olahraga/liga internasional
kilas
Villarreal Dapatkan
Marchena
MADRID –– Villarreal resmi

mendatangkan bek tim nasional Spanyol, Carlos Marchena,
dari Valencia. Pemain 31 tahun
itu dikontrak tiga tahun. Sebelumnya, pemain yang bisa tampil sebagai bek sentral dan gelandang bertahan itu memperkuat Valencia selama sembilan
musim. Ia ikut menyumbangkan dua gelar juara liga dan
satu trofi Piala Raja.
Marchena juga sempat tampil dalam 62 pertandingan untuk Spanyol dan mencetak dua
gol. Ia juga ikut diboyong Vicente del Bosque pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan.

“Saya yakin mereka
akan siap untuk pertandingan pertama.”

CHELSEA MASIH

FRANKFURT –– Chelsea ma-

KEDODORAN

sih harus bekerja keras untuk bisa mempertahankan
gelar juara Liga Primer
Inggris. Dalam uji coba
Ahad lalu, tim asuhan Carlo Ancelotti itu dipermalukan Eintracht Frankfurt 12.
Padahal dalam laga itu
The Blues sudah menurunkan sejumlah bintang yang
baru kembali dari liburan
Piala Dunia. Mereka antara lain Nicolas Anelka,
John Terry, Ashley Cole, Pa-

ulo Ferreira, Florent Malouda, dan Salomon Kalou.
Yossi Benayoun, yang baru direkrut dari Liverpool,
diturunkan. Begitu pula
Michael Essien yang sudah
pulih dari cedera. Tapi Petr
ERMINDO ARMINO (AP)

Puyol Belum Pensiun
MADRID –– Pahlawan tim Spa-

nyol di Piala Dunia 2010, Carles Puyol, memutuskan terus
bermain untuk La Furia Roja
sampai 2012. Putusannya itu
memastikan kapten Barcelona
itu akan bisa tampil pada Euro
2012, yang akan digelar di
Ukraina dan Polandia.
“Setelah merenungkan banyak masalah, saya memutuskan meneruskan bermain buat
tim nasional Spanyol selama
dua tahun lagi,” kata Puyol. Ia
telah mendiskusikan keputusannya ini dengan pelatih tim Spanyol, Vicente del Bosque, direktur olahraga Madrid Fernando
Hierro, dan rekan-rekannya.
Bersama Spanyol, sejak November 2000, ia menyumbangkan tiga gol dalam 90 pertandingan.

Anderson Lolos
dari Maut
BRAGA –– Gelandang Manches-

ter United, Anderson, lolos dari
maut dalam kecelakaan lalu
lintas di Braga, Portugal, Ahad
lalu. Surat kabar Inggris, Guardian, melaporkan bahwa pemain 22 tahun itu menghabiskan
Sabtu malam di kelab malam
Sardina Biba. Ahad sekitar pukul 7 pagi, dia meluncur menggunakan Audi R8 seharga Rp
1,75 miliar.
Mobil mewah itu keluar dari
pembatas jalan di daerah pinggir kota, Geres. Lalu menghantam tembok dan melayang ke
tanah lapang. Anderson, yang
lantas tidak sadarkan diri, ditolong keluar dari mobil oleh seseorang, beberapa saat sebelum mobil meledak.
Selain berisi pemain Brasil
itu, mobil mengangkut seorang
teman lelaki dan perempuannya. Mereka dilarikan ke Rumah Sakit St. Mark. “Hanya
menderita luka ringan,” ujar juru bicara rumah sakit. Mereka
dibolehkan pulang beberapa
jam kemudian. ● REUTERS | GUARDIAN |
REZA M | BAGUS WIJANARKO
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Michael Essien
CHELSEA

Cech dan Didier Drogba
masih cedera. Cech baru
bisa tampil dalam laga
pembuka Liga Inggris dua
minggu lagi, sedangkan
Drogba sudah bisa diturunkan saat Chelsea beruji
coba besok melawan Hamburg.
Chelsea tampil kedodoran dalam laga ini. Kesalahan kiper Hilario membuat
Patrick Ochs mampu
mengantar tim tuan rumah
unggul pada menit ke-24.
Frank Lampard sempat
mengecilkan kedudukan,
tapi pelanggaran Branislav
Ivanovic, lantaran menarik
kaus lawan, membuat si
Biru mendapat penalti.
Halil Altintop mampu
mengeksekusinya dengan
sempurna pada menit ke82.
Anelka, tampil pertama
kali setelah diusir dari tim
Prancis yang dipermalukan di Piala Dunia lalu,
bermain tak maksimal malam itu. Performa Chelsea
justru lumayan menanjak
setelah sejumlah pemain
muda masuk pada babak
kedua, termasuk penyerang Fabio Borini dan gelandang Joshua McEachran.
Ancelotti menilai aksi

Joe Cole Lakukan Debut,
Liverpool Keok
MUENCHEN –– Joe Cole melakukan debutnya bersama
Liverpool saat tim Inggris
itu beruji coba melawan
klub Jerman, Borussia
Moenchengladbach. Ia hanya bermain 65 menit dan
harus menyaksikan timnya
kalah 0-1 oleh gol Karim
Matmour.
Toh, pemain yang baru
didatangkan dari Chelsea
itu—dalam status bebas
kontrak—tetap optimistis.
Ia mengaku melihat sejumlah hal positif dari timnya.
“Belum semuanya memuaskan, tapi ada sejumlah
momen bagus,” kata gelandang itu. “Yang terpenting
kami terus mengasah kebugaran dan organisasi
tim, yang mulai membaik.”
Ia menilai laga itu jadi
latihan bagus buat timnya.
“Ini hari yang panas dan

laga pramusim selalu sulit.
Tak ada yang cedera, sehingga segalanya berjalan
mulus. Para pemain muda
juga mendapat pengalaman berharga,”katanya.“Kami sudah terlihat solid dalam sejumlah laga pramusim, jadi kami bisa berharap banyak.”
Dalam laga itu, pelatih
Roy Hodgson menurunkan
Cole sebagai starter. Ia digantikan Alberto Aquilani
pada menit ke-65. Cole tak
terlalu bagus dan sebuah
surat kabar hanya memberinya nilai 6, sedangkan
Aquilani diberi poin 5. Pemain yang mendapat nilai
tertinggi dalam laga itu
adalah Steven Gerrard,
yakni 7.
Hodgson dalam laga ini
menurunkan Emiliano Insua, bek kiri yang batal

pindah ke Fiorentina. Ia
bermain 60 menit lalu digantikan Fabio Aurelio,
yang juga dipanggil kembali dan dikontrak untuk
dua tahun setelah sempat
dipersilakan pergi.
Fernando Torres belum
bermain karena baru kembali kemarin. Juga Pepe
Reina, Dirk Kuyt, dan Ryan
Babel. ● REUTERS | DAILY MAIL | NURDIN

Susunan Pemain
LIVERPOOL (4-2-3-1):
Cavalieri (Gulacsi 68min) ;
Johnson (Darby 60), Carragher (Wilson 46), Ayala, Insua (Aurelio 60); Shelvey
(Sterling 84), Gerrard
(Spearing 62); Ince (Amoo
62), Cole (Aquilani 65), Eccleston (Irwin 78); Dalla
Valle (Jovanovic 46 (Suso
89).

anak asuhnya memang belum memuaskan. Tapi ia
menganggap hal itu wajar
mengingat kebanyakan pemainnya baru menjalani laga
pertama.“Bagi sebagian dari
mereka, ini laga pertama dan
mereka mengalami masalah,” kata pelatih asal Italia
itu.“Mereka tidak fit dan hanya bisa bermain 45 menit.
Berikutnya mereka akan bermain lebih lama. Adalah normal memiliki masalah seperti ini. Tapi saya yakin mereka
akan siap menghadapi pertandingan pertama melawan
West Brom.”
Tentang blunder yang dilakukan Hilario, Ancelotti tak
terlalu mempermasalahkannya.“Kami memiliki masalah
dengan kiper, tapi hal itu bisa terjadi pada level seperti
ini,” katanya. “Kami harus
menjaga kepercayaan pada
kiper ini dan semoga Petr

A23

Cech bisa pulih dengan baik
sebelum kompetisi dimulai.”
Besok tim ini akan kembali menjalani uji coba melawan Hamburg. Ancelotti ada
kemungkinan bakal memberikan lebih banyak kesempatan bermain kepada para
pemain bintangnya untuk
mengantisipasi laga Community Shields melawan
Manchester United, Ahad
nanti.
Ia antara lain akan mencoba Drogba, yang baru kembali setelah menjalani operasi pangkal paha.“Kami akan
melihat
perkembangan
Drogba dalam latihan besok
(hari ini) dan Rabu ia sudah
bisa bermain melawan Hamburg. Ia pulih dengan cukup
cepat,”kata Ancelotti.
● REUTERS | DAILY MAIL | NURDIN

Susunan Pemain
Chelsea (4-3-3):
Hilario; Ferreira (Mancienne 46), Bruma (Ivanovic 46), Terry (Carvalho
46), Cole (Van Aanholt
46); Benayoun (Lampard
46), Mikel (Essien 46),
Zhirkov (Matic 46); Kalou 5 (Sinclair 59), Anelka (Borini 46), Malouda
(McEachran 59).
IKLAN

