Bukan cuma terkait 
gol-golnya, tapi bagaimana dia 
berlatih dan sikap profesion-
alismenya. Dia bisa menjadi 
contoh buat semua pemain di 
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Inter Milan Dalam Tren Kurang Bagus 

“Kami tahu ada El Clasico, tetapi kami 
harus memikirkan hari Kamis (Galatasa-
ray). Kami harus menang di sana dan 
kemudian kami akan memikirkan Real 
Madrid,” kata Ferran Torres.

Ferran Torres (kan-Ferran Torres (kan-
an) dan Pierre-an) dan Pierre-

Emerick Aubamey-Emerick Aubamey-
ang, tumpuan baru ang, tumpuan baru 

Barcelona.Barcelona.

TURIN (IM) - Inter Milan 
butuh gol di masa injury time  
guna membawa pulang satu poin 
dari markas Torino. Berlaga di  
Olimpico Turin, Senin (14/3) 
dinihari WIB. Inter tertinggal 
lebih dulu lewat gol Gleison 
Bremer di menit ke-12, sebelum 
Alexis Sanchez mencetak gol pe-
nyeimbang pada menit ke-90+3.

Inter menguasai 56 persen ball 
possesion dan membuat 14 attempts, 
tujuh di antaranya on goal. Sedang-
kan Torino membuat 13 attempts 
dengan empat on goal.  Hasil ini 
memperpanjang tren kurang bagus 
Inter dalam satu bulan terakhir di 
Liga Italia. Pasukan Simone Inzaghi 
itu hanya menang satu kali, imbang 
tiga kali dan dua kali kalah dalam 
enam laga terakhir.

“Toro lebih agresif  di babak 
pertama, tapi (Etrit Fadil) Berisha  
juga melakukan dua penyela-
matan luar biasa. Kami 
da tang de ngan 
momentum 
yang te-
p a t , 
pantas 
men ce- t a k 
gol balasan lebih cepat dan jika 
saja kami melakukannya, maka 
kami mungkin bisa menang,” 
Inzaghi seperti dilansir Football 
Italia.

Rangkaian hasil negatif  
itu membuat Inter tergu-
sur dari capolista. Inter 
kini ada di peringkat 
ketiga klasemen Liga 
Italia dengan 59 poin 
dari 28 laga, terting-

Level Asli Barcelona Mulai KelihatanLevel Asli Barcelona Mulai Kelihatan

LONDON (IM) –  Chelsea  
harus berjuang keras dan bahkan 
menunggu hingga menit akhir 
waktu normal untuk mengalah-
kan Newcastle United 1-0, dalam 
lanjutan Liga Inggris. Pada laga di 
Stamford Bridge, Minggu (13/3) 
malam WIB itu, Kai Havertz 
mencetak gol kemenangan pada 
menit ke-89.  Havertz menerima 
umpan panjang Jorginho dan 
menuntaskannya lewat sontekan 
di depan gawang lawan.

Havertz makin  oke belakan-
gan ini di Chelsea. Ia pelan-pelan 
membuktikan dirinya layak 
menjadi tumpuan Chelsea. Sejak 
direkrut dari Bayer Leverkusen 
musim lalu, catatan golnya men-
jadi sorotan.

Havertz sempat mampu 
bikin dua digit gol pada dua 
musim terakhirnya di Leverku-
sen. Namun, ia melempem di 
musim pertamanya di Chelsea. 

Hanya 9 gol bisa dilesakkan 
pemain berusia 22 tahun itu. 
Meski begitu, satu golnya 
cukup penting musim 
lalu, yakni memenang-
kan Chelsea atas Man-
chester City di fi nal 
Liga Champions.

Musim ini , 
k e t a j a m a n 

LONDON (IM)  - Arse-
nal meneruskan tren kemenan-
gannya di Premier League. 
Menjamu Leicester City, di Sta-
dion Emirates,  Minggu (14/3) 
malam WIB,  Arsenal memetik 
kemenangan 2-0 lewat Thomas 
Partey dan Alexandre Lacazette 
(penalti) yang terlahir di masing-
masing babak.

The Gunners pun  kem-
bali ke empat besar klasemen 
sementara. Tim London 
Utara itu  meraih 51 poin 
dari 26 pertandingan, unggul 
satu angka dari Manchester 
United di bawahnya yang 
sudah memainkan 29 laga.

Sementara itu Leicester 
City terpuruk dengan men-
ghuni peringkat 12 usai baru 
mengumpulkan 33 poin dari 
26 pertandingan.

Dari 11 laga terakhir di 
Liga Inggris,  Arsenal menang 
sembilan kali, seri sekali dan 
kalah sekali. Mereka  mampu 
mencetak 25 gol dan kebobo-
lan hanya tujuh gol. 

Manajer Arsenal, Mikel 
Arteta menyebut kalau tim-
nya dalam kepercayaan diri 
yang tinggi. Bahkan, Arsenal 

yang sempat mandek di awal 
musim pelan-pelan mem-
buktikan diri bisa bangkit.

“Kami memiliki tim yang 
luar biasa yang percaya den-
gan apa yang kami tuju dan 
kerjakan. Arsenal begitu 
konsisten. Sepakbola me-
mang suit diprediksi, tapi 
satu yang pasti, kami bisa 
mengontrol permainan 
dan performa sendiri,”  
kata Arteta kepada BBC.

Ia juga senang dengan 
penampilan para pemain 
muda yang berpadu den-
gan pemain-pemain 
senior. Baginya, 
komunikasi di la-
pangan terus ber-
jalan baik. “Anda 
bisa merasakan, 
kalau mereka 
semua ber-
senang-
s e n a n g 
di lapan-
gan,”  kata 
pria asal Span-
yol tersebut.

Arsenal selanjutnya 
akan melawan Liverpool di 
kandang sendiri. Thomas 

Havertz Layak Jadi Tumpuan ChelseaPerforma Arsenal Mulai Konsisten
Havertz sedikit meningkat. Di 
tengah memblenya Romelu 
Lukaku, Havertz bisa men-
gambil peran sebagai ujung 
tombak tim.  Ia sudah bikin 11 
gol dan 5 assist untuk Chelsea.

Banyak yang memuji pe-
main bernomor 29 itu, termasuk 
manajer Thomas Tuchel. “Itulah 
kualitas Kai, gol yang luar biasa. 
Umpan Jorginho yang luar biasa, 
lalu kontrol dan penyelesaian 
yang luar biasa, kredit penuh 
untuk Kai. Dia bekerja keras di 
tiap pertandingan. Ketenangan 
mengambil bola dan cara yang 
dia lakukan sangat baik,” kata 
Tuchel, di situs resmi klub.

Hasil ini sekaligus 
m e m p e r t a h -

ankan The 
Blues di po-
s is i  ket ig a 

klasemen Liga 
Inggris dengan 

59 poin dari 
2 8 

l a g a . 
Mereka 
berselisih 
10 angka 
dari Man-
c h e s t e r 
C i  t y  d i 
p u n  c a k 
dan tujuh 

angka dari 
Liverpool di 
urutan ked-
ua. Sementa-
ra Newcastle 

United di po-
sisi ke-14 den-
gan 31 poin. 
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MU dan Atletico Madrid Saling Sikut
MANCHESTER (IM) 

- Manchester United (MU) 
akan menjamu Atletico Ma-
drid pada leg kedua babak 
16 besar Liga Champions 
2021/22, di Old Trafford, 
Rabu (16/3) dinihari WIB. 

MU sedang on fi re me-
nyusul kemenangan 3-2 atas 
Tottenham berkat hat-trick 
Cristiano Ronaldo di Pre-
mier League, Minggu (13/3) 
dinihari WIB. Itu menjadi 
modal berharga untuk duel 
penentuan kontra sang wakil 
Spanyol nanti.

Pada leg pertama di Span-
yol, MU meraih hasil imbang 
1-1. Atletico unggul terlebih 
dahulu melalui gol Joao Fe-
lix menit 7, sedangkan MU 
membalas lewat gol Anthony 
Elanga menit 80.

Tidak ada aturan gol tan-
dang musim ini. Jika skor 
imbang setelah dua leg, maka 
akan dimainkan 2x15 
menit extra time. Jika 
masih tetap imbang 
juga,  maka adu 
penalti akan dige-
lar untuk menen-
tukan pemenang.

Di markas 
Atletico, barisan 
tengah MU ber-
tarung ketat den-
gan duet gelandang 
Los Colchoneros, 
Geoffrey Kondogbia 
dan Hector Herrera. 
Kabar baik buat MU, 
Kondogbia akan ab-
sen akibat cedera.

gal empat angka dari AC Milan 
yang ada di puncak dan sudah 
memainkan 29 pertandingan.

“Kami kehilangan energi dan 
pemain di momen penting, tapi itu ti-
dak boleh jadi alasan. Tapi sebenarnya 
kami bisa lebih baik. Sekarang kami 
menghadapi 10 final, plus leg kedua 
semifinal Coppa Italia, jadi kami harus 
mencoba memulihkan energi dan 
tampil sebaik mungkin,” ujar Inzaghi 
seperti dilansir Football Italia.

Ia menambahkan, akan segera 
melakukan evaluasi dan analisa sehingga 
bisa membangun  kepercayaan pemain.  
“Sekarang kami harap se mua kem-
bali bugar sepenuhnya untuk dorongan 
terakhir. Sa ya tidak khawatir, karena saya 
tahu sekarang kami punya kesempatan 

untuk berlatih dengan baik, 
kami punya waktu untuk 
menganalisis situasi yang 
terjadi dan memulihkan 
diri dari ke lel ahan fisik da n 
men tal,”  kata Inzaghi.  

vit

PAUL POGBAPAUL POGBA
Pemain MUPemain MU

THOMAS PARTEYTHOMAS PARTEY
Pemain ArsenalPemain Arsenal

Atletico juga kehilan-
gan Yannick Carrasco yang 
terkena skorsing. Dengan 
kekuatan yang tereduksi, pa-
sukan Diego Simeone harus 
berjuang sekuat tenaga untuk 
meraih kemenangan di Old 
Trafford nanti.

MU mungkin pantas jadi 
favorit. Paul Pogba dan kolega 
akan memanfaatkan dukungan 
dari para fans. Namun, Atletico 
pastinya takkan menyerah 
sebelum bertanding. Status 
underdog justru bisa membuat 
Atletico jadi lawan yang lebih 
berbahaya buat Red Devils.  
Semua masih bisa terjadi.

Di laga lain, Ajax Amster-
dam akan  me l awan 

Benfi ca. Di leg 
pertama, ked-
ua tim bermain 
sama kuat 2-2. 
Artinya kedua 

tim juga punya 
peluang yang 

sama un-
tuk lo-

los.   

vit

ALEXIS SANCHEZALEXIS SANCHEZ
Pemain Inter MilanPemain Inter Milan

Partey tahun betapa beratnya 
laga nanti. Ia pun berharap 
seluruh rekannya dalam kondisi 
prima dan memiliki semangat 
yang tinggi melakoni duel nanti. 

“Kami dalam kondisi yang 
bagus tapi ada banyak hal yang 
mesti ditingkatkan. Selanjutnya 

kami melawan Liver-
pool, kami tahu se-
berapa berat pertand-
ingannya itu tapi kami 
akan selalu berusaha 
untuk memenangin-

ya,” ujarnya di 
situs klub. 
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KAI HAVERTZKAI HAVERTZ
Pemain ChelseaPemain Chelsea


