
   

dan punya peluang bikin gol 
lebih besar. Ia pun tampak 
berteriak kesal ke arah Mbappe 
yang tidak mengoper dan justru 
menendang langsung.

Sementara pelatih Juven-
tus, Massimiliano Allegri, me-
nilai timnya kalah karena mera-
sa takut-takutan. Performa 
baru bisa meningkat di babak 
kedua, namun disayangkan tak 
bisa dapat poin.

“Kami bermain buruk se-
lama 20 menit pertama. Kami 
terlalu takut, kami telah me-
nyiapkan rencana permainan 
yang lebih agresif  dan melaku-
kannya di babak kedua. Kami 
memiliki babak kedua yang 
sangat bagus, tetapi kami kesal 
karena melewatkan kesempa-
tan di sini malam ini. Memang 
benar bahwa di babak kedua, 
Paris bisa saja mencetak gol 
untuk membuat skor menjadi 
3-1, tapi kami tidak bisa men-
dominasi sepanjang waktu,” 
kata Allegri seperti dikutip dari 
situs resmi UEFA.

PSG untuk sementara di 
posisi kedua dengan tiga poin 
dan Juventus urutan ketiga. 
Benfi ca ada di urutan teratas 
setelah mengalahkan Maccabi 
Haifa 2-0. vit

kami sukai, pertandingan sep-
erti ini saat harus menunjukkan 
karakter,” ujarnya.

Ia juga sangat senang den-
gan skema yang diterapkan 
PSG melawan Juventus. Sebab, 
dia mempunyai peranan yang 
cukup vital untuk mengge-
dor pertahanan lawan. “Saya 
mendapatkan peran baru di 
tim. Pelatih ingin saya menjadi 
titik fokus serangan. Saya men-
coba untuk beradaptasi sebaik 
mungkin dengan peran baru ini 
sambil mencoba untuk tetap 
membuat perbedaan,” ujarnya.

Namun ada sebuah momen 
yang memunculkan kekesalan 
Neymar terhadap Mbappe. 
Dari sebuah serangan balik 
cepat, Lionel Messi dengan 
bagus mampu menjaga bola 
sebelum memberikan operan 
ciamik buat Mbappe yang 
melakukan tusukan di kanan.

Si kulit bundar lalu digir-
ing Mbappe, yang saat itu 
mengejar hat-trick ke arah area 
penalti. Serangan ini berakhir 
dengan tembakan Mbappe, 
dari sudut cukup sempit, yang 
gagal menemui bidang sasaran.

Pada momen itulah sebena-
rnya ada Neymar tepat di depan 
gawang. Posisinya tidak terkawal 

Meraih tiga poin pada laga 
pertama dan melawan tim 
yang sulit, bukan capaian yang 
buruk bagi PSG. “Kami me-
miliki beberapa performa yang 
sangat bagus di babak pertama 
dan sepatutnya memimpin 
dengan dua gol hebat. Kami 
memberi mereka beberapa 
momen bagus tetapi saya san-
gat puas dengan apa yang para 
pemain lakukan, membawa 
bola keluar, saling terhubung, 
dan kami juga bertahan dengan 
sangat baik,” kata Galtier.

Kemenangan itu membuat 
Mbappe yakin pada kemampuan 
PSG. Menurut Mbappe, Les 
Parisiens layak memenangkan 
pertandingan kontra Juventus. 
“Kami bermain bagus. Kami 
mendapatkan kemenangan 
dalam atmosfer yang luar biasa 
di kandang,” ucap Mbappe, 
dilansir dari laman UEFA

Pemain berusia 23 tahun 
itu mengatakan, cukup tertan-
tang saat melawan tim asal Ita-
lia tersebut. Pasalnya, Juventus 
punya sederet pemain berkuali-
tas dan berpengalaman. “Kami 
selalu ingin bermain melawan 
tim besar. itulah mengapa 
bermain di Liga Champions. 
Suasana seperti itulah yang 

PARIS (IM) - Paris Saint-
Germain (PSG) meraih tiga 
poin pada matchday pertama 
Grup H Liga Champions, 
dengan mengalahkan Juven-
tus dengan skor 2-1. Bermain 
di Stadion Parc des Princes, 
Rabu (7/9) dinihari WIB, Les 
Parisiens berhasil memimpin 
2-0 sampai turun minum lewat 
brace Kylian Mbappe.

Peluang emas sebenarnya 
didapatkan Juventus pada me-
nit ke-18. Arkadiusz Milik 
menanduk umpan silang di 
mulut gawang PSG, namun 
bola bisa ditepis Gianluigi 
Donnarumma. Namun Ju-
ventus berhasil memperkecil 
kekalahan di babak kedua lewat 
Weston McKennie. 

Walau menang, pelatih 
Christophe Galtier memberi 
kritik atas performa anak asuh-
nya pada babak kedua  Mer-

eka tidak cukup tajam ketika 
mendapat peluang.  “Tentu 
saja, ketika Anda unggul 2-0, 
gol ketiga akan menjadi pent-
ing. Itu berjalan dengan cara 
yang salah bagi PSG. Kami 
memberi lawan banyak hara-
pan,” katanya di laman UEFA.

Dengan mencetak gol dela-
pan menit setelah jeda, Juventus 
memang punya peluang untuk 
mendapat minimal satu poin. 
Juventus berjuang untuk satu 
poin itu, salah satunya dengan 
memainkan Moise Kean pada 
menit-menit akhir laga.

“Kami membuat ini men-
jadi pertandingan yang sangat 
terbuka dengan peluang ada 
pada akhir babak. Inilah Liga 
Champions. Menang dalam 
situasi sulit membantu tim 
berkembang,” kata Galtier.

Secara umum Galtier tetap 
puas dengan performa  timnya. 
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Dinamo Zagreb Ukir Sejarah

“Kami membuat ini menjadi pertandingan 
yang sangat terbuka dengan peluang ada 
pada akhir babak. Inilah Liga Champions. 
Menang dalam situasi sulit membantu tim 
berkembang,” kata Christophe Galtier.

Aksi Kylian Mbappe Aksi Kylian Mbappe 
mendapat pengawa-mendapat pengawa-

lan pemain Juventus.lan pemain Juventus.

ZAGREB (IM) - Dinamo 
Zagreb mengawali matchday 
pertama Grup E Liga Cham-
pions dengan mengalahkan 
Chelsea. Hasil ini menjadi ke-
menangan bersejarah bagi klub 
asal Kroasia tersebut.

Laga kedua tim berlangsung 
di Stadion Maksimir yang tuntas 
pada Rabu (7/9) dinihari WIB. 
Pasukan Ante Cacic sukses 
mengambil tiga poin melalui 
kemenangan 1-0 dengan gol 
Mislav Orsic.

Hasil ini tentu sangat manis 
untuk Dinamo Zagreb, yang 
baru pertama kali bertemu 
Chelsea di pentas Eropa. Cacic 
malah menyebut ini adalah hasil 
yang sangat bersejarah.

“Saya yakin ini adalah ke-
menangan bersejarah. Kami 
mengalahkan Chelsea selaku 
tim hebat. Saya mengucap-
kan selamat kepada semua 
pemain, mereka tetap fokus 
selama 90 menit. Kami ti-
dak memiliki satu titik lemah 
pun di tim,” kata Cacic 
di situs resmi 
UEFA.

G o l 
D i n a m o 
Z a g r e b 
lahir dari 
seran-
g a n 
balik. 
O r -
s i c 

PSG Atasi Perlawanan JuventusPSG Atasi Perlawanan Juventus

GLASGOW  (IM) - Real 
Madrid menang meyakinkan  
atas tuan rumah Celtic pada  
matchday I Liga Champions 
Grup F, yang berlangsung di 
Celtic Park, Rabu (7/9) dinihari 
WIB. Sempat kewalahan, Los 
Blancos menang telak 3-0.

Namun Madrid harus ke-
hilangan Karim Benzema di 
pertengahan babak pertama 
karena cedera. Namun tim 
besutan Carlo Ancelotti itu 
masih mampu menyengat di 
babak kedua.

Serangan cepat pada menit 
ke-56 berbuah gol dari Vinicius 
Junior. Empat menit berselang, 
Luka Modric menambah gol 
Madrid.

Madrid yang tampil efektif  
mendapatkan gol ketiga pada 
menit ke-77 lewat kaki Eden 
Hazard. Kemenangan ini men-
empatkan Madrid sementara di 
puncak klasemen dengan tiga 
poin dan Celtic di dasar.

Gelandang Madrid Toni 
Kroos mengakui Celtic sem-
pat merepotkan, apalagi 
didorong gemuruh pe-
nonton di stadion. Tapi 
ketenangan menjadi 
kunci Madrid.

“Mereka tahu 

SEVILLA (IM) - Erling 
Haaland menyumbang dua 
gol saat Manchester City 
berpesta di markas Sevilla 
pada laga Liga Champions. 
Berbagai rekor ditorehkan 
bomber Norwegia itu. 

Duel Sevilla  kontra Man 
City  di Stadion Ramon 
Sanchez Pizjuan, Rabu (7/9) 
dinihari WIB itu merupak-
an laga matchday pertama 
Grup G Liga Champions 
2022/2023. Tim tamu me-
nutup pertandingan dengan 
kemenangan telak 4-0 atas 
Los Palanganas.

Haaland menjadi bintang 
di laga tersebut lewat dua 
golnya pada menit ke-20 
dan ke-67. Dua gol Man 
City lainnya masing-masing 
disumbang Phil Foden (58’) 
dan Ruben Dias (90+2’).

Erling Haaland memang 
tampil gemilang selama 70 
menit di lapangan. Opta men-
catat, eks Borussia Dort-
mund itu total melepaskan 
7 shoots, 3 on target dan 2 
di antaranya berbuah gol.

Dua golnya ke gawa-
ng Sevilla mengantarkan 

Haaland masuk buku rekor. 
Dia menjadi pemain Man-
chester City pertama yang 
berhasil mencetak gol dalam 
laga debut Liga Champions 
dan Premier League.

Haaland juga menore-
hkan rekor sebagai pemain 
keempat yang mencetak 
gol pada laga pertama Liga 
Champions di tiga tim ber-
beda (RB Salzburg, Borus-
sia Dortmund, dan Man 
City). Penyerang 22 tahun 
itu menyamai prestasi 
Fernando Morien-
tes, Javier Saviola 
dan Zlatan Ibrahi-
movic.

Haaland lang-
sung nyetel se-
jak didatangkan 
Man City dari 

Madrid Main Tenang dan MenangHaaland Jadi Bintang Kemenangan City 
caranya bermain baik, tapi kami 
harus menunjukkan ketenangan 
dan mencari kendali bola. Pada 
akhirnya ini kemenangan yang lay-
ak. Kami adalah tim yang bisa tanpa 
penguasaan bola untuk beberapa 
saat tapi masih tetap bisa meny-
erang di momen kami mendapat-
kannya. Kami mendapatkan hasil 
ini karena kualitas pertandingan 
yang kami tunjukkan,” kata Kroos 
di situs UEFA.

Laga lain di grup ini,  RB 
Leipzig menyerah 1-4 dari 
Shakhtar Donetsk, di Red Bull 
Arena, Rabu (7/9) dinihari 
WIB. Kiper RB Leipzig Peter 
Gulacsi melakukan blunder 
konyol berujung gol. Kejadian 
itu menjadi awal dari mim-
pi buruk Die Roten Bul len 
hing- ga ak hirnya 

mengalami 
keka lahan 
telak. vdp

Firmino Bicara Soal Darwin Nunez
LIVERPOOL (IM) –  Per-

saingan di lini serang Liverpool 
begitu ketat. Hal itu berdampak 
juga pada Roberto Firmino. Ia 
harus tampil meyakinkan  agar 
tidak disalib oleh Darwin Nunez.

Firmino merasa terancam,  
sejak kedatangan Diogo Jota 
pada musim panas 2020 silam. 
Kemudian berturut-turut hadir 
Luis Diaz dan terakhir Darwin 
Nunez.

Diaz dan Nunez saat ini 
menjadi pilihan utama Liverpool 
di lini depan, bersama dengan 
Mohamed Salah. Sementara Jota 
masih berkutat dengan cedera 
dan ia akan menambah sengit 
persaingan untuk posisi peny-
erang setelah pulih nanti.

Firmino diyakini akan ma-
kin tersisih dalam situasi lini de-
pan ‘Si Merah’ yang seluruhnya 
fi t dan sehat. Musim ini, pemain 
yang kontraknya habis Juni 2023 
itu masih diberdayakan Klopp 
karena Jota yang absen dan 
Nunez yang masih beradaptasi 
dengan kultur baru.

Klopp bahkan sudah 
punya pemain muda, 
Fabio Carvalho, se-
bagai opsi tamba-
han untuk posisi 
tiga penyerangnya. 
N a mu n  u n t u k 
saat ini, praktis 
Firmino beradu 
head to head den-
gan Nunez untuk 
posisi penyerang 
tengah, dengan kara-
kter masing-masing.

Walau demikian Firmino 

TONI KROOSTONI KROOS
Pemain Real MadridPemain Real Madrid

ternyata cuek saja soal kesempa-
tan bermain dan persaingannya 
dengan Nunez. Ia malah masih 
berbicara sangat positif  soal 
rekan barunya tersebut dan 
menegaskan kepentingan tim 
selalu yang utama. Ia juga tetap 
menerima setiap keputusan 
Klopp.

“Dia seorang teman baik 
dan saya rasa dia akan sangat 
membantu kami. Pastinya akan 
selalu ada kompetisi di setiap 
posisi tapi kami adalah sebuah 
tim dan yang terpenting adalah 
yang terbaik buat Liverpool, 
mendapatkan tiga poin, dan 
mendapatkan hal yang terbaik 
buat tim. Semua keputusan 
pelatih, kita patuhi,,” ungkap 
F i r - mino dilan-

sir Metro. 
vit

MISLAV ORSICMISLAV ORSIC
Pemain Dinamo ZagrebPemain Dinamo Zagreb

ROBERTO FIRMINOROBERTO FIRMINO
Pemain LiverpoolPemain Liverpool

ERLING HAALANDERLING HAALAND
Pemain Man. CityPemain Man. City

mampu mengalahkan bek Chel-
sea saat berlari dari tengah la-
pangan, untuk kemudian mena-
klukkan Kepa Arrizabalaga.

Dinamo Zagreb tak mau 
menyia-nyiakan keunggulan 
dan bertahan dengan sangat 
baik. Dari 15 percobaan yang 
dilakukan The Blues, tak satu 
pun berbuah gol.

“Suasananya fantastis. Kami 
tahu akan seperti ini, bah wa 
kami harus terus bertahan dan 
mencoba dari serangan balik. 
Kami kuat dan kompak di lini be-
lakang, (Dominik) Livakovi juga 
memiliki dua, tiga penyelamatan 
bagus. Semua orang memberikan 
tugasnya dalam kemenangan ini,” 
kata Orsic.

Di pihak Chelsea, akibat 
kekalahan ini manajer Thomas 

Tuchel secara resmi dipecat 
oleh manajemen klub.

Laga lain di grup 
ini,  RB Salzburg  ber-
main imbang 1-1 kon-
tra AC Milan di Red 

Bull Arena, Rabu (7/9) 
dinihari WIB. Salzburg 

unggul dulu berkat 
Noah Okafor, tapi ke-
mudian dibalas oleh 
Alexis Saelemaekers. 
vdp 

Dortmund pada musim pa-
nas 2022. Dia telah mengum-
pulkan 12 gol dari 8 pertand-
ingan di semua kompetisi.

Lancarnya rekening gol 
Haaland mendapat apresiasi 
manajer Pep Guardiola. Dia 
berharap Haaland tidak ber-
henti meneror gawang lawan 
dan membawa kemenangan 
untuk tim. “Saya pikir angka-
angka sepanjang karirnya, 
tidak hanya di sini, sangat 
mirip. Jadi dia memiliki selera 

gol yang luar biasa,” kata 
Guardiola, dilansir dari 

BBC.
Laga lain di grup 

ini,  Borussia Dort-
mund mengalahkan 

C o p e n h a - gen 
deng an  skor 

3-0. vit


