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Harapan Liverpool
Melambung
The Reds memetik kemenangan
dalam kompetisi perdananya tanpa
10 pemain Piala Dunia 2010.
Irvan Sihombing

M

ESKI harus turun
kasta, Liverpool
masih menyimpan kualitas
sebagai juara lima kali Liga
Champions.
Bertanding di Philip II Arena,
Skopje, kemarin dini hari, the
Reds menekuk klub Masedonia
Rabotnicki 2-0 pada leg pertama
babak ketiga kualifikasi Liga
Europa.
Padahal, arsitek anyar Roy
Hodgson tidak bisa menurunkan 10 pemain intinya yang
baru saja pulang membela negara masing-masing di Piala
Dunia 2010.
Mantan arsitek Fulham itu
pun menggunakan sejumlah
pemain lapis kedua yang dipadukan dengan pemain senior
berpengalaman. Termasuk memaksakan duo bek Daniel Agger dan Martin Skrtel yang juga
berlaga di Afrika Selatan.
Dua gol kemenangan klub
asal Merseyside itu diborong
David N’Gog menit 17 dan 59.
Striker Prancis berusia 21 tahun
itu baru memperkuat Liverpool
dua tahun silam. Hasil positif
itu pun disambut gembira
Hodgson. Ia optimistis timnya
meraih prestasi pada musim
2010/2011.
“Saya sangat puas. Rabotnicki merupakan lawan yang

bisa menyulitkan kami. Apalagi, suporter tuan rumah memadati stadion dan beberapa
pemain kami belum terbiasa
dengan kondisi seperti itu. Saya
gembira karena semua pemain
menjalankan tugas dengan
sebaik-baiknya,” katanya.
Ia menambahkan, kemenangan ini membuat Liverpool
bisa bermain lebih nyaman ketika harus melakoni leg kedua
di Stadion Anfield, 6 Agustus
mendatang.
“Mereka bisa kembali ke
Liverpool dengan perasaan
tenang. Kemenangan ini memberi jarak yang membuat para
pemain bisa tampil lebih nyaman pada pertemuan berikutnya,” lanjutnya.
Soal tidak hadirnya sejumlah pemain pilar, Hodgson
ber usaha memetik hikmah
dari peristiwa itu. Ia mengaku
memiliki banyak kesempatan
untuk lebih mengenal kemampuan para pemain.
“Setiap kali tim bermain
dalam laga resmi, Anda belajar mengenal banyak orang.
Itu merupakan kesempatan
berharga untuk lebih mengenal orang-orang yang bekerja
dengan saya,” imbuh arsitek
berusia 63 tahun itu.
Pertandingan ini dinodai aksi
rasis para pendukung Rabotnicki. Mereka menirukan suara
monyet setiap kali N’Gog dan
rekannya yang juga berkulit

hitam David Amoo mendapat
bola.
UEFA masih menunggu laporan wasit untuk menginvestigasi kasus tersebut.
Juve berpeluang
Tidak hanya Liverpool yang
mendulang sukses di kasta kedua kompetisi Eropa itu. Klub
Liga Italia Juventus juga memetik kemenangan 2-0 menghadapi Shamrock Rovers bersama
pelatih barunya Luigi del Neri.
Dua gol La Vecchia Signora
diciptakan Amauri menit 3’
dan 75’ dalam laga di Dublin
tersebut.
Mantan bos Sampdoria ini
memberikan pujian khusus kepada Amauri yang musim lalu
mengalami musim mengecewakan bersama Juve, sehingga gagal dilirik timnas Italia
dalam perhelatan Piala Dunia
di Afrika Selatan beberapa
waktu lalu.
“Ia mencetak dua gol dan
memberikan Juventus kesempatan untuk terus maju. Saya
gembira untuk Amauri dan
skuat secara keseluruhan,” ujar
Del Neri.
Juventus hanya membutuhkan hasil imbang pada leg kedua di kandang sendiri untuk
melaju ke babak selanjutnya.
Namun, ia memastikan para
pemainnya tidak akan menganggap enteng Shamrock.
“Kami sangat pantas menang
atas Shamrock. Kemenangan ini
memberi kami kekuatan. Tapi,
para pemain akan terus bekerja
keras saat bertemu mereka di leg
kedua.” (Rtr/Goal.com/R-3)
irvan@mediaindonesia.com
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CEMERLANG: Striker lapis kedua Liverpool David N’Gog mencetak gol ke gawang Rabotnicki yang dikawal Martin Bogatinov dalam laga
babak ketiga kualifikasi Liga Europa di Skopje, kemarin dini hari. Penampilan cemerlang N’Gog mendapat pujian dari pelatih Roy Hodgson.

PSSI Utamakan Komersialisasi Kompetisi
PSSI mengorbankan prestasi
tim nasional demi komersialisasi. Sekjen PSSI Nugraha
Besoes mengatakan bahwa
kebijakan penggunaan lima
pemain asing tetap dipertahankan sekalipun mematikan
kesempatan pemain sepak
bola lokal untuk mendapatkan jam terbang.
Sebelumnya, Ketua Badan
Tim Nasional (BTN) Iman
Arief mengungkapkan salah
satu masalah utama timnas
adalah regenerasi pemain.
Menurut Iman, para pemain
lokal lebih banyak dibangkucadangkan karena pelatih
klub lebih memilih pemain
asing bermain di pos-pos
penting. Ia mengatakan BTN
tidak berhak menghentikan

invasi pemain asing karena itu
merupakan wewenang PSSI.
Namun, Sekjen PSSI menegaskan kebijakan tersebut
tidak bisa diganggu gugat.
“Masalah pemain asing tidak usah dibahas-bahas lagi.
Kebijakan menerapkan kuota lima pemain asing tetap
diperta hankan karena tuntutan komersialisasi dalam
kom petisi,” cetus Nugraha
seusai pengumuman 22 nama
pemain timnas di Jakarta,
kemarin.
Ia menambahkan, PSSI tetap menjalankan program
naturalisasi pemain meski
menuai kritik dari sejumlah
pemerhati sepak bola nasional
karena dinilai sebagai program instan. Nugraha menga-

takan naturalisasi merupakan
salah satu cara untuk mengumpulkan pemain-pemain
terbaik untuk meningkatkan
prestasi timnas.
Sementara itu, pelatih
kepala timnas Alfred Riedl
mengisyaratkan keempat pemain calon naturalisasi sulit
menembus skuat asuhannya.
Mereka adalah Serginho van
Dijk, Kim Jeffrey Kurniawan,
Irfan Bachdim, dan Alessandro Trabucco.
“Saya pasti akan menggunakan Serginho. Ia berpeluang besar bermain bersama
timnas. Namun, apakah klubnya mau melepas Serginho?
Kim bermain di liga amatir
di negaranya. Sepertinya itu
bukan kualitas yang kita cari

untuk bermain di timnas,”
ujar arsitek asal Austria itu.
“Alessandro masih berumur 16 tahun, sedangkan
saya pelatih timnas. Menurut
Anda bagaimana? Anak muda
itu bisa untuk masa depan,
tapi untuk sekarang tidak. Irfan pernah mengikuti seleksi
di dua klub di sini. Dua klub
itu saja tidak merekrutnya.”
Lebih jauh Riedl mengungkapkan, dari 22 nama yang
diumumkan, satu pemain
tidak bisa mengikuti pemusatan latihan tahap pertama di
Jakarta, 1-7 Agustus mendatang. Bambang Pamungkas
sedang mengikuti seleksi klub
Selandia Baru yang berlaga
di Liga Australia, Wellington
Phoenix. (Nav/R-3)

Ronaldo Ingin Menjadi CR7 Lagi
SEJAK kepindahannya ke Real
Madrid musim lalu, Cristiano
Ronaldo berganti julukan dari
CR7 menjadi CR9. Julukan itu
merupakan inisial namanya
yang digabung dengan nomor kostum yang dipakai
sang bintang. Di Manchester
United, bintang asal Portugal
itu menyandang kostum bernomor tujuh. Sama dengan
nomor yang dipakainya bersama tim nasional.
Sayangnya, ketika hijrah
ke Santiago Bernabeu pada 1
Juli 2009, Ronaldo tidak bisa
menggunakan nomor yang
telah melekat pada diri Raul
Gonzalez itu. Ia pun terpaksa
memakai nomor sembilan dan
mendapat julukan CR9.
Kini Raul telah berpisah dengan Madrid. Mantan striker
timnas Spanyol yang telah
16 tahun membela Los Merengues itu memilih hijrah ke

klub Jerman Schalke 04 demi
kelanjutan kariernya. Hengkangnya Raul memberikan
kesempatan bagi Ronaldo
untuk kembali mengenakan
nomor keramatnya.
Pemain Terbaik Dunia 2009
itu pun berhasrat untuk memakai julukan CR7 yang telah
menjadi ikon dirinya. Ronaldo
pun yakin Raul tidak akan keberatan dengan keinginannya
tersebut.
“Saya ingin memakai jersey
nomor 7 lagi dan saya yakin
Raul akan senang memberikannya kepada saya karena
kami saling memahami satu
sama lain,” kata pemain berusia 25 tahun itu seusai sesi
latihan pertama El Real di Los
Angeles, Amerika Serikat, kepada laman klub Realmadrid.
com, Kamis (29/7).
Ronaldo menjadi pemain
termahal dunia rekrutan

Mad rid musim lalu. Ia diboyong senilai sekitar Rp1,3
triliun setelah enam musim
memperkuat ‘Setan Merah’.
Namun, kehadirannya bersama bintang-bintang lain
seperti playmaker Brasil Kaka,
striker Prancis Karim Benzema, dan gelandang Spanyol
Xabi Alonso gagal mendatangkan satu pun gelar.
Klub menilai kegagalan
itu akibat kesalahan pelatih
Manuel Pellegrini yang tidak
bisa menggali
kekuatan
yang ada.
P e l legrini
pun
dipecat
dan digantikan Jose
Mourinho. Juru
taktik asal Portugal yang musim lalu
mengantarkan tiga gelar
bagi Inter Milan di ajang Liga
Italia, Coppa Italia, dan Liga

Champions.
“Mourinho adalah seorang
juara. Madrid memiliki banyak pemain menyerang. Jadi
k a m i akan m e n j a d i t i m
yang ofensif,” imbuhnya.
(Goal.
c o m /
Ton/R-5)
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Cristiano Ronaldo
Winger Real Madrid

KISI-KISI
Bilardo Bantah Tudingan Maradona

Fulham Akhirnya Tunjuk Hughes

BUENOS AIRES--Direktur
Timnas Argentina Carlos Bilardo tampaknya gerah atas
pernyataan Diego Maradona
terkait dengan pemecatan sebagai pelatih Albiceleste. Dalam pernyataan itu, Bilardo
dituding sebagai sosok yang
berkhianat dan berada di balik
MI/ADAM DP
pemecatan legenda hidup tim
‘Tango’ itu. Menurut pelatih Carlos Bilardo
Argentina pada Piala Dunia Direktur Timnas Argentina
1986 dan 1990 itu, Maradona telah melakukan sesuatu yang
dapat merugikan diri sendiri. “Sampai sekarang, saya selalu
tutup mulut untuk kebaikan timnas Argentina,” ujarnya, kemarin. Ia pun yakin bekas pemain kesayangannya itu banyak
dipengaruhi orang-orang di sekelilingnya sehingga berkata
demikian.

LONDON--Klub Liga Primer Fulham akhirnya resmi
menunjuk Mark Hughes sebagai pelatih baru mereka. Mantan juru ramu timnas Wales
dan Manchester City itu telah
meneken kontrak untuk masa
dua tahun. “Saya senang telah
AP
bergabung ke Fulham di tengah
spekulasi penunjukan pelatih
baru tim,” ujar Hughes di la- Mark Hughes
man resmi klub www.fulhamfc. Manajer Fulham
com, kemarin. Kursi arsitek finalis Liga Europa musim lalu
itu memang kosong sejak awal Juli lalu setelah Roy Hodgson
memutuskan hijrah ke Liverpool. Sebelum menunjuk Hughes,
klub London barat itu dikabarkan turut mempertimbangkan
Sven-Goran Eriksson dan Martin Jol. (Rtr/AP/*/R-3)

