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Aguero Belum
Tentu Tetap Starter

Chelsea

West Ham United

The Hammers

Manchester - Manchester City
memenuhi permintaan Pep Guardiola
untuk memperpanjang kontrak Sergio
Aguero. Meski begitu, bukan berarti
Aguero dijamin akan terus menjadi
starter.
Bomber Argentina itu resmi meneken
kontrak baru yang akan menahannya
di Etihad sampai 2021. Sekalipun kon
trak Aguero sejatinya baru akan habis
dua tahun lagi.
Aguero merupakan salah satu striker
terbaik di Premier League sejak dire
krut City dari Atletico Madrid tujuh ta
hun silam. Sudah lebih dari 200 gol di
cetak Aguero, yang menjadikan dia se
bagai topskorer City sepanjang masa.
Meski begitu, tidak jarang Aguero
mesti berbagi peran dengan penyerang
muda Brasil Gabriel Jesus. Manajer
City Josep Guardiola mengaku tidak
takut mencadangkan Aguero andai
memang diperlukan.
Saat ditanya apakah dia khawatir
Aguero akan meninggalkan City,
Guardiola menjawab: ”Tidak pernah.
Anda semua [media] sudah bertanya
berkali-kali, terutama di musim
pertama ketika kami tidak juara, dan
kadang-kadang dia tidak bermain ’Ada
masalah apa dengan Sergio?’
”Saya paham ketika Anda mengambil
keputusan itu - itu terjadi di Barcelona
berkali-kali - saya selalu tahu reaksi
nya [akan buru] ketika hasil-hasil juga
tidak bagus, tapi saya kan harus tetap
mengambil banyak keputusan,” sam
bung mantan pembesut Barcelona dan
Bayern Munich ini.
”Tapi relasi [dengan Aguero] selalu
baik, sempurna, dan saya sneang dia
bisa terus bermain di sini. Selalu ke
tika dia tidak bermain, beberapa kali,
itu karena saya percaya Gabriel bisa
bermain, atau bisa bermain sebagai
false nine, atau apapun. Ini yang akan
terjadi dalam tiga tahun ke depan,” lu
gas Guardiola, seperti dilansir Sky
Sport. (iol/rak)

Coba Hentikan

Si Biru

London–Chelsea tandang ke
rival sekota, West Ham United, pada
pekan keenam Liga Inggris di
London Stadium, Minggu
(23/9) pukul 19:30 WIB.
Chelsea sedang menikmati
salah satu start terbaik me
reka di awal musim. Setelah
meraih lima kemenangan di
lima laga beruntun Premier
League, The Blues juga sukses
meraih kemenangan saat ber
tandang ke markas PAOK, di ajang
Liga Europa.
Tren buruk itu tentu membuat

Chelsea ada di atas angin. Tim
asuhan Maurizio Sarri itu
sedang dalam kondisi yang
bagus untuk kembali
meraih kemenangan di
laga Premier League
akhir pekan ini.
Sementara itu The
Hammers, West Ham
yang sempat kalah di
empat laga beruntun
Premier League pada awal
musim ini sudah mulai menemukan
perbaikan. Pada akhir pekan lalu,
The Hammers bisa mencuri poin
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penuh di markas Everton.
Chelsea punya pengalaman
buruk saat bertandang ke markas
West Ham. Dalam tiga lawatan
terakhir di London Stadium, The
Blues hanya menang sekali dan
kalah dua kali. Hal itu bisa
dimanfaatkan dengan baik oleh West
Ham pada akhir pekan ini.
Setelah meraih kemenangan
perdana, mental dan motivasi para
pemain West Ham tentu membaik.
Di laga ini pasukan Manuel Pelle
grini diprediksi bisa memberikan
perlawanan.(iol/rak)

Anthony Lolos ke Final
Changzhou–
Anthony Sinisuka Gin
ting lolos ke final Chi
na Open 2018. Menyu
sul kemenangan atas Chou
Tien Chen dalam duel se
panjang tiga gim, Sabtu
(22/9). Memainkan laga
perempatfinal di Olympic
Sports Center Xincheng
Gymnasium, Anthony sem
pat kehilangan gim per
tama. Namun, Anthony
berhasil bangkit untuk me

Indonesia U-16

ngalahkan Chou 12-21, 21-17, 2115 usai berjuang selama lebih
dari satu jam.
Kemenangan ini membalaskan
kekalahan Anthony di semifinal
Asian Games 2018 nomor pero
rangan, sekaligus menajamkan re
kornya atas pebulutangkis unggulan
lima asal Taiwan itu menjadi 4-2.
Selain itu, hasil ini turut mene
ruskan laju impresif pebulutang
kis peringkat 13 dunia tersebut di
turnamen ini. Untuk melangkah
sampai sejauh ini, Anthony me

Turnamen Bola Voli Putri Eagle SC Cup 1 KU-16

Vietnam U-16

Duel Tahu Sama Tahu

Selangor–Timnas
Indonesia U-16 akan ber
hadapan dengan Vietnam
di laga kedua Piala Asia
2018, Senin (24/9). Laga
itu dianggap seperti lati
han bersama saja. Timnas
U-16 sudah amat sering
berhadapan dengan Viet
nam. Sedikitnya sudah
tiga kali mereka berduel
saat
G a r u d a
Muda
di bawah

asuhan Fakhri Husaini.
Dalam turnamen Tien
Phong Plastic Cup ada 2017,
Indonesia vs Vietnam selesai
imbang. Dua pertandingan
lainnya dimenangi Indone
sia. Dengan seringnya duel
antara Indonesia melawan
Vietnam itu, Fakhri me
ngaku sudah tak perlu
lagi mengintip lawan.
Indonesia
a k a n

menghadapi Vietnam di laga
kedua Grup C Piala Asia 2018.
Pertandingan itu akan ber
langsung di stadion nasional
Bukit Jalil, Kuala Lumpur,
Senin (24/9) malam WIB.
”Sama saja, mereka cuma
ada beberapa pemain yang
mengalami perubahan. Tapi
dari gaya main dan formasi
sama dengan tim yang kami
ha
d a p i
d i
Tien

nyingkirkan banyak pemainpemain top.
Dimulai dengan mengalahkan
Lin Dan di babak pertama, An
thony berturut-turut menaklukkan
pebulutangksi peringkat satu
dunia Viktor Axelsen (babak II),
dan peringkat enam Chen Long
(perempatfinal). Anthony kini
tinggal menunggu lawan, yaitu
pemenang antara unggulan kedua
Kento Momota melawan Shi Yuqi
untuk bertarung di partai puncak,
Minggu (23/9).(opl/rak)

Phong, Jenesys, dan Piala
AFF 2018,” kata Fakhri usai
memimpin latihan di stadion
mini Persada Plus, Kelana
Jaya, Malaysia, Sabtu (22/9)
pagi waktu setempat.
”Cara main mereka sama,
sudah tahu sama tahu lah.
Tak perlu nonton, mereka
juga nggak perlu nyari-nyari
video kita. Anggap latihan
bersama saja,”
pungkas Fa
khri. (iol/rak)

S U R A B AYA – S e 
banyak 8 klub bola voli,
masing-ma
sing BBV Si
doarjo, BMC
M a l a n g ,
Mitra Kediri,
Patria

Blitar, Pervos Sidoarjo, Pupur
Sidoarjo, Sparta Sidoarjo, dan
Eagle Surabaya mengikuti
Turnamen Bola Voli Putri
Eagle SC Cup 1 KU-16.
Turnamen digelar di GOR
Fasha, Jalan Raya Mar
gorejo Indah Sura
baya, Minggu (16/9).
Turnamen ter
sebut resmi dibuka
oleh Edy Swasono,
sekretaris umum
Pengurus Kota
(Pengkot) PBVSI
Surabaya. Dalam
sambutan pem
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SINERGI: Dari kiri: Sekretaris Umum Pengkot PBVSI bukaan, Edy me
Surabaya Edy Swasono bersama Ketua Klub Voli Eagle ngucapkan terima
SC Eko Ismijanto.
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MENANG: Bagas Kaffa (2) tampil luar biasa saat Indonesia mengalahkan Iran.

kasih kepada penyelenggara,
yaitu Klub Bola Voli Eagle SC
yang sudah peduli dengan pem
binaan mulai dari usia dini. “Saya
sangat
men gapresiasi
munculnya klub-klub bola voli di
Jawa Timur, khususnya di
Surabaya,” kata Edy.
Panitia sekaligus Ketua Klub
Bola Voli Eagle SC Eko Ismijanto
mengatakan jika pihaknya
berkomitmen untuk mem
perbanyak pembibitan pemain
baru yang asli dari klub-klub
yang diundang. Bukan dari
pemain bayaran dari luar klub.
“Ke depan semoga kegiatan ini
dapat diselenggarakan tiap
tahun,” kata Eko. (san/opi)

PEMBUKAAN: Upacara pembukaan Turnamen Bola Voli Putri Eagle SC Cup 1 KU-16.
layouter: edy subagyardjo

