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DIKECAM: Selebrasi tim Samba Brasil yang melakukan tarian setiap mencetak gol dinilai tidak menghormati Taegeuk Warriors Korea Selatan.

Selebrasi Pemain Brasil
Dinilai Tidak Hormati Lawan
DOHA - Legenda Manchester United, Roy Keane mengkritik pemain
Brasil yang merayakan gol di Piala
Dunia 2022 dengan cara menari.
Menurut Keane, Brasil tidak meng
hormati lawannya, Korea Selatan.
Selecao Brasil sukses mengalahkan Korea Selatan 4-1 di babak 16
besar Piala Dunia 2022. Pertandingan tersebut dihelat di Stadion
974, Doha, Qatar pada Selasa (6/12)
pukul 02.00 WIB.
Empat gol Timnas Brasil dicetak
Vinicius Junior (7’), Neymar (13’
(P)), Richarlison (29’), dan Lucas Paqueta (36’). Sementara, Taegeuk
Warriors -julukan Timnas Korea
Selatan- hanya mampu membalas

lewat gol semata wayang Paik
Seung-ho (76’).
Dalam pertandingan tersebut, pemain Brasil selalu merayakan gol
dengan menari bersama, bahkan
mengajak sang pelatih, Adenor Leonardo Bacchi (Tite). Keane me
nganggap, Brasil tidak menghormati sang lawan.
”Saya pikir itu benar-benar tidak
menghormati lawan,” kata Keane
dikutip dari Evening Standard, Selasa (6/12). Legenda Manchester
United itu melanjutkan, Timnas
Brasil sejatinya sah-sah saja merayakan gol dengan menari. Masalahnya, mereka melakukannya setiap waktu ketika tim lawan sudah

tertinggal jauh secara skor.
”Ini empat (nol) dan mereka (Timnas Brasil) melakukannya setiap
waktu. Saya tidak keberatan
dengan perayaan pertama atau apa
pun yang mereka lakukan, tetapi
itu setelah itu dan kemudian pelatih ikut-ikutan,” ujar Keane.
”Saya tidak senang dengan itu,
saya pikir itu tidak bagus sama sekali, itu tidak sopan,” tandasnya.
Brasil dipastikan akan berhadapan dengan Kroasia di babak perempat final Piala Dunia 2022.
Pertandingan itu akan digelar di
Education City Stadium, Ar Rayyan, Qatar pada Jumat (9/12) mendatang. (evs/rak)

Neymar Samai Rekor Ronaldo dan Pele
DOHA - Striker Brasil,
Neymar Jr tampil apik di
laga 16 besar Piala Dunia
2022 kontra Korea Selatan. Striker Paris SaintGermain (PSG) itu turut
menyumbang satu gol untuk timnya saat Brasil
menghajar Korea Selatan
4-1. Bahkan, torehan gol
itu, membawa Neymar Jr
menyamai rekor Ronaldo
Luís Nazario dan Pele.
Selecao Brasil sukses
mengalahkan Korea Selatan 4-1 di babak 16 besar
Piala Dunia 2022. Pertandingan tersebut dihelat di
Stadion 974, Doha, Qatar
pada Selasa (6/12) pukul
02.00 WIB.
Empat gol Brasil dalam
laga ini masing-masing dicetak Vinicius Junior (7’),
Neymar (13’ (P)), Richarlison (29’), dan Lucas Paqu-

eta (36’). Sementara, Taegeuk Warriors -julukan
Timnas Korea Selatan- hanya mampu membalas lewat gol semata wayang
Paik Seung-ho (76’).
Dengan kemenangan ini,
Timnas Brasil sukses melangkah ke perempatfinal
dan akan bertemu dengan
Kroasia, yang menum
bangkan Jepang. Di laga
itu, Neymar Jr turut
menyumbang satu gol, sekaligus mengukir catatan in
dividu manis untuk dirinya.
Dilansir dari Opta Joao
(@OptaJoao), Selasa (6/12),
gol itu Neymar Jr sukses
menyamai rekor Ronaldo
dan Pele. Ia menjadi pemain ketiga Brasil yang
berhasil mencetak gol dalam tiga edisi Piala Dunia.
“Neymar menjadi pemain Brasil ketiga yang

mencetak gol dalam tiga
edisi Piala Dunia yang berbeda, bersama Ronaldo
dan Pele,” tulis laporan
Opta Joao, Selasa (6/12).
Ronaldo melakukannya
pada Piala Dunia edisi
1998, 2002, dan 2006. Sedangkan, Pele mencatatkannya pada Piala Dunia
edisi 1958, 1962, 1966, dan
1970. Sementara Neymar
menorehkannya pada Piala
Dunia 2014, 2018, dan 2022.
Tentu saja, catatan ini
membuat Neymar Jr masuk dalam salah satu pemain terbaik Brasil. Di
lain hal, Neymar Jr dan
kawan-kawan bakal mentas di perempatfinal Piala
Dunia 2022, bersua Kroasia di Education City Stadium, Ar Rayyan, Qatar
pada Jumat (9/12) malam
WIB. (opt/rak)

Pelatih AC Milan Jagokan Declan Rice Sudah Tahu Kelemahan Prancis
Les Bleus Prancis Juara
Piala Dunia 2022
MILAN - Pelatih AC Milan, Stefano Pioli mengunggulkan Les Bleus Prancis menjadi juara Piala Dunia 2022. Karena saat ini ada beberapa anak asuhnya seperti Theo
Hernandez dan Olivier Giroud
tengah memperkuat Prancis di turnamen sepakbola terbesar dunia
tersebut.
Prancis menjadi salah satu tim
unggulan yang diprediksi bakal
menjadi juara di Piala Dunia 2022.
Selain itu, kini skuad asuhan Didier Deschamps juga sudah mencapai babak perempat final dan dipastikan bakal menghadapi Inggris.
Salah satu figur sepakbola yang
mengunggulkan Prancis menjadi
juara Piala Dunia 2022 adalah pelatih AC Milan yakni Stefano Pioli.
Ia mendukung skuad Les Bleus
menjadi juara karena AC Milan
memiliki cukup banyak pemain
yang berasa dari Prancis.
Dua diantaranya bahkan masuk

dalam daftar pemain di Les Bleus
Prancis dalam gelaran Piala Dunia
2022 ini yaitu Olivier Giroud dan
Theo Hernandez. ”Saya berharap
Prancis bisa menjadi juara dunia,
semoga mereka bisa terus melaju
ke babak selanjutnya. Sebab saya
mendukung pemain AC Milan
yang bermain di sana,” ujar Pioli
seperti dilansir dari Football Italia,
Selasa (6/12).
”Saya cukup mengikuti apa yang
dilakukan oleh pemain selama berada di sana. Terutama selepas
pertandingan. Itu merupakan salah satu instruksi dari saya. Kalau
tidak, mereka akan berada dalam
masalah!”.
AC Milan setidaknya memiliki
enam pemain berkebangsaan
Prancis, termasuk Theo Hernandez dan Olivier Giroud. Empat pemain lainnya adalah Mike Maignan, Yacine Adli, Tiemoue Bakayoko dan Pierre Kalulu. (fbi/rak)

DOHA - Perjalanan The Three Lions Inggris untuk terus menjaga kans dalam menjadi juara di Piala Dunia 2022, kini terdengar semakin dapat
ujian berat. Karena pada babak perempat final
nanti, mereka harus hadapi juara bertahan yaitu
Prancis pada hari Minggu (11/12) dini hari WIB.
Pertandingan nanti akan dinilai berjalan ketat, mengingat kedua tim sama-sama memiliki
komposisi skuad yang baik dari segala lini, sehingga pemenang juga berkemungkinan bisa ditentukan melewati drama adu penalti.
Menanggapi jelang laga tersebut, gelandang
Inggris Declan Rice justru menatapnya dengan
positif. Pemain West Ham United ini, bahkan
memiliki rasa optimistis bisa kalahkan Les
Bleus lantaran mengklaim sudah mengetahui
sisi kelemahan dari skuad asuhan Didier Deschamps.
“Jangan terlalu berlebihan merayakan kemenangan kontra Senegal, jika kami tidak bisa melaju dan mengalahkan Prancis. Ini adalah suatu
pertandingan yang ingin kami mainkan,” ujar
Rice dari Evening Standard Football.
“Kami sangat ingin lolos. Melawan Prancis,
kami sudah melihat beberapa kelemahan mereka sehingga kami bisa mencoba memanfaatkannya. Itu akan menjadi sebuah pertandingan
yang hebat,” tutupnya.
Pada lima pertemuan terakhir melawan Prancis, Inggris tidak terbilang punya catatan yang
baik lantaran hanya sekali merasakan kemenangan. (iol/rak)
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Rahasia Livakovic Tahan Tiga Penalti Samurai Biru
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PAHLAWAN: Dominik Livakovic jadi pahlawan kemenangan Kroasia saat menghadapi Jepang.

DOHA - Pelatih Kroasia, Zlatco Dalic memuji penjaga gawang Dominic
Livakovic yang menjadi pahlawan dalam drama adu penalti yang mengantarkan Kroasia ke babak 8 besar Piala
Dunia usai menyingkirkan Jepang,
Selasa (6/12) dini hari WIB.
Livakovic jadi sorotan di Stadion
Al Janoub, Al Wakrah. Pilar Dinamo
Zagreb ini menggagalkan eksekusi
tiga penendang penalti Jepang. Takumi Minamino, Kaoru Mitoma, dan
Maya Yoshida dibuat gigit jari.
Dalic mengakui bahwa kepiawaian
Livakovic di bawah mistar gawang
akan membuatnya terus bersinar.
”Kami memiliki kiper yang fantastis.
Dia tampil hebat. Menyelamatkan
setiap penalti dengan cara yang
sangat kuat dan stabil,’ kata pelatih

berusia 56 tahun itu, dikutip Daily
Mail, Selasa (6/12).
Dalic pun membongkar rahasia kepercayaan diri Livakovic dalam drama adu penalti. Sehari jelang laga,
Livakovic melahap menu latihan
khusus penalti, semata-mata menyiapkan skenario yang ternyata terjadi pada pertandingan ini.
”Kami khusus berlatih penalti kemarin. Dia melakukan beberapa
penyelamatan. Ketika dia melakukan adu penalti hari ini, maka saya
yakin, dia memasang kepercayaan
diri yang besar,” ujar Dalic. ”Saya
yakin dia menunjukkan kapasitasnya hari ini.”
Dilansir dari Opta, Livakovic jadi
penjaga gawang ketiga yang berhasil
menggagalkan tiga tendangan

penalti dalam drama adu penalti. Ia
mengikuti jejak seniornya Danijel
Subasic saat melawan Denmark di
Piala Dunia 2018 dan kiper Portugal, Ricardo di Piala Dunia 2006.
Dalic dalam kesempatan itu juga
merespons keseluruhan penampilan
anak-anak asuhnya melawan tim
Samurai Biru. Dalic mengakui timnya tak tampil dengan mendominasi
pertandingan. Tapi dia menegaskan
motivasi yang tinggi telah diberikan
Luka Modric dan kawan-kawan pada laga tersebut.
”Orang Jepang mungkin meremehkan kita, jangan pernah melakukan itu ke Kroasia. Kami adalah
bangsa kecil tapi kami berjuang untuk apa yang kami inginkan,” tegasnya. (dai/rak)
Layouter: Andy Firawan

