olahraga
kilas
Drogba Ingin
Pensiun di Chelsea
LONDON –– Striker Chelsea, Di-

dier Drogba, mengisyaratkan
bakal gantung sepatu di Stamford Bridge. Sejak tiba di Prancis, bintang Pantai Gading itu
kerap mendapat pertanyaan
apakah akan mengakhiri kariernya di klub lamanya, Olympique Marseille.
Padahal, jika dia menerima pinangan, suporter Marseille pasti
akan kembali menyambut hangat kedatangan Drogs. “Saya
senang kembali berada di sini,”
katanya. ● TRIBALFOOTBAL | BAGUS WIJANARKO

Fabregas Absen
Lawan MU
LONDON –– Gelandang Arsenal,

Cesc Fabregas, akan absen saat timnya melawan Manchester
United dalam lanjutan Liga Primer Inggris Senin nanti. Hal ini
diakui Arsene Wenger, yang juga khawatir bakal kehilangan
gelandang Prancis, Abou Diaby.
Fabregas absen sejak dibekap cedera pergelangan kaki
ketika melawan Braga di Liga
Champions. Sebelumnya, gelandang Spanyol itu berencana
kembali tampil pekan depan
melawan MU. Namun Wenger
ragu bintangnya bisa turun.
Fabregas memang ikut berlatih pada Selasa lalu. Namun
Wenger melihat peluang pemainnya tampil di Old Trafford cukup kecil. “Ia tidak berlatih hari
ini. Peluangnya kecil ia bisa
bermain melawan Manchester
United. Peluangnya 50 persen,” kata The Professor kemarin.
Diaby juga tidak ikut latihan.
Wenger mengatakan kecil kemungkinan pemainnya itu bisa
tampil. “Diaby menemani Fabregas tidak berlatih,” ujar
Wenger. ● SKYSPORTS | BAGUS WIJANARKO
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Tevez Optimistis
Berikan Gelar buat City
JON SUPER (AP)

Tevez meminta rekan
setimnya di Manchester
City bekerja keras untuk
meraih gelar juara.
MANCHESTER –– Lolosnya Manchester City ke babak 32 besar
Liga Europa membuat Carlos Tevez optimistis. Carlitos—sapaan
akrab Tevez—yakin skuad Eastlands akan merebut satu gelar di
antara trofi lain yang sedang diburu saat ini.
Gelar Liga Europa tampaknya
akan menjadi trofi terbaik yang
bisa diraih sejak City terakhir kali meraih gelar Piala Liga pada
1976. Roberto Mancini meloloskan timnya ke 32 besar dengan
menggilas Red Bull Salzburg di
sisa satu pertandingan. Namun
skuad Syekh Mansour itu juga
berpeluang menjadi juara Piala
FA serta Liga Primer Inggris lantaran hanya terpaut tiga poin dari pemimpin klasemen Arsenal, di
peringkat keempat (31-29)
“Kami harus terus berjuang
meraih gelar seperti yang sedang
dilakukan. Kerja keras itu bisa
berbuah banyak gelar,”kata Tevez
kemarin.
Tiga tahun lalu City memang
dianggap sebagai klub anak bawang. Kini, menurut Tevez, timnya selalu berjuang untuk finis di
empat besar.“Kami juga berusaha
keras untuk menjadi tim terbesar
di dunia,”katanya.
Peningkatan performa City, Tevez menuturkan, memperlihatkan
bahwa permainan timnya telah
menanjak tajam dalam beberapa
tahun ini. Namun ia meminta suporter bersabar. Dia menyatakan
tidak gampang membuat klub besar dalam hitungan semalam.

Tevez dikawal pemain Bolton Wanderers, Mark Davies, di Liga Inggris.
Toh, kebangkitan City bukan
tanpa cela. Isu keretakan hubungan antara Tevez dan Mancio serta
pertikaian Mario Balotelli dengan
Jerome Boateng di tempat latihan
sedikit mengganggu peluang klub
itu meraih gelar musim ini.
Adapun Tevez mengaku, pada
awal musim ia sempat mendatangi Kolo Toure untuk mengajaknya berdiskusi. Ia ingin membicarakan pengaruh posisi kapten setelah mewarisi ban dari pemain asal Pantai Gading tersebut.
“Saya mendatangi Toure dan
mengungkapkan apa yang saya
pikirkan. Saya mengaku terkejut

seperti orang lainnya setelah
Mancini mempercayai saya sebagai kapten,”katanya.
Tevez menjelaskan, sulit baginya menerima keputusan menjadi
kapten di City. Ia beralasan, jika
dia mendapat kepercayaan menjadi dirigen di lapangan, kemudian dilepas begitu saja, itu akan
berakibat buruk baginya. “Saya
akan menghargai kapten baru di
tim untuk berbicara denganku.
Jadi saya bisa menempatkan diri
saya dalam posisinya dan melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang pria,”ujarnya.
● EUROSPORT | BAGUS WIJANARKO
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Liverpool
Incar
Ronaldinho
MILAN –– Kerap dibangkucadangkan

membuat striker AC Milan, Ronaldinho,
meradang. Rumor yang beredar menyebutkan, Liverpool berminat mendatangkannya meski pemain Brasil itu terus
membantah isu tersebut.
Rossoneri memang masih bertengger
di puncak klasemen Seri A Liga Italia
dengan unggul tiga poin dari Lazio. Namun, pada lima pertandingan terakhir,
allenatore Massimo Allegi terus mengistirahatkan Dinho, sedangkan Robinho
dan Zlatan Ibrahimovic lebih dipercaya
di lini depan.
Hal itu kontras ketika Milan mengawali musimnya di liga. Ronaldinho biasa diturunkan Allegri bersama Pato, Robinho, dan Ibra pada lini serangan.
Kontrak Dinho akan berakhir pada
akhir musim. Selain Liverpool, Dinho
sedang dibidik klub MLS, Los Angeles
Galaxy. Bahkan klub yang kini dihuni
David Beckham itu diklaim telah menyiapkan kontrak bernilai besar buat
mantan bintang Barcelona tersebut.
Namun Liverpool tidak kalah sigap.
Kubu Roy Hodgson tersebut diyakini sedang mempertimbangkan untuk memboyong Dinho. Harga pemain 30 tahun
itu mencapai 7,5 juta euro (89 miliar)
sampai 10 juta euro (Rp 119 miliar).
Bursa transfer Januari juga diramaikan oleh isu kepindahan Francesco Totti. Pangeran Roma terseut mengaku Milan sedang mengincarnya.
Pihak Silvio Berlusconi bahkan pernah berusaha mendapatkan Totti ketika
ia masih berusia 12 tahun. Namun suami Ilary Blasi itu memilih bertahan di
ibu kota ketimbang memenuhi pinangan Milan.“Pada masa lalu ada keinginan kuat dari Milan untuk membeli saya.
Namun saya memilih bertahan di Roma.
Ini pilihan gaya hidup dan saya tidak
kecewa,”kata Totti kemarin.
Pemain lain yang dikabarkan akan
hengkang adalah Momo Sissoko (Juventus). Pemain Mali itu diyakini sedang dibidik klub Bundesliga, Wolfsburg dan
Schalke. ● FOOTBALL-ITALIA |IM SCOUTING | BAGUS WIJANARKO
IKLAN

