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SEVILLA VS GIRONA

LIVERPOOL

14

MANCHESTER UNITED

KERASNYA BATTLE OF BRITAIN
LIVERPOOL - Battle of Britain
akan menghiasi Liga Inggris pekan
ke-17. Dua klub tersukses di tanah
Britania, Liverpool dan Manchester

Cristhian
Stuani

USAHA
TEMPEL
BARCELONA

SEVILLE-Hasil
mengecewakan karena hanya
mampu bermain imbang dengan
Valencia akhir pekan lalu membuat
Sevilla kembali harus merelakan
tampuk pimpinan klasemen ke
pangkuan Barcelona. Ketatnya
persaingan membuat Los Nervionenses
harus memetik kemenangan kala
menjamu Girona akhir pekan ini
dalam lanjutan gameweek 16 La Liga
Spanyol, Minggu (16/12).
Girona datang dengan dendam
akibat kalah secara menyakitkan dari
Athletic Bilbao yang mencetak gol dari
titik penalti di menit terakhir. Getirnya
kekalahan tersebut akan coba
dijadikan motivasi Christian Stuani
dan kawan-kawan untuk kembali ke
jalur kemenangan dengan menghadang
Sevilla kali ini.
Sevilla tampil cukup bagus di musim
ini. Hingga pekan ke-15 La Liga musim
2018-19, tim berjuluk Los Nervionenses
itu masih menempati posisi dua klasemen
dengan jarak hanya tiga poin dari sang
pimpinan Barcelona. Jika mampu meraih
kemenangan di laga melawan Girona,
Sevilla tentu akan menyamai raihan poin
dan menekan Barcelona yang baru akan
memainkan laga pekan 16 mereka pada
Senin dini hari.
Di sisi lain, Girona sendiri cukup
konsisten sebagai tim kuda hitam. Sejak
kembali promosi ke La Liga pada musim
lalu tim asal Catalunya ini cukup
nyaman berada di posisi papan tengah.
Di musim ini Girona untuk sementara
menempati posisi 10 klasemen.
Sevilla memiliki rekor kandang yang
cukup apik di La Liga musim ini.
Sejauh ini hanya Getafe yang
mampu menaklukan pasukan Pablo
Machín kala tampil di kandangnya
pada ajang La Liga musim ini.
Rekor apik itu tentu akan coba
kemb ali dipertahankan kala
menghadapi Girona. Dengan
kondisi skuat yang fit
dan tak ada pemain
kunci yang absen,
Sevilla diprediksi
mampu menga
lahkan Girona.
(lag/rak)
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United akan saling jegal di Stadion
Anfield, Minggu (16/12).
Kedua klub saat ini terpaut lima
peringkat di papan klasemen sementara. Liverpool berada di
puncak klasemen dengan 42
poin dan belum terkalahkan.
Dari kubu tamu, Manchester United nangkring di peringkat keenam dengan 26 poin serta
empat kekalahan dari 16 pertandingan. Performa kurang stabil di awal
musim menjadi penyebab Setan Merah gagal masuk ke empat besar.
Namun demikian, hal itu tidak mengurangi tensi panas yang bakal menyelimuti laga tersebut. MU di bawah
pimpinan Jose Mourinho pasti ingin
mencoreng muka Liverpool dengan
memberikan kekalahan perdana.
Demi laga ini, Mourinho pun telah
mengorbankan partai terakhir Liga
Champions, Kamis (13/12) dini hari
WIB. Manchester United yang telah
lolos menurunkan mayoritas pemain
muda di laga yang berakhir dengan
kekalahan 1-2 tersebut.
Seperti biasa menjelang akhir putaran pertama pemain-pemain di Premier League mulai kelelahan dan cedera. Juergen Klopp cukup pusing karena dua beknya harus absen karena
cedera, yakni Joe Gomez dan Joel Matip. Selain itu Nathaniel Clyne dan Dominic Solanke juga masih cedera. Di
Manchester United lebih buruk lagi,
ada sembilan pemain yang cedera. Li-

ma diantara mereka yang sudah pasti
absen pada laga ini adalah Anthony
Martial, Eric Bailly, Luke Shaw,
Victor Lindelof, dan Alexis Sanchez. Mourinho tentu lebih pusing membentuk line-upnya
melawan Liverpool.
Liverpool masih beruntung
karena memiliki kedalaman untuk bek tengah, Klopp masih
bisa menurunkan Dejan
Lovren sebagai rekan Van Dijk di
tengah. Di kubu
Manchester United, yang sedikit
bermasalah tampaknya lini belakang
karena Mourinho terus
mengotak-atik area ini.
Lalu bagaimana dengan prediksi hasil pertandingan? Di atas
kertas Liverpool jauh lebih unggul,
mereka tak terkalahkan di Premier
League dan hanya kebobolan enam gol
sejauh ini. Catatan tersebut menempakan mereka sebagai pemilik pertahanan terbaik sejauh ini. Sedangkan
Manchester United masih tak stabil,
performa mereka naik turun. Isu-isu
ketidakharmonisan di Manchester
United terus menjadi konsumsi publik yang membuat suasana di ruang ganti tidak positif. Namun,
Manchester United selama di bawah kepemimpinan Mourinho
belum pernah kalah melawan

Liverpool di Premeir League, tiga kali
seri dan sekali menang. Tidak jauh
berbeda dari musim lalu, Manchester
United juga dalam kondisi kesulitan,
tetapi mampu menyulitkan Liverpool
yang onfire. (sky/rak)

Marcus
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HEAD TO HEAD
10-03-2018 United 2-1 Liverpool
14-10-2017 Liverpool 0-0 United
15-01-2017 United 1-1 Liverpool
18-10-2016 Liverpool 0-0 United
18-03-2016 United 1-1 Liverpool

SOUTHAMPTON

ARSENAL

THE GUNNERS LANJUT UNBEATEN RUN
LONDON – Southampton
akan menjamu Arsenal dalam lanjutan kompetisi Premier League di Stadion St
Mary’s, Minggu (16/12). Manajer Southampton, Ralph
Hasenhuttl telah mengonfirmasi bahwa Ryan Bertrand
akan absen selama dua
minggu setelah menjalani
operasi pada cedera
punggungnya. Namun
dia mengungkapkan bahwa Danny Ings, Shane
Long dan Cedric Soares
telah kembali menjalani
latihan penuh Kamis
(13/12) dan semua
bisa masuk tampil
saat menjamu
The Gunners.
Tengah pekan kemarin,
Arsenal menang tipis
1-0 menjamu Qarabag dalam
laga terakhirnya

di fase grup Liga Europa. Gol bih buruk daripada mereka.
tunggal Alexandre Lacazette
Melawan Arsenal, yang
penyerangmenjadi pembeda. Dengan m e m i l i k i
hasil itu, berarti pasukan penyerang tajam seperti LaUnai Emery tak terkalahkan cazette dan Pierre-Emerick
dalam 22 laga terakhirnya di Aubameyang, wajar jika
semua ajang. Selama periode Southampton kurang diungitu, mereka
gulkan.
N a m u n
mengemas
HEAD TO HEAD
17 keme- 08-04-2018 Arsenal 3-2 Southampton Southampnangan dan 10-12-2017 Southampton 1-1 Arsenal ton juga melima hasil 11-05-2017 Southampton 0-2 Arsenal miliki satu
29-01-2017 Southampton 0-5 Arsenal
p e m a i n
imbang.
01-12-2016 Arsenal 0-2 Southampton
yang harus
Melawan
Southampton, yang tanpa ke- diwaspadai oleh Arsenal. Pemenangan dalam 12 laga ter- main tersebut adalah Charlie
akhirnya di Premier League Austin, yang selalu bisa mendan kini terdampar di zona cetak gol dalam keempat
merah, unbeaten run Arsenal penampilan sebelumnya mediprediksi bisa berlanjut ke lawan Arsenal di Premier
angka 23.
League.
Salah satu penyebab meroIni akan menjadi pertansotnya performa Southamp- dingan yang sulit bagi Soutton musim ini adalah rapuh- hampton. Mereka harus
nya pertahanan mereka. menghadapi Arsenal yang
Southampton telah ke- tengah tampil bagus, dan mebobolan 30 gol dalam 16 reka harus menunjukkan kepertandingan. Hanya Ful- disiplinan di lini belakang jiham (40) dan Burnley (32) ka ingin meraih poin di
yang angka kebobolannya le- pertandingan ini. (iol/rak)

KLOPP PERSILAKAN
MU PARKIR BUS

LIVERPOOL – Manajer
Liverpool Juergen Klopp tidak khawatir bila Manchester United bermain dengan
taktik parkir bus.
Karena hapall Manchester United akan tunggu
diserang terus, Juergen
Klopp akan mencari cara
untuk membongkar pertahanan lawan.
Sejak menangani raksasa Liverpool, Juergen
Klopp belum pernah menang atas MU di liga
dengan data tiga seri dan
dua kali kalah. Dalam dua
laga kandang terakhirnya
lawan Manchester United,
kubu Liverpool lebih sering main imbang tanpa
gol. Wajar jadi banyak
yang menilai kedua tim
tak serius saat bertanding.
“Saya tidak melihat kalau mereka (Manchester
United) hanya punya satu
gaya bermain itu saja ya
(parkir bus). Mereka pasti

punya lebih dari satu gaya
mainlah, tidak hanya umpan-umpan panjang atau
menunggu saja dengan ketat,” jelas Klopp melalui
Liverpool Echo.
“Bisa jadi mereka akan
sedikit bertahan pada laga
di Anfield tahun lalu, tapi
mereka tidak melakukan
itu di Old Trafford nantinya, sepertinya tidak akan
mau sama sekali,” lanjutnya.
Juergen Klopp akan cari
cara bongkar taktik Manchester United
“Memang sulit membongkar taktik itu. Tapi ya
itulah taktik dalam dunia
sepakbola. Saya juga bukan paus-nya taktik sepakbola yang bisa memperintahkan tim lain untuk melakukan apa saja
yang saya mau. Kami hanya harus bisa menemukan solusinya saja.” pungkas Klopp. (liv/rak)

UEFA SELIDIKI LAGA LIGA
EUROPA DI EMIRATES STADIUM

Henrikh
Mkhitaryan

NYON - Badan sepakbola
Eropa (UEFA) tengah mendalami dua insiden yang terjadi
saat pertandingan Liga Europa antara Arsenal melawan
Qarabag, Jumat (14/12). Jika
terbukti ada kelalaian, bukan
tidak mungkin
The
Gunners akan
dihukum.
Pertandingan yang
berlangsung
di Stadion
Emirates tersebut mengalami
keterlambatan waktu kickoff selama tiga menit. Belum lagi
ada salah seorang fans Qara-

bag yang masuk ke lapangan
dengan unsur politik saat
pertandingan berlangsung.
Penyusup tersebut menerobos barisan pertahanan dengan
membawa bendera yang menyinggung konflik Azerbaijan dan
Armenia. Sambil menunggu keputusan dari UEFA, pihak klub
mengeluarkan pernyataan
yang mengklaim sudah berbuat
sesuai aturan berlaku.
Selain membawa bendera provokatif, si penyusup juga me
ngenakan kaos bergambar Monte Melkonyan, mantan komandan perang Armenia. Pihak kepolisian pun sudah mengamankan
yang bersangkutan untuk peme-

riksaan lebih lanjut.
Tujuan dari penyusup tersebut
adalah mendekati salah satu
penggawa Arsenal asal Armenia,
Henrikh Mkhitaryan. Pada laga
perdana di Azerbaijan, ia tidak
dibawa serta terkait aturan politik negara setempat.
Azerbaijan melarang
seluruh warga negara Armenia memasuki wilayahnya.
UEFA sempat mengadvokasi
kasus ini dengan sejumlah
badan hukum di Eropa, meskipun pada akhirnya Arsenal tidak ingin mengambil
risiko soal keselamatan pemain dengan tidak membawa
Mkhitaryan. (uefa/rak)
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