
    

yang hadir kepada timnya. Ia 
bertekad berbenah karena laga 
melawan Inter pekan depan 
adalah penentuan hidup-mati 
Barcelona di Liga Champions 
musim ini.

“Kami harus mengkritisi 
diri sendiri, terlepas keputu-
san wasit. Kami harus ber-
main lebih baik, meski kami 
setidaknya layak meraih hasil 
imbang di laga ini. Ini bukan 
laga terburuk kami musim ini. 
Di babak kedua, kami tampil 
bagus. Setengah jam terakhir 
malah sangat bagus. Kami me-
nahan mereka, setidaknya kami 
mencoba,” ujar Xavi.

Barcelona tak cuma pulang 
dengan kekalahan, tetapi juga 
kehilangan Andreas Chris-
tensen yang cedera dan mem-
perparah krisis di lini belakang. 
Barcelona kini hanya punya 
dua bek tengah yang fi t yakni 
Gerard Pique dan Eric Garcia. 
Sebelumnya, sudah kehilangan 
Jules Kounde, Ronald Araujo 
dan Hector Bellerin. Sektor 
bek kanan juga hanya tinggal 
menyisakan Sergi Roberto.

Hasil laga lainnya adalah  
Marseille 4-1 Sporting CP,  
Porto 2-0 Bayer Leverkusen, 
Club Brugge 2-0 Atletico Ma-
drid dan  Eintracht Frankfurt 
0-0 Tottenham Hotspur.  vit

hand ball tapi seorang rekan 
tim mencetak gol kemudian 
dengan insiden lain, tidak jelas 
apa yang sudah terjadi. Ini adalah 
pendapat saya. Saya ingin ber-
bicara dengan wasit karena dia 
tidak meniup peluitnya. Saat 
ini, saya betul-betul marah, ini 
adalah sebuah ketidakadilan dan 
tidak masuk akal,” kesal Xavi 
dilansir Stats Perform.

Dua kekalahan dalam 
tiga laga membuat Barcelona 
duduk di posisi tiga dengan 3 
poin, hanya unggul dari Vikto-
ria Plzen yang sudah kalah tiga 
kali. Inter ada di posisi kedua 
dengan 6 poin, sementara Bay-
ern Munich masih sempurna 
dengan 9 poin.

Barcelona kini mulai dibay-
angi nasib buruk seperti musim 
lalu, saat tersingkir di fase grup 
Liga Champions untuk per-
tama kalinya dalam 21 tahun. 
Kekacauan serupa terancam 
terulang lagi.

Jika Barcelona kembali 
kalah melawan Inter di Camp 
Nou pekan depan, dan di saat 
bersamaan Bayern juga men-
galahkan Plzen, maka pintu 
menuju fase 16 besar otomatis 
tertutup untuk Blaugrana. 
Apapun hasil di dua laga sisa 
tak akan berpengaruh apa-apa.

Xavi menyadari ancaman 

harap mereka terus meningkatkan 
performa di laga-laga selanjutnya,” 
tandasnya.

Hakan Calhanoglu tentu  
sangat gembira karena berkon-
tribusi memenangkan timnya. 
“Wouw, ini laga luar biasa. 
Jalannya laga sangat ketat, 
tetap kami bisa memanfaat-
kan peluang sekecil apa pun.  
Tentu hasil ini memberikan 
kami motivasi untuk tampil 
lebih baik lagi di pertandingan-
pertandingan berikutnya,” kata 
Calhanoglu di situs klub.

Barcelona sesungguhnya 
sempat mencetak gol balasan 
yang dicetak Pedri di menit ke-
66. Akan tetapi, wasit kemu-
dian menganulir gol itu setelah 
tayangan ulang menunjukkan 
kiper Inter Andre Onana me-
nyentuh bola crossing Ousmane 
Dembele sehingga mengenai 
lengan Ansu Fati sebelum Pedri 
melakukan penyelesaian.

Setelah itu Inter Milan di-
untungkan lagi setelah Denzel 
Dumfries tampak melaku-
kan handball tapi wasit tidak 
menghadiahkan penalti kepada 
Barcelona. Pelatih Xavi Her-
nandez pun murka dengan 
keputusan wasit Slavko Vincic.

“Saya sangat marah. Yang 
pertama mereka menjelaskan 
kepada kami bahwa Ansu Fati 

MILAN (IM) - Inter Mi-
lan berhasil mengalahkan Bar-
celona pada matchday 3 Liga 
Champions Grup C  yang ber-
langsung di Giuseppe Meazza, 
Rabu (5/10) dinihari WIB. Ke-
menangan Nerazzurri dihasil-
kan berkat gol Hakan Calhano-
glu jelang turun minum. Inter 
Milan pun sudah membuat 
Barelona dalam situasi kritis.

Inter Milan  menuju laga 
ini dengan status sebagai un-
derdog. Lautaro Martinez dan 
kolega kurang konsisten di 
Serie A, sementara Barcelona 
datang dengan bekal enam ke-
menangan beruntun di LaLiga.

“Saya tidak akan bilang ini 
tidak terduga. Saya kemarin 
bilang ini kesempatan besar 
melawan salah satu tim terbaik di 
dunia. Kami main agresif, penuh 
determinasi, karena ini satu-
satunya cara untuk mengalahkan 
lawan seperti ini. Kami sudah 
menunggu lama untuk hari sep-
erti ini, saya senang untuk fans 

dan klub, tapi kami belum dapat 
apa-apa. Ini harus jadi malam 
indah yang menandai awal dari 
sesuatu,” kata pelatih Simone 
Inzaghi kepada Sky Sport Italia.

Inter Milan memang tengah 
disorot karena sudah kalah empat 
kali dalam delapan laga di Serie A. 
Inzaghi berharap kemenangan 
atas Barcelona jadi fondasi Inter 
untuk lebih konsisten.

“Saya sangat, sangat ke-
cewa dengan hasil melawan 
Roma, tapi bukan penampilan-
nya. Malam seperti ini akan 
bermanfaat buat kami, kami 
harus memulihkan energi dan 
ada yang harus kami kejar di 
Serie A. Ini bisa jadi awal, tapi 
sekarang kami harus mem-
beri konsistensi ke hasil dan 
penampilan ini,” kata Inzaghi.

Ia juga memuji seluruh skuad-
nya yang sudah tampil dengan  
bagus di laga ini. “Ini laga tidak 
mudah. Tetapi para pemain me-
mahami apa tugas mereka. Kredit 
buat seluruh pemain dan saya ber-
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Liverpool Kembali ke Jalur Positif

“Kami main agresif, penuh determinasi, 
karena ini satu-satunya cara untuk menga-
lahkan lawan seperti ini (Barca). Saya senang 
untuk fans dan klub,”  kata Simone Inzaghi.

LIVERPOOL (IM) - Liv-
erpool meraih kemenangan 2-0 
atas Rangers dalam lanjutan Liga 
Champions. Gol Liverpool dicip-
takan Trent Alexander-Arnold 
dan Mohamed Salah lewat bola 
mati. Laga matchday 3 Grup A 
itu digelar di Anfi eld, Rabu (5/10) 
dinihari WIB. Liverpool menutup 
babak pertama dengan keunggulan 
1-0 berkat gol tendangan bebas 
Trent Alexander-Arnold.

Pada paruh kedua, Liverpool 
menambah keunggulan. Kali ini 
giliran Mohamed Salah yang men-
catatkan namanya di papan skor 
usai sukses mengeksekusi penalti. 
Berkat kemenangan ini, Liverpool 
kini mengumpulkan enam poin 
di peringkat kedua klasemen 
Grup A. Sementara Rangers 
terpuruk di dasar klasemen 
dengan nol poin.

Hasil ini setidaknya 
memberikan kegembiraan 
bagi Liverpool, mengingat ha-
sil yang mereka raih belakangan 
ini. Bahkan  Liverpool dinilai 
masih belum sta-
bil musim ini 
dan kesulitan 
m e  n a n g . 
J u e r g e n 
K l o p p 
sebelum 
lag aini 
m e n -
gakui 
a d a 
perso-
alan ter-
kait cara bertahan 
timnya dan ingin 
kembali ke dasar.

Pasalnya Liv-

Inter Bikin Barca Dalam Posisi KritisInter Bikin Barca Dalam Posisi Kritis

TURIN (IM) - Juventus 
memulai musim 2022/2023 
ini  dengan kurang menjan-
jikan. Penampilan tim kota 
Turin itu tidak stabil.   Kiper 
Juventus Wojciech Szczesny 
meyakini satu hal ini yang 
mempengaruhi laju timnya.

Juventus   minim ke-
menangan dalam 10 pertand-
ingan yang sudah mereka 
mainkan di semua kompe-
tisi musim ini. Akhir pekan 
kemarin, Juventus akhirnya 
menang setelah satu bulan 
dengan mengalahkan Bolo-
gna 3-0 di Liga Italia.

Juventus saat ini men-
empati peringkat ketujuh 
klasemen Liga Italia dengan 
13 poin dari delapan laga, 
tertinggal empat angka dari 
empat besar. Sementara di 
Liga Champions, Bianco-
neri belum dapat poin karena 
selalu kalah di dua pertand-
ingan.

Awal yang kurang man-
tap itu membuat Juventus 
disorot. Szczesny menye-
but banyaknya pemain yang 
cedera melemahkan Juven-
tus.

Szczesny jadi salah satu 
pemain Juventus yang sem-
pat harus menepi di awal 
musim ini karena cedera. 
Selain itu, Paul Pogba dan 
Federico Chiesa absen cukup 
lama.

“Ada banyak aspek yang 
mempengaruhi kami di awal 
musim. Ada banyak pemain 
yang absen karena cedera 
juga tidak membantu. Seka-
rang beberapa pemain kem-
bali dan siap membantu. 
Kami juga harus tampil lebih 
baik dalam masa sulit. Kami 
akan menghadapi bulan yang 
penting, kami butuh poin,” 
ujar Szczesny seperti dilan-
sir Football Italia.

Tanpa kemenangan 
selama satu bulan meru-
pakan kondisi yang ti-
dak normal bagi Juven-
tus. “Sebulan ini berat 
rasanya, saya merasa 
tidak berguna, tim 
kesul i tan dan 
saya tidak bisa 
membantu, 
sekarang s ay a 
kembali dengan 
a n t u - s i a s m e ,”  

Szczesny Bicara Kondisi Juventus

Bayern Munich Semakin Perkasa
MUNICH (IM)  - Bayern 

Munich berpesta gol ke gawang 
Viktoria Plzen lewat kemenan-
gan 5-0, di Allianz Arena,  Rabu 
(5/10) dinihari WIB.  Hasil itu 
menciptakan sebuah rekor bagi 
Bayern di Liga Champions.

Die Roten memulai dengan 
cemerlang usai Leroy Sane 
mencetak gol cepat di me-
nit ketujuh. Setelahnya Serge 
Gnabry dan Sadio Mane bergan-
tian membobol gawang wakil 
Republik Ceko itu sehingga tim 
tuan rumah sudah unggul tiga 
gol dalam 21 menit pertama.

Tim tuan rumah nyaris ti-
dak memberi kesempatan bagi 
Viktoria Plzen untuk mengem-
bangkan permainan. Usai turun 
minum, Bayern menambah dua 
gol melalui Sane dan Eric Chou-
po-Moting guna memastikan 
kemenangan ketiga dari tiga 
pertandingan pertamanya.

Kemenangan telak atas 
Viktoria Plzen menandai 
bahwa Bayern Munich 
sudah 31 pertandingan 
berturut-turut tidak terkalah-
kan di fase grup yang menjadi 
rekor terpanjang di fase 
grup Liga Cham-
pions. Dise-
but Reuters, 
The Ba-
va r i a n s 
m e m a -
t a h k a n 
torehan 
s e b e l -
u m n y a 
y a n g 
d i b u a t 

erpool hanya bermain imbang 
kontra Brighton & Hove Albion  di 
Liga Inggris, Sabtu (1/10) kemarin, 
padahak bermain kandang. Mereka 
sempat membalikkan keadaan jadi 
3-2 setelah ketinggalan dua gol 
lebih dulu, namun kemudian ke-
colongan lagi di penghujung laga. 
Penampilan dan hasil melawan 
Brighton menunjukkan Liverpool 
masih belum lepas dari masalah. 
Musim ini mereka kesulitan men-
gendalikan laga dan mudah sekali 
ditembus lawan.

Maka kemenangan atas 
Rangers membangkitkan hara-
pan bagi Liverpool untuk kem-
bali memperlihatkan kehebatan-

nya. “Hasil ini sangat 
menggembirakan dan 

menjadi pelepas da-
haga. Semoga ini 
menjadi momen-
tum untuk kembali 

ke jalur yang lebih 
baik lagi,” kata Klopp 

di situs klub.  vit

AMSTERDAM (IM) - 
Napoli terus memperlihatkan 
diri haus gol di musim ini 
usai membantai Ajax Amster-
dam 6-1. Il Partenopei sudah 
mengemas 13 gol hanya dari 
tiga laga di Liga Champions.

Napoli berpesta gol di 
kandang Ajax, Johan Cruyff  
Arena, dengan menang 6-1 
pada matchday ketiga Grup A 
Liga Champions, Rabu (5/10) 
dinihari WIB. Tim tamu sem-
pat tertinggal lebih dulu lewat 
gol Mohammed Kudus.

Tim tamu kemudian bang-
kit dengan menggelontorkan 
enam gol. Setengah lusin gol 
Il Partenopei lahir dari brace 
Giacomo Raspadori, Giovanni 
Di Lorenzo, Piotr Zielinski, 
Khvicha Kvaratskhelia serta 
Giovanni Simeone.

Hasil ini membawa pasu-
kan Luciano Spalletti kokoh 
di puncak klasemen Grup A 
dengan 9 poin. Mereka unggul 
tiga angka dari Liverpool di po-
sisi kedua. Sementara, Ajax di 
posisi ketiga dengan tiga angka.

Kemenangan besar di 
markas Ajax juga membukti-
kan bahwa Napoli musim ini 
menjadi mesin gol yang sulit 
dihentikan. Karena pada tiga 

Napoli Kokoh di Puncak Klasemen
laga di Grup A, mereka sudah 
mampu mengemas 13 gol dan 
baru kemasukan dua gol.

Napoli tak hanya subur di 
Eropa tapi juga Serie A. Tim 
asal Naples ini menjadi tim 
terproduktif  di Serie A dengan 
bikin 18 gol dari delapan laga. 
Mereka kini memuncaki klase-
men dengan 20 poin.

Spalletti jelas puas dengan tim 
asuhannya yang terus haus gol. 
Apalagi, Napoli produktif  usai 
membantai tim-tim besar di fase 
Grup Liga Champions. Sebelum 
Ajax, Rangers dan Liverpool jadi 
korban pembantaian Napoli.

“Kami memiliki beberapa 
hasil dan penampilan Liga 
Champions yang hebat, itu 
benar, karena tim saya me-
mainkan sepak bola yang he-
bat, terus menekan, mencoba 
mencetak gol setiap saat dan 
merasa percaya diri melawan 
tim yang sangat kuat yang tahu 
cara bermain sepak bola. Mer-
eka juga cukup tangguh, karena 
ada 14 pelanggaran diband-
i n g  d u a , ” 
ujar Spalletti 
dikutip dari 
Football Ita- lia. 
 vdp

GIOVANNI DI LORENZOGIOVANNI DI LORENZO
Pemain NapoliPemain Napoli

Real Madrid.
Terakhir kali Bayern kalah 

di babak 32 besar adalah ketika 
tumbang 0-3 di markas Paris 
Saint-Germain pada September 
2017. Ketika itu Bayern masih 
dilatih oleh Carlo Ancelotti.

“Masih ada beberapa area 
yang perlu kami perbaiki, tapi 
begitulah cara anda mendekati 
pertandingan. Kami menentukan 
pertandingan dengan cepat, di 20 
menit pertama, yang sangat pent-
ing untuk kami dan sejak dari situ 
kami mengontrol permainan. Se-
buah start positif  bukan jaminan 
sukses, tapi membuat perbedaan 
signifi kan ketika anda memulai 
dengan cara yang tepat,” ungkap 
pelatih Bayern Munich Julian 
Nagelsmann di Uefa.com.

Khusus bagi Sane, 
ia kini  memimpin 

p e n c e t a k  g o l 
terbanyak se-
mentara den-
gan empat gol. 
Pe n a m p i l a n 
Sane di Bayern 
kian cemerlang. 
 vdp

kata Szczesny.
Ke depannya,  ia berharap 

seluruh pemain Juventus 
tetap tampil solid dan terus 
berjuang meraih kemenangan 
di setiap laga “Kami harus 
berjuang untuk memenang-

kan semua laga 
yang kami ha-

dapi. Kami 
harus solid 
dan terus ter-
motivasi,” ujar 

Szczesny.  

vit

 WOJCIECH SZCZESNY WOJCIECH SZCZESNY
Kiper JuventusKiper Juventus

LEROY SANELEROY SANE
Pemain Bayern MunichPemain Bayern Munich

TRENT ALEXANDER-ARNOLDTRENT ALEXANDER-ARNOLD
Pemain LiverpoolPemain Liverpool

Selebrasi Hakan Calha-Selebrasi Hakan Calha-
noglu dan pemain Inter noglu dan pemain Inter 

Milan usai mencetak gol Milan usai mencetak gol 
ke gawang Barcelona.ke gawang Barcelona.


