
   

mereka bersaing untuk gelar 
sekarang,”  kata Frank seperti 
dikutip dari Sky Sports.

Sementara legenda Newcas-
tle United, Alan Shearer, menilai 
Arsenal masih akan menarget-
kan lolos ke Liga Champions 
musim 2023-2024 meski ber-
potensi untuk bersaing menjadi 
juara Liga Inggris 2022-2023.

“Hanya dalam setahun, Ar-
teta tidak hanya membangun tim 
yang berbeda, ia telah mengubah 
suasana hati seluruh klub. Dia 
pantas mendapat pujian besar 
untuk itu karena dia mendapat 
banyak kritik setelah cara mereka 
memulai musim lalu, dengan 
tiga kekalahan beruntun. Kali 
ini, mereka telah memenang-
kan enam dari tujuh pertand-
ingan pertama dan memasuki 
jeda internasional di puncak 
klasemen,”ujar Shearer, dikutip 
dari Daily Express.

Arsenal akan menghadapi 
laga sulit di bulan Oktober 
selepas jeda internasional. Totten-
ham Hotspur, Liverpool, Leeds 
United, dan Manchester City 
secara berurutan menjadi lawan 
Arsenal di Liga Inggris. vit

sangat senang. Saya sempat 
kesal karena kami kalah. Kini 
kami kembali ke puncak dan 
menunjukkan bahwa kami 
ingin berada di sana dan itulah 
yang akan kami lakukan,” kata 
Arteta seperti dikutip dari situs 
resmi Arsenal.

Ia menegaskan dirinya 
berusaha sekuat tenaga untuk 
membawa timnya kepada ha-
sil yang diinginkan bersama. 
“Memberikan dorongan untuk 
menjadi yang terbaik semampu 
kami dan itulah tujuannya. 
Kemudian klasemen tidak akan 
berbohong setelah 38 pertand-
ingan,” kata Arteta.

Pendapat juga disampaikan 
manajer Brentford, Thomas 
Frank. Menurutnya, Arsenal 
sebagai penantang gelar Liga 
Inggris. Hal itu terlihat dari 
kerja keras Meriam London. 
Selepas dikalahkan Arsenal, 
Frank memuji lawannya itu. 

“Itu adalah kemenangan 
yang memang pantas untuk 
mereka. Anda dapat melihat 
seberapa keras mereka bekerja. 
Saya pikir mereka akan melaku-
kannya dengan cemerlangdan  

superior, efi sien di lini depan, 
kuat di lini belakang dan beker-
ja keras di tengah lapangan. 
Semuanya ada di sana untuk 
menunjukkan bahwa mereka 
bisa bersaing,” kata Leboeuf  
di Sportskeeda.

Ia menambahkan, Arse-
nal bisa membuat kejutan di 
musim ini, yang penting harus 
fokus ke setiap laga. “Saya 
tak tahu apakah mereka bisa 
memenangi gelar juara karena 
saat saya melihat Man City, 
mereka tampak lebih kuat dari 
tim lain. Arsenal ada di sana 
sekarang dan kita tunggu saja 
bagaimana itu berjalan. Tapi, 
kalau mereka terus melaku-
kan itu dan fokus pada apa 
yang harus mereka lakukan, 
mereka bisa mengejutkan ban-
yak orang, banyak tim, dan 
kita tunggu apa yang terjadi 
saat mereka menghadapi Man 
City,” ujar Leboeuf.

Sang manajer, Mikel Ar-
teta juga dimintai komentar 
terkait kondisi timnya saat ini. 
“Anda bisa bertanya kepada 
saya setiap hari. Kini kami 
berada di puncak liga, saya 

LONDON (IM) - Ar-
senal masih meneruskan per-
forma bagus di Liga Inggris. 
Dari tujuh pertandingan Liga 
Inggris, Arsenal sudah meng-
umpulkan sebanyak 18 poin. 
Tim asuhan Mikel Arteta itu 
berjarak satu poin dari Man-
chester City di posisi kedua 
klasemen Liga Inggris

Arsenal cukup mengejutkan 
karena menggunakan banyak 
pemain muda dalam skuadnya. 
Dalam data dari Transfermarkt, 
rata-rata usia skuad Gudang 
Peluru 24,3 tahun.

Arsenal mampu bangkit 
dari kekalahan di Liga Inggris. 
Usai ditumbangkan Manches-
ter United, mereka menang 
3-0 atas Brentford pada akhir 

pekan lalu.
Mantan pemain Chelsea, 

Frank Leboeuf, mengakui 
perkembangan bagus Arsenal. 
Kini, mantan pesepakbola asal 
Prancis itu menunggu duel 
Arsenal dengan Manchester 
City. Pada jadwal awal, lag aitu 
semestinya digelar pada 19 Ok-
tober 2022, tapi harus ditunda.

“Kita harus sepakat den-
gan itu, setelah tujuh pertand-
ingan, sejauh ini bagus untuk 
mereka karena saya pikir mer-
eka lebih dewasa dibandingkan 
musim lalu. Mereka sudah 
tumbuh dan kita bisa melihat 
itu kita bisa membandingkan 
pertandingan mereka musim 
lalu melawan Brentford. Se-
lama 90 menit, mereka sangat 
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Dembele Kini Oke Bersama Barca

“Kalau Arsenal fokus pada apa yang harus 
mereka lakukan, mereka bisa mengejutkan 
banyak orang, banyak tim, dan kita tunggu 
apa yang terjadi saat mereka menghadapi 
Man City,” ujar Frank Leboeuf.

Gabriel Jesus (te-Gabriel Jesus (te-
ngah) bersama dua ngah) bersama dua 

pemain Arsenal.pemain Arsenal.

BARCELONA (IM) - 
Ousmane Dembele kini jadi 
pilihan untuk Barcelona. Tapi, 
Dembele menyesali kalau situasi 
sekarang bisa lebih cepat datang 
andaikan tidak ada badai cedera.

Dembele benar-benar oke 
bersama Xavi Hernandez. Pa-
dahal ia sempat dikabarkan akan 
dibuang Januari atau musim 
panas kemarin, karena banyak 
berada di  ruang per-
awatan ketimbang 
di lapangan.

M a k a  i n -
vestasi Barcelo-
na sebe-
s a r 
1 1 0 
juta 

Euro 
s a a t 

m e m -
boyongnya 

dari Borussia 
Dortmund pada 

2017 terbilang sia-
s ia .  Padahal 
Dembele saat 
itu diharapkan 
bisa menggan-

Sanggupkah Arsenal Berjaya Musim Ini?Sanggupkah Arsenal Berjaya Musim Ini?

ROMA (IM) - Paulo Dyba-
la mengakui masa-masa terakh-
irnya di Juventus begitu sulit. La 
Joya pun memutuskan pindah 
ke AS Roma demi masa depan 
yang jauh lebih baik. Dybala me-
ninggalkan Juventus pada akhir 
musim 2021/2022. Kontraknya 
di Allianz Stadium berakhir dan 
Bianconeri tak memberinya 
perpanjangan kerja sama.

Masa-masa akhir Dybala  
bersama Juventus memang 
boleh dibilang kurang me-
nyenangkan. Dia terpinggir-
kan sejak kedatangan Dusan 
Vlahovic, hingga tak masuk 
rencana jangka panjang Si 
Nyonya Tua.

“Ya, tahun terakhir di Ju-
ventus cukup sulit, perubahan 
membuat saya baik. Mourinho 
menelepon saya dan dalam 
beberapa menit saya ambil kepu-
tusan. Dia serta direktur klub 

berbicara kepada saya ten-
tang proyek, serta keinginan 

untuk terus menang seperti yang 
mereka lakukan tahun lalu. Men-
jadi protagonis di tim seperti 
itu sangat membantu saya,” 
kata Dybala, dilansir dari 
Football Italia.

Dybala  legowo 
menyudahi tujuh ta-

ISTANBUL (IM) - Mi-
chy Batshuayi ternyata meny-
impan rasa kekesalan terha-
dap Antonio Conte, mantan 
manajernya di Chelsea. Pria 
Italia itu dituding telah mem-
bohonginya. Batshuayi men-
jadi salah satu rekrutan Conte, 
ketika sang manajer datang ke 
Chelsea pada musim panas 
2016. Penyerang Belgia itu 
direkrut dari Marseille.

Ketika itu, Batshuayi ber-
pikir bakal banyak bermain 
mengingat Chelsea hanya punya 
sedikit striker. Selain Batshuayi, 
hanya ada Diego Costa, yang ke-
mudian menjadi pilihan utama.

Tetapi Batshuayi banyak 
dicadangkan saat itu. Ia 
bermain sekali sebagai 
starter, dengan sisanya 
19 kali menjadi cada-
ngan. Total, Batsh-
uayi bermain 28 kali 
di semua ajang, dan 
mencetak 9 gol. Salah 
satu golnya menjadi 
penentu juara Chel-
sea, yakni ketika 
menjebol gawang 
West Brom-
wich Al -

bion.
Total, Batshuayi baru ber-

main 77 kali dan bikin 25 gol 
untuk The Blues. Namun 
Batshuayi sempat dilempar 
ke Chelsea U-23 di musim 
pertamanya. Pemain yang kini 
sedang dipinjamkan ke Fen-
erbahce itu mengaku dirinya 
merasa dibodohi Conte, yang 
kini melatih Tot-

t e n h a m 
Hotspur.

Ini Alasan Dybala Pilih RomaBatshuayi Kesal terhadap Conte
hun pengabdiannya di Juventus 
dan bergabung ke AS Roma 
pada musim panas 2022. Pe-
main Argentina itu datang 
dengan status bebas transfer 
dan diikat kontrak tiga tahun.

Dybala menemukan kembali 
kepercayaan dirinya kala membela 
Roma. Penyerang 28 tahun terse-
but sudah mengumpulkan 4 gol 
dan 2 assist dari 8 pertandingan 
di semua kompetisi.

Dia merasa sudah men-
gambil keputusan tepat dengan 
meninggalkan Juventus menuju 
Roma.  “Sambutan para pengge-
mar luar biasa. Ketika Anda me-
masuki stadion, Anda bersama 
satu tim Anda dan tak merasa 
sendirian, itu tak pernah terjadi 
pada saya sebelumnya. Fans 
Roma mirip dengan pendu-

kung Argentina 
dalam hal gai-
rah. Berbeda 
dari lingkun-
gan Juventus, 
lebih seperti 
Argentina,” kata 

Dybala. 
vdp

Belgia Masih Butuh Hazard
BRUSSELS (IM) - Eden 

Hazard belum banyak mendapat 
kesempatan bermain selama di 
Real Madrid. Tapi, kondisi fi sik 
dan psikis pemain Belgia itu 
diyakini kian lebih baik.

Hazard sudah memasuki 
keempatnya bersama Madrid. 
Sebelum ini, karier Hazard di 
Madrid lebih banyak dihabiskan 
di ruang perawatan akibat cedera 
ketimbang di lapangan, Namun, 
beberapa waktu lalu pemain 31 
tahun itu menegaskan dirinya 
siap tempur musim ini karena 
sudah bebas dari cedera. Meski 
faktanya, menit main Hazard 
belum sesuai harapannya.

Sejauh ini, Hazard baru 
main empat kali dengan torehan 
satu gol dan satu assist. Dengan 
total 158 menit main, Hazard 
rata-rata main tak sampai 40 
menit. Dia bahkan baru sekali 
jadi starter saat bertemu Celtic 
di Liga Champions. Kondisi ini 
jelas mengkhawatirkan untuk 
Belgia yang akan mengan-
dalkannya di Piala Dunia 
2022. Tapi, pelatih Roberto 
Martinez yakin Hazard kini 
sudah kembali ke kondisi 
terbaiknya.

Bukan hanya masalah 
fisik, psikis Hazard kini 
juga  leb ih  ba ik 
ketimbang se-
belumnya se-
hingga bisa 
m e m -
berikan 
d a m -
p a k 
u n -
t u k 

PAULO DYBALAPAULO DYBALA
Pemain AS RomaPemain AS Roma

tikan peran Neymar di lini serang. 
Boro-boro membantu tim, Dem-
bele saja sulit untuk bisa bermain 
secara rutin. Bahkan pada musim 
2019/2010, Dembele cuma main 
sembilan kali sepanjang musim!

Maka, kehadiran Xavi 
benar-benar mengubah karier 
Dembele. Sejak dipercaya jadi 
pemain inti pada Januari 2022, 
Dembele menjelma jadi mesin 
assist untuk rekan-rekannya.

Meski hanya bikin dua gol, 
Dembele menyumbang 13 
assist dan membangkitkan Bar-
celona hingga fi nis runner-up 
Liga Spanyol. Barcelona pun 

memperpanjang kontraknya 
hingga 2024.

Deng an  demik i an , 
dua tahun ke depan bakal 
jadi momen penebusan 
Dembele di klub Catalan 
tersebut. Dembele sudah 
tampil delapan kali dengan 
torehan dua gol dan dua 
assist musim ini.

“Gaya hidup saya masih 
seperti pemain muda keban-
yakan (saat datang ke Barce-
lona). Tapi, saya mampu bangkit 
dari situasi itu. Kondisinya tidak 
seperti yang kebanyakan orang 
katakan. Dari 2017 hingga 2021, 
waktu saya banyak terbuang 
karena cedera. Saya kehilangan 
lima tahun dalam hidup saya. 
Saya terus-terusan mengalami 
cedera hamstring. Jadi saya 
harus bekerja keras agar tidak 
stagnan. Saya harus lebih kuat 
agar tidak cedera,” kata Dem-
bele kepada Marca. vdp

Belgia.
“Dia baik-baik saja. Anda 

selalu menanyakan yang sama 
‘apakah dia mendapat waktu 
main yang cukup?’. Tapi dia tidak 
pernah absen dari sesi latihan dan 
baik-baik saja selama persiapan. 
Memang dia masih kurang menit 
bermain dan jumlah laga, tapi dia 
dalam kondisi yang bagus dan 
tak sabar untuk bermain. Saya 
melihat Eden lebih bersemangat 
dan bahagia, tidak seperti enam 
bulan lalu,”  kata Martinez seperti 
dikutip ESPN.

Hazard dimasukkan dalam 
skuad Belgia yang menghadapi 
Wales dan Belanda di UEFA 
Nations League. Belgia ada di 
Grup 4. “Kita lihat saja seperti 
apa dia di timnas, kami akan 
mengecek kondisinya dan kami 
masih punya tujuh pekan se-
belum Piala Dunia. Saya tidak 
ingin memberinya target me-

nit bermain. Semua ter-
gantung tempo per-

mainan dan apakah 
dia bisa bermain 
lebih dari 60 menit. 
Semua tergantung 
performanya,” tan-
das Martinez. vit

MICHY BATSHUAYIMICHY BATSHUAYI
Pemain FenerbahcePemain Fenerbahce

“Conte terus-menerus 
bertentangan dengan dirinya 
sendiri. Di mulai dengan 
kedatangan saya. Dia menele-
pon saya dan menjelaskan 
proyeknya. Dia ingin saya 
bermain di lini depan de-
ngan dua pemain bersama 
Diego Costa. Tentu saja saya 
percaya, karena Conte sudah 
bermain dengan dua pe-
nyerang sepanjang kariernya. 
Kecuali di Chelsea bersama 
saya. Saya tidak mengerti. 
Sebenarnya saya terlalu sering 
dibodohi,” kata Batshuayi 
kepada outlet Belgia SPORT.

Batshuayi masih berstatus 
pemain Chelsea sampai 

saat ini, namun selalu 
dipinjamkan sejak 

pertengahan musim 
2017/2018. Pe-
m a i n 

beru- sia 28 tahun 
itu sempat dipinjamkan ke 
Borussia Dortmund, Valen-
cia, Crystal Palace, Besiktas 
dan kini Fenerbahce. vit 

OUSMANE DEMBELEOUSMANE DEMBELE
Pemain BarcelonaPemain Barcelona
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elas mengkhawatirkan untuk 
Belgia yang akan mengan-

alkannya di Piala Dunia 
022. Tapi, pelatih Roberto

Martinez yakin Hazard kini
udah kembali ke kondisi
erbaiknya.

Bukan hanya masalah 
isik, psikis Hazard kini
uga  leb ih  ba ik 
etimbang se-
elumnya se-
ingga bisa 

m e m -
erikan 
a m -
a k 
n -

u k 

gantung tempo per-
mainan dan apakah
dia bisa bermain 
lebih dari 60 menit.
Semua tergantung 
performanya,” tan-
das Martinez. vit

EDEN HAZARDEDEN HAZARD
Pemain Timnas BelgiaPemain Timnas Belgia


