olahraga
kilas
Beckham Menanti
Anak Keempat
LONDON — David Beckham kini

tengah menanti momen bahagia. “Victoria dan saya tengah
menantikan kelahiran anak keempat kami musim panas tahun ini. Anak-anak sangat senang menunggu kehadiran adik
lelaki atau perempuan mereka,” tulis galandang Los Angeles Galaxy itu dalam akun
Facebooknya.
Beckham, yang menikahi Victoria pada 1999, sudah dikaruniai tiga anak lelaki: Brooklyn,
11 tahun, Romeo (8), dan Cruz
(5). Ia akan berlatih bersama
Tottenham bulan depan untuk
menjaga kondisinya tetap fit
menjelang kick-off musim baru
MLS, Maret mendatang.

Babel Pasang Foto
Wasit Berkostum MU
LONDON — Asosiasi Sepak Bo-

la Inggris (FA) telah memulai investigasi atas ulah winger Liverpool, Ryan Babel, yang memampangkan foto hasil rekayasa digital yang memperlihatkan
wasit Howard Webb mengenakan kostum Manchester United
dalam akun Twitternya.
Webb membuat sejumlah keputusan kontroversial dalam laga babak ketiga Piala FA saat
MU menekuk Liverpool 1-0 di
Old Trafford, Ahad lalu. Ia
memberikan hadiah penalti
buat MU dan mengusir kapten
Liverpool, Steven Gerrard, pada menit ke-32.
Sebelum menampilkan foto
Webb, Babel menulis, “Dan
mereka menyebut dia sebagai
salah seorang wasit terbaik.
Itu sebuah lawakan.” Pihak FA
menyatakan bahwa mereka
akan menyelidiki kasus ini.

Maradona
Pertimbangkan
Latih Klub Inggris
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REAL MADRID MENANG,
MOU DILEMPAR BOTOL
“Pemain Villarreal
menduga saya
memprovokasi mereka.”
MADRID — Ada banyak hal yang bi-

sa membuat Jose Mourinho tersenyum saat Real Madrid menekuk
Villarreal 4-2 dalam lanjutan Primera La Liga Spanyol di Santiago
Bernabeu kemarin dinihari. Cristiano Ronaldo terus menunjukkan
ketajaman dengan mencetak hat
trick. Kaka menyumbangkan gol
pertamanya musim ini. Madrid
pun tetap menempel Barcelona
dalam perebutan gelar juara.
Namun yang dilakukan pelatih
asal Portugal itu tak hanya tersenyum. Ia merayakan gol Kaka pada menit ke-82, yang memastikan
skor menjadi 4-2, dengan pergi
meninggalkan bench Madrid. Mou
berlari ke depan bench Villarreal,
lalu menghadap penonton sambil
mengacungkan tinjunya.
Para pemain Villarreal tentu dibuat jengkel oleh aksinya itu. Seorang pemain yang baru diganti,
Cani, bahkan tak bisa menahan diri dan melempar Mourinho dengan
botol plastik yang masih berisi air
minum. Meski lemparannya tak
kena, pemain itu pun langsung
mendapat kartu merah dari wasit
David Fernandez Borbalan.
Mourinho menyatakan tak bermaksud melakukan provokasi kepada lawan. “Saya sudah berjanji
untuk merayakan gol dengan anak
saya yang kebetulan duduk di belakang bench lawan. Dan pemain
Villarreal menduga saya memprovokasi mereka,” katanya.“Saya pikir situasi itu muncul karena apa
pun yang saya lakukan selalu digolongkan sebagai tindakan negatif.”
Mourinho mungkin layak merayakan kemenangan timnya dengan
ekspresif. Dalam laga itu, El Merengues sempat kesulitan dan dua

kali ketinggalan lewat gol Cani pada menit ketujuh dan Marco Ruben (18). Ronaldo mampu menyamakan kedudukan dua kali (9 dan
45) bahkan kemudian bisa membawa Madrid unggul (79).
Hat trick itu memastikan Ronaldo tetap jadi top scorer sementara
dengan 22 gol, unggul 4 gol atas
Lionel Messi (Barca). Inspirasi Ronaldo tak hanya dengan gol-golnya. Ia juga jadi pemberi umpan
yang mengantar Kaka menceploskan gol pertamanya musim
ini.
Hasil itu memastikan Madrid tetap menempel Barca
dalam perburuan gelar juara.
Tim itu menempati posisi kedua
dengan nilai 47 dari 18 laga, atau
terpaut 2 angka dari juara bertahan Barca.Villarreal tetap di urutan ketiga dengan nilai 36.
Bagi Mourinho, kembalinya ketajaman Kaka setelah pemain itu
pulih dari cedera jadi berita gembira di tengah cederanya Gonzalo
Higuain dan tetap melempemnya
penampilan Karim Benzema.
Kaka sendiri baru tampil tiga kali sepanjang musim ini
karena cedera lutut berkepanjangan. Dengan golnya itu, gelandang asal Brasil ini tampaknya telah menunjukkan
diri betul-betul pulih dari
cedera.
Kaka menyebut malam
itu sebagai malam sempurna.“Inilah yang saya
inginkan, kembali bermain di Bernabeu,
mencetak gol, dan
tim kami menang.
Ini malam yang
membahagiakan,”kata mantan pemain
AC Milan itu.

Kaka (kanan) merayakan gol bersama rekan
setimnya. Gelandang
Brasil itu ikut mengantar Real Madrid mengalahkan Villarreal
4-2 di Santiago Bernabeu kemarin dinihari.

● REUTERS | AP | A RIJAL |
BAGUS W | NURDIN

BUENOS AIRES — Legenda se-

pak bola Argentina, Diego Maradona, akan terbang ke London bulan depan untuk mempelajari tawaran melatih dari klub
Liga Primer Inggris. Hal itu diungkapkan dua media besar Argentina, La Nacion dan Clarin,
dalam terbitan edisi Ahad lalu.
“Jika mereka bisa meyakinkan
saya, saya akan mengambil tawaran itu,” kata bekas pelatih
Argentina ini di Uruguay.
Maradona, yang kini berusia
50 tahun, tidak menjelaskan
klub Inggris mana yang memberi tawaran itu. Namun, menurut sumber Clarin yang dekat
dengan Maradona, klub itu
adalah Fulham. Adapun rumor
lainnya, ia juga ditawari pekerjaan di Aston Villa. “Aku tahu
bahwa suatu hari nanti aku
akan menjadi pelatih suatu tim
lagi,” kata Maradona.
● REUTERS | AP | A RIJAL | BASUKI RAHMAT

ANDRES KUDACKI (AP)

Ketajaman Cavani Pukul Juve
MILAN — Penyerang asal Uruguay,
Edinson Cavani, mencetak hat trick
untuk mengantar Napoli menekuk
tamunya, Juventus, 3-0 dalam pertandingan Seri A di San Paolo kemarin dinihari.
Ia mencetak ketiga golnya itu lewat sundulan pada menit ke-20, 26,
dan 53. Setelah mencetak gol ketiganya, Cavani melakukan selebrasi
dengan memasukkan bola ke dalam
kausnya, menandakan bahwa gol
itu dipersembahkan bagi sang istri
yang tengah mengandung.
“Ini untuk menunjukkan rasa kasih saya kepada istri yang akan
membuat saya jadi ayah dalam beberapa bulan lagi,” kata Cavani.
“Kami adalah pasangan bahagia

karena hal terindah segera akan datang kepada kami. Kami juga bahagia karena saya terus tampil baik
dalam sepak bola.”
Hat trick ini adalah yang ketiga
yang dicetak pemain 23 tahun itu
untuk klub dan negaranya. Cavani
juga mencetak tiga gol saat Uruguay
mengalahkan Indonesia 7-1 dalam
uji coba di Jakarta, Oktober tahun
lalu.
Bersama Napoli, Cavani kini sudah mencetak 24 gol di berbagai
kompetisi, termasuk 13 gol di Seri
A. Ia kini menjadi top scorer sementara, bersama Antonio Di Natale
(Udinese).
Ketajaman Cavani pula yang kini
membuat Napoli berpeluang mere-

but tiket Liga Champions musim
depan. Tim itu menempati posisi
dua besar dengan nilai 36, terpaut 4
poin dengan pemimpin klasemen
AC Milan, yang pada laga sebelumnya ditahan Udinese 4-4.
“Posisi di klasemen menunjukkan
bahwa kami berpeluang lolos ke Liga Champions, jadi kami sangat menikmati saat ini,”kata Cavani.“Tapi
kami harus memperbaiki performa
kami karena sebelumnya kami melakukan terlalu banyak kesalahan
saat melawan Inter (kalah 3-1).”
Karena ketajamannya, Cavani,
yang pernah empat musim memperkuat Palermo, kini diburu banyak
klub, termasuk Inter Milan, yang
Ahad lalu kembali meraih kemenang-

an kedua (2-1 atas Catania) di bawah
arahan pelatih baru, Leonardo.
Bagi Juventus, kekalahan ini memastikan klub itu tak pernah menang dalam tiga laga terakhirnya.
Hasil itu juga membuat I Bianconeri tertahan di peringkat kelima dengan 31 poin, sejajar dengan Palermo.
Juventus juga kebobolan 7 gol dalam dua laga terakhir menyusul kekalahan 1-4 oleh Parma, Kamis pekan lalu. Striker baru Juventus, Luca Toni, sempat mencetak gol pada
menit ke-23, tapi dianulir wasit karena pemain bertinggi 194 cm itu telah lebih dulu melakukan pelanggaran.
● AP | FOORBALL-ITALIA | A RIJAL | NURDIN

