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COPA DEL REY

Mou: Malah
Enakan Nonton

Madrid Depak Murcia,
Mourinho Diusir

MADRID –– Pelatih Real Madrid, Jose Mourin-

Pada pertandingan yang dilangsungkan di Nou Camp tersebut, Barca memang bukan
tandingan Ceuta. Tuan rumah
sudah unggul lewat gol Manuel
Nolito Agudo (2), yang ditambah
Gabriel Milito (7), Pedro (49),
dan Bojan Krkic (63).
Lionel Messi baru diturunkan
pada babak kedua dan mencetak gol penutup Barca (76). Inilah gol ke-17 si Kutu sepanjang
musim ini.
Pelatih Josep Guardiola
mengaku “terpaksa” menurunkan Messi. “Ada tiga alasan
mengapa dia diturunkan. Pertama, dia tak banyak berlatih. Kedua, karena dia memang ingin
bermain. Ketiga, karena penonton datang untuk melihat dia.
Semoga fan menikmati (kemenangan ini).”
Juara bertahan Sevilla lolos
setelah melibas Real Union 6-1,
sehingga unggul keseluruhan
dengan skor 10-1.Villarreal menang 2-0 atas Poli Ejido untuk
lolos dengan agregat 3-1.
Di tempat lain, Atletico Madrid, yang ditahan Universidad
de Las Palmaas 1-1, tetap melenggang dengan agregat 6-1.
Tim lain yang lolos adalah Real
Zaragoza, Levante, Almeria, dan
Athletic Bilbao.
Empat pertandingan lainnya
dilangsungkan dinihari tadi.
Rencananya, leg pertama babak
16 besar akan dilangsungkan
pada 22 Desember mendatang.

ho, sama sekali tak mau berkomentar soal
kemenangan anak asuhnya atas Real Murcia pada babak 32 besar Copa del Rey kemarin dinihari. Ia lebih memilih mengomentari wasit Jose Luis Paradas Romero
yang mengusir dirinya.
Mou diusir Romero pada menit ke-39 karena dinilai melakukan protes berlebihan.
Ia bukan satu-satunya yang diusir dalam
pertandingan itu. Madrid harus bermain dengan 10 orang setelah bek Alvaro Albeloa
juga ke luar lapangan pada menit ke-79 setelah menerima kartu kuning kedua.
Pengusiran itu membuat Mou geram. Saat konferensi pers seusai pertandingan, pelatih asal Portugal itu malah bicara panjang
lebar tentang track record sang wasit.
“Sebenarnya tak masalah. Gara-gara diusir, saya malah mendapat tempat enak untuk menonton pertandingan. Tapi menurut
saya, wasit yang repot membuat laporan
seusai pertandingan soal insiden itu,” kata
Mou.
“Saya tidak menilai penampilannya, tapi
saya mengkritik otoritas yang dia tunjukkan,”katanya menambahkan.
Pelatih yang menjuluki dirinya The Special One itu menilai Romero terlalu gampang merogoh kantong untuk menghukum
pemain. “Dia punya pengalaman sedikit,
kurang dari 50 pertandingan. Tapi dia sudah mengeluarkan 250 kartu kuning dan
14-15 kartu merah. Artinya, dia mengusir
pemain sekali di tiap enam pertandingan,”
katanya.
Saking emosinya, Mou melansir data
yang salah. “Ketika dia memimpin pertandingan melawan Real Zaragoza dan Real
Mallorca, dia mengeluarkan 10 kartu kuning dan dua kartu merah,”katanya.
Romero memang memimpin pertandingan di La Romareda, Minggu lalu, yang dimenangi Zaragoza 3-2. Namun dalam pertandingan itu Romero mengeluarkan 11
kartu kuning (4 untuk Zaragoza dan 7 untuk Mallorca) dan tidak ada kartu merah.
Oalah, Mou....
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Barcelona lolos dengan
keunggulan agregat 7-1.
MADRID –– Jose Mourinho mengubah semuanya. Di tangan pelatih asal Portugal itu, Madrid tak
lagi harus merasakan kekalahan
memalukan dari tim divisi bawah di Copa del Rey. Los Blancos lolos ke babak 16 besar setelah menumbangkan Real Murcia 5-1 kemarin dinihari.
Musim lalu, langkah Madrid
terhenti di babak 32 besar setelah kalah agregat 1-4 oleh tim
Segunda B (Divisi III Liga Spanyol), Alcorcon. Murcia, yang
juga bermain di Segunda B, menahan Madrid 0-0 pada leg pertama sehingga kekhawatiran
kembali tersungkur menyeruak.
Tapi Madrid kini bukanlah
Madrid musim lalu. Gelandang
Esteban Molina Granero menyambar umpan Pedro Leon untuk membuka gol pertama Los
Blancos pada menit ke-4. Gonzalo Higuain menambah satu gol
lain sebelum turun minum (44).
Pada babak kedua, aliran serangan Madrid tak berhenti.
Cristiano Ronaldo, yang masuk
pada babak kedua, mencetak
satu gol (74).Tambahan lain melalui penalti Karim Benzema
(84), yang ditutup dengan gol
Xabi Alonso (88).
Namun Mou sedikit merusak
kemenangan timnya setelah diusir wasit pada menit ke-39 lantaran melakukan protes keras.

Jose Mourinho
“Orang-orang di Madrid akan
puas karena kami telah meninggalkan sejarah buruk ketika kalah oleh Real Union dan Alcorcon.
Kami bermain sempurna dan menikmati pertandingan,”katanya.
Dalam laga lainnya, Barcelo-

na, yang merupakan peraih 25
kali juara Copa del Rey, memetik kemenangan 5-1 atas klub
Segunda B lainnya, Real Ceuta.
Hasil ini juga meloloskan Los
Cules ke babak selanjutnya dengan mengantongi agregat 7-1.
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Jangan Bicara Scudetto Dulu
MILAN –– AC Milan sukses menapaki

puncak klasemen Seri A Liga Italia
berkat kemenangan 3-1 atas Palermo kemarin dinihari. Namun pelatih Massimiliano Allegri tak mau
mengumbar peluang anak asuhnya
meraih scudetto. Yang pasti, kemenangan ini jadi modal pas menjelang Derby della Madonnina melawan Inter Milan pada akhir pekan
ini.
“Terlalu dini bicara soal scudetto.
Kami baru memainkan 11 pertandingan dan klasemen masih sementara,” kata Allegri seusai pertandingan.
“Semua tim tidak mudah mendapat angka di tiap pertandingan. Untuk meraih tiga poin, sebuah tim
butuh kualitas, teknik, taktik, dan
pengorbanan,” katanya menambahkan.
Menjamu Palermo di San Siro,
Milan tampil perkasa. Alexandre
Pato, yang sempat dicemooh Mila-

nisti karena tampil tak konsisten,
membuka gol Milan pada menit ke19. Striker Brasil itu menyambut
tendangan pojok Clarence Seedorf,
yang kembali dipercaya Allegri ketimbang Ronaldinho.
Palermo sempat membalas lewat
Armin Bacinovic (63). Namun penalti Zlatan Ibrahimovic (77) dan
gol Robinho (83) akhirnya memastikan kemenangan tuan rumah.
Tambahan tiga angka ini membuat Rossoneri kini memimpin klasemen dengan nilai 23 dari 11 pertandingan. Milan menggusur Lazio,
yang melorot ke posisi kedua, dengan nilai 22 setelah kalah 0-1 oleh
Cesena.
Peringkat ketiga ditempati Napoli, nilai 21, yang menang 1-0 atas
Cagliari. Inter Milan, yang akan
menjadi lawan Milan pada Minggu
ini, lagi-lagi gagal menang. Nerazzurri ditahan Lecce 1-1 sehingga
terpuruk ke posisi keempat dengan

nilai 20.
Hasil ini membuka harapan tifosi
Milan bahwa skuadnya akan meraih scudetto sejak 2004, meskipun
dalam pertandingan ini Pato dan
Filippo Inzaghi cedera. Pato mengalami masalah otot, sedangkan Inzaghi cedera lutut. Namun Allegri
tetap optimistis.“Kami menghadapi
derby dengan kepercayaan diri
tinggi,”ujarnya menegaskan.
Di sisi lain, Inter kembali gagal
memetik nilai penuh. Skuad Rafael
Benitez itu kembali meraih hasil imbang, kali ini ditahan Lecce 1-1. Diego Milito sempat mengantar Inter
unggul (76), memanfaatkan kerja
keras Samuel Eto’o. Sayang, Ruben
Oliviera yang tak mendapat kawalan ketat barisan belakang, dengan
bebas menyamakan kedudukan (79).
“Kini kami harus bermain habishabisan pada partai derby dan
membalikkan semua keadaan ini,”
kata Benitez.

Zlatan Ibrahimovic dan
Alexandre Pato
(AC MILAN)
Hasil lainnya, Juventus ditahan
Brescia 1-1, yang menempatkan si
Nyonya Tua di posisi kelima dengan
nilai 19. Gol Fabio Quagliarella (71)
langsung dibalas Alessandro Diamanti (73).
AS Roma terus menunjukkan
performa meningkat setelah meme-

nangi Derby della Capitale. Kini Il
Lupi hanya terpaut satu poin dari
Juve di posisi keenam. Gol Fabio
Henrique Simplicio (45), Marco
Borriello (51), dan Simone Perrotta
(77) mengantar Roma menang 3-2
atas Fiorentina.
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