
   

ganti formasi dan menurunkan 
Eden Hazard atau Gareth Bale 
sekalipun.

Di pihak Barca, Xavi Her-
nandez mengatakan,  timnya 
di posisi yang bagus menjelang 
duel nanti.  Apalagi Barce-
lona baru saja melenggang ke 
perempatfinal Liga Europa, 
Jumat (18/3) dinihari WIB,  
berkat kemenangan agregat 2-1 
atas Galatasaray. 

Namun, menurut Xavi 
faktor itu tidak ada artinya 
untuk laga sekelas El Clasico. 
“Kemenangan ini penting. Ini 
kompetisi Eropa dan kami 
ingin melangkah jauh.  Bisa 
dibilang kami di posisi bagus 
(menjelang El Clasico). Na-
mun, itu tidak bermakna apa 
pun. Saya sudah sering melihat 
hal seperti ini berulang kali. 
Pertandingan El Clasico akan 
sangat sulit dan sangat be-
rat,” kata Xavi, seperti dikutip 
Marca.

Xavi diprediksi akan menu-
runkan  Pedri,  Sergio Bus-
quets, Frenkie de Jong,  Ferran 
Torres, Pierre-Emerick Au-
bameyang dan Adama Traore 
di laga nanti.  vit

tahu akan hal itu. Kami perlu 
menjaga konsentrasi dan tidak 
melakukan kesalahan,” ujarnya.

Hanya jelang laga itu,  Real 
Madrid harap-harap cemas 
menanti pemulihan cedera 
Karim Benzema. Lalu ada 
Ferland Mendy dipastikan 
absen melawan Barca, seperti 
dilaporkan Marca.

Jika Mendy absen, tentu 
menjadi sebuah kerugian bagi 
sisi kiri Madrid. Namun Na-
cho Fernandez atau Marcelo 
siap menggantikan posisinya. 
Nacho bahkan tampil mengisi 
posisi bek kiri saat mengalah-
kan Paris Saint-Germain 3-1 di 
Liga Champions.

Masalahnya, Benzema bisa 
dibilang nyaris tak tergantikan. 
Ia adalah mesin gol utama 
Madrid musim ini, dan sudah 
mencetak 32 gol dan 13 assist. 
Tak ada yang setara dengannya 
di lini depan Los Blancos.

Jika memang sampai ab-
sen, opsi Ancelotti di posisi pe-
nyerang tengah kemungkinan 
akan menempatkan Luka Jovic 
atau Mariano Diaz guna men-
dukung Vinicius Jr. Namun tak 
tertutup peluang untuk meng-

Ancelotti sudah pasti ingin 
Madrid berlari sendirian di 
puncak klasemen. Sebab ada 
jarak 10 poin memisahkan 
dengan Sevilla. Sementara  
Xavi tentu tak mau diperma-
lukan lagi oleh Madrid

Ancelotti sendiri tidak mau 
kelewat percaya diri sampai 
timnya betul-betul tak lagi 
terkejar para pesaing.  Ia tetap 
kalem dalam bersikap. Puluhan 
tahun berkarier sebagai pelatih, 
ia tahu bagaimana rasanya 
gagal menjadi juara saat gelar 
sudah di depan mata. Keung-
gulan poin yang ada bisa lenyap 
sewaktu-waktu.

“Saya bilang kepada kalian, 
saya pernah kalah di fi nal Liga 
Champions meski sudah ung-
gul 3-0. Semoga hal semacam 
itu tak terjadi lagi pada saya,” 
jawab Ancelotti  terkait keung-
gulan poin Madrid saat ini, 
seperti dikutip situs resmi klub.

Ia mengatakan, melawan 
Barcelona nanti sama sep-
erti laga-laga sebelumnya. “El 
Clasico kali ini tak ada bedanya 
dengan laga-laga sebelumnya. 
Tetap berjalan ketat. Saya 
dan seluruh pemain sudah 

MADRID (IM) - LaLiga 
bakal panas pekan ini.  Real Ma-
drid  akan menjamu Barcelona, 
dalam duel bertajuk  El Clasico, 
di Santiago Bernabeu, Senin 
(21/3) dinihari WIB. Ini jadi 
jilid kedua El Clasico musim ini 
setelah  pada pertemuan pertama 
di Camp Nou,  24 Oktober 2021, 
Madrid mengalahkan Barcelona 
dengan skor 2-1.

Saat itu Barcelona masih 
dilatih Ronald Koeman. Kedua 
tim juga bertemu di semifi nal 
Piala Super Spanyol 12 Januari 
lalu yang merupakan debut 
Xavi Hernandez di El Clasico 
sebagai pelatih.

Madrid menang 3-2 lewat 
babak perpanjangan waktu. 
Maka wajar jika Barcelona pu-
nya misi untuk membalas dua 
kekalahan tersebut sekaligus 
menjaga kans juara LaLiga.

Saat ini Barcelona ada di 
posisi ketiga klasemen dengan 
51 poin dari 27 laga, selisih 15 
poin dari Real Madrid di posisi 
teratas. Madrid-nya Carlo An-
celotti memang begitu perkasa 
musim ini karena baru dua 
kali kalah.

Selain tajam di depan den-
gan torehan 59 gol, lini be-
lakangnya juga kokoh karena 
baru kemasukan 21 gol. Ini 
bakal jadi ujian berat untuk 
Barcelona yang lagi on fi re.

Sejak kalah dari Real Betis 
4 Desember lalu, Barcelona 
melalui 12 pertandingan tanpa 
kalah, rinciannya delapan ke-
menangan dan empat seri.

Dari delapan itu, empat di 
antaranya diraih di empat laga 
terakhir. Madrid pun sama saja, 
karena mereka lagi dalam tren 
empat kemenangan beruntun.
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Chelsea Patut Mewaspadai Middlesbrough

Real Madrid harap-harap cemas menanti 
pemulihan cedera Karim Benzema. Lalu 
ada Ferland Mendy dipastikan absen mela-
wan Barca, seperti dilaporkan Marca.

VINICIUSVINICIUS
Pemain Real MadridPemain Real Madrid

MIDDLESBROUGH 
(IM) - Chelsea akan  melawan 
tuan rumah Middlesbrough pada 
babak perempatfi nal Piala FA. 
The Blues patut waspada,  pas-
alnya Middlesbrough pernah 
mengalahkan  dua raksasa Liga 
Inggris. Laga kedua tim akan 
berlangsung Minggu (20/3) pukul 
00.15 WIB. 

Chelsea masih menaruh ha-
rapan untuk menjuarai Piala FA, 
setelah sebelumnya musim lalu 
hanya jadi fi nalis  karena dikalah-
kan Leicester City.

Akan tetapi, Middles-
brough bukan lawan yang  
mudah dikalahkan. Middles-
brough menyingkirkan 
Tottenham Hotspur 
1-0 .  Sebelumnya 
l a g i ,  M i d d l e s -
brough mengan-
daskan  Man-
chester United 
via adu penalti 
8-7 setelah skor 
imbang 1-1.

Manajer  Middles-
brough, Chris Wilder,   me-
mang punya jam terbang 
cukup oke. Tahun 2016 
sampai 2021, dirinya sukses 
membawa Sheffi eld United 
promosi ke Liga Inggris dan 
paham betul permainan tim-
tim papan atasnya.

Middlesbrough pun bisa 
mengimbangi permainan 
Tottenham Hotspur. Ketika 
menghadapi MU, tim 
Divisi Championship 
itu juga tampil efi sien 
dengan mengandalkan 
serangan balik.

El Clasico El Clasico Bakal Panas di Santiago BernabeuBakal Panas di Santiago Bernabeu

LONDON (IM) - Harry 
Maguire masuk dalam skuad 
Timnas Inggris meski tampil  
kurang gemilang bersama Man-
chester United (MU). Pelatih 
Gareth Southgate punya alasan 
tersendiri memanggil bek 29 ta-
hun itu. Timnas Inggris sendiri, 
pada Kamis (17/3) mengumum-
kan daftar pemain yang dipang-
gil untuk laga internasional bulan 
Maret. Ada 25 nama terpilih 
mewakili The Three Lions.

Salah satu nama yang men-
arik perhatian adalah Maguire. 
Bek termahal dunia itu masuk 
ke dalam sembilan pemain ber-
tahan yang dipanggil Timnas 
Inggris untuk laga kontra Swiss 
(27 Maret) dan Pantai Gading 
(30 Maret).

Sebagaimana diketahui 
performa Maguire banjir kriti-
kan belakangan ini. Dia inkon-
sisten mengawal lini belakang 
Manchester United, hingga 
berujung kekalahan Setan 
Merah.

Maguire tak berdaya saat 
MU dipermalukan  Man City 
1-4 dalam Derby Manchester. 
Eks pemain Leicester City itu 
bahkan mencetak gol bunuh 
diri saat menghadapi Totten-
ham Hotspur.

ROMA (IM) - AS Roma 
melangkah ke babak perem-
patfinal Europa Conference 
League usai menahan imbang 
Vitesse 1-1 di leg kedua 16 besar. 
Skuad asuhan Jose Mourinho 
lolos berkat agregat 2-1.

Berlaga di Olimpico, Ju-
mat (18/3) dinihari WIB,  
Roma tertinggal lebih dahulu 
lewat gol Maximilian Wittek 
pada menit ke-62. Ketika laga 
sepertinya bakal berlanjut ke 
perpanjangan waktu, Tammy 
Abraham muncul sebagai 
pahlawan Roma. Ia mencetak 
gol di menit akhir laga untuk 
memastikan hasil imbang 1-1. 

Pe la t ih  Roma,  Jose 
Mourinho mengakui tim-
nya begitu dibuat kerepotan 
oleh Vitesse. Meski demikian, 
Mourinho membantah hal ini 
terjadi karena dirinya hanya 
ingin Roma menjaga keung-
gulan agregat di leg pertama.

“Saya memberi tahu para 
pemain di babak pertama, ada 
tiga hal yang perlu kami kha-
watirkan. Yang pertama adalah 
set play, yang kedua mereka 
selalu memiliki bek yang tidak 
melakukan pressing, yang 

ketiga adalah kita bisa tidak 
seimbang saat kehilangan pen-
guasaan bola,” kata Mourinho 
dikutip dari Football Italia.

The Special One men-
egaskan tetap berhasrat 
meraih kemenangan di 
laga. Ia mengungkap 
buruknya penampi-
lan Roma karena ter-
lalu sering kehilangan 
bola di laga ini.

“Masalahnya  
di laga ini kami 
k e h i l a n g a n 
bola dengan 
sangat mudah, 
striker kami 
selalu kehilan-
gan bola. Kami 
kehilangan bola 
dengan mudah 
di lini tengah 
dan juga dengan 
bek sayap. Kami 
t i d a k  p e r n a h 
datang ke sini un-
tuk mengamankan 
hasil atau mengin-
car hasil imbang 
untuk membuat 
kami lolos. Kami 
bekerja dengan 

Southgate Masih Butuh Jasa MaguireRoma Susah Payah Singkirkan Vitesse
Terbaru, Maguire sampai 

bikin kesal David De Gea karena 
terlalu lama menggiring bola saat 
MU bentrok dengan Atletico 
Madrid di Liga Champions. Se-
tan Merah takluk 0-1 dan ters-
ingkir dari kompetisi tersebut.

Tapi Southgate membeber-
kan alasan memanggil Maguire 
ke Timnas Inggris. Manajer 
The Three Lions itu menilai 
Maguire menjadi salah satu bek 
tengah terbaik dan berpengala-
man saat ini.

“Saya tidak pernah berpikir 
untuk menafi kan Maguire. Dia 
telah menjadi bagian penting 
dari starting XI yang mem-
bawa kami ke semifi nal Piala 
Dunia dan fi nal Piala Eropa. 
Saya tahu klub sedang melalui 
masa sulit tetapi Anda harus 
melihat siapa pemain terbaik 
kami dan bagian inti tim, dia 
ada di grup itu. Dia adalah 
salah satu bek tengah terbaik 
kami dan performanya saat 
ini bersifat sementara,” kata 
Southgate, dikutip dari laman 
resmi Timnas Inggris.

Harry Maguire memiliki 41 
caps dengan seragam Timnas 
Inggris. Dia membuku-
kan 6 gol di  level 
internasi- onal.  
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Ini Harapan Bastianini di Mandalika
MATARAM (IM) - Enea 

Bastianini bicara soal target 
musim ini jelang Pertamina Grand 
Prix of  Indonesia. Rider Gresini 
Racing itu tak mau muluk-muluk, 
meski menjadi pemenang di seri 
pertama. Bastianini diketahui 
meraih nomor satu di MotoGP 
Qatar dua pekan silam. Itu men-
jadi kemenangan perdananya di 
kelas premier.

Sejak itu pula, suara-suara 
dukungan kepadanya untuk 
menjuarai MotoGP 2022 mulai 
mendapat perhatian. Juara dunia 
Moto2 2020 itu dinilai layak 
diperhitungkan.

Pada musim lalu, ia mampu 
fi nis tiga besar sebanyak dua kali 
meski memakai motor Ducati 
Desmosedici GP19, dua level 
di bawah motor Ducati teran-
yar saat itu, GP21. Dari sana, 
potensinya sebagai calon juara 
dunia sudah tercium.

Meski begitu, Bastianini 
tak mau besar kepala. Ia baru 
menang satu balapan, dan ma-
sih ada 20 seri lainnya yang 
harus ia tuntaskan dengan baik, 

Maka, Reece James dan ko-
lega patut mewaspadai Middles-
brough. The Blues memang lagi 
dalam tren menang terus lima 
kali menang beruntun di Liga 
Inggris dan baru saja menga-
mankan tempat di perempatfi -
nal Liga Champions.

Jelang laga ini, Chelsea me-
narik permintaan agar pertand-
ingan digelar tanpa penonton. 
Upaya lain tengah ditempuh 
agar suporter The Blues bisa 

hadir lebih banyak di 
pertandingan tersebut.

S e b e l u m n y a , 
Chelsea mengajukan 
permintaan kepada 
Federasi Sepakbola 

Ing g r is  (FA) 
agar laga di-
mainkan se-
cara tertutup, 
dengan ala-
san ‘keadi-
lan untuk 
kedua tim’. 

Hal ini dise-
babkan Chelsea 
tak bisa menjual 
habis jatah tiket 
sebanyak sekitar 
4.620 lembar yang 
dialokasikan untuk 
mereka. Baru 600-

an tiket yang laku, 
dan Chelsea tak bisa 

lagi menjual sisanya, 
imbas sanksi yang ke-

buru dijatuhkan kepada 
klub.  vit

ENEA BASTIANINIENEA BASTIANINI
Pebalap Gresini RacingPebalap Gresini Racing

TAMMY ABRAHAMTAMMY ABRAHAM
Pemain AS RomaPemain AS Roma

termasuk di Sirkuit Pertamina 
Mandalika akhir pekan ini.

“Saya tidak tahu (soal mere-
but gelar), karena itu sangat sulit. 
Saya pernah menjadi juara Moto2 
pada 2020, dan jelas saya ingin 
menjuarai MotoGP, tapi saat ini 
saya belum punya banyak pen-
galaman,” kata Bastianini.

Ia juga bersikap realistis ter-
kait jalannya lomba di Mandalika 
nanti. “Pada balapan di Qatar 
saya berhasil membalap dengan 
baik, dan di Mandalika, trek yang 
baru, kami baru melakukan tes, 
kita lihat nanti seperti apa situ-
asinya selama kejuaraan. Target 
saya tetap di lima besar, untuk 
tahun 2022, itu adalah target yang 
bagus,” ujarnya.

Usai balap di Qatar lalu, 
pebalap Repsol Honda, Marc 
Marquez memuji kecepatan tiga 
pebalap   termasuk Bastianini 
(selain Brad Binder dan Pol Es-
pargaro). Menurutnya, Bastianini 
tampil dengan kecepatan luar biasa. 
Ia menjelaskan telah berusaha 
mengejarnya, tetapi tidak memiliki 
kecepatan yang cukup.  vit

REECE JAMESREECE JAMES
Pemain ChelseaPemain Chelsea

HARRY MAGUIREHARRY MAGUIRE
Pemain Timnas InggrisPemain Timnas Inggris

satu tujuan, bersiap untuk 
meraih kemenangan. Sampai 
mereka datang dengan fantas-
tis dan tampak tidak terkendali, 
maka itu sedikit bahaya,”  kata 

Mourinho. 
Tammy Abraham 

mengaku senang bisa 
mengamankan kelolo-
san timnya. “Laga itu 
sangat berat. Tapi kami 

tampil ngotot dan  
terus berusaha 

hingga me-
nit akhir. 
Kini kami 
m e n a -
t a p  l a g a 
se lanjut-
nya,” kata 
Tammy di 
situs klub. 
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