Olahraga

T: (021) 5821303
SMS: 08121128899
No Bebas Pulsa: 08001990990

HALAMAN 38

SENIN, 16 AGUSTUS 2010
MEDIA INDONESIA

AP/AKIRA SUEMORI

UNJUK KETAJAMAN: Striker Chelsea Didier Drogba (kanan) merayakan golnya ke gawang West Bromwich Albion dalam duel perdana Liga Primer di Stadion Stamford Bridge, London, kemarin dini hari WIB. Drogba langsung mencetak hattrick pada laga tersebut.

Drogba Ganas, the Blues Tancap Gas
The Blues mampu bangkit dari kegagalan mereka di ajang
Community Shield.
Achmad Maulana

C

HELSEA memperingatkan para pesaing
untuk bekerja keras
m e re b u t m a h k o t a
juara Liga Primer dari mereka.
Mereka langsung tancap gas
pada pekan pertama, kemarin
dini hari. Tidak tanggungtanggung, tim asuhan Carlo
Ancelotti itu melumat West
Bromwich Albion enam gol
tanpa balas.
Berkat kemenangan itu, the
Blues untuk sementara memuncaki klasemen. Beberapa jam
sebelumnya, posisi puncak sempat diduduki Blackpool. Klub
promosi itu tampil luar biasa
dan secara mengejutkan mampu
menghajar Wigan Athletic dengan skor telak 4-0.

Namun, kepemimpinan Blackpool ternyata hanya bertahan
sesaat. Mesin gol Chelsea Didier Drogba unjuk gigi. Striker
Pantai Gading yang menjadi top
scorer musim lalu--dengan 29
gol--mencetak hattrick pertama
musim ini pada laga pembuka
tersebut. Dua gol lainnya disumbangkan gelandang Prancis
Florent Malouda, serta satu gol
dari Frank Lampard.
Kemenangan atas tim promosi
di hadapan puluhan ribu suporter di Stamford Bridge itu seolah
membuktikan bahwa the Blues
mampu belajar dari kekalahan
1-3 saat menghadapi runner-up
musim lalu, Manchester United, pada perebutan gelar Community Shield di Stadion New
Wembley, pekan lalu.
Malouda membuka keunggulan tuan rumah di menit

ke-6. Berawal dari tendangan
bebas Drogba yang ditepis
kiper Scott Carson. Bola rebound
sempat ditendang John Obi
Mikel, tapi kembali dihalau
Carson. Sial bagi West Brom,
Malouda langsung menyambar bola hingga menghunjam
gawang mereka.
Menjelang turun minum, giliran Drogba unjuk jasa. Kali ini
tendangan bebasnya berhasil
menembus pagar hidup West
Brom dan gagal diantisipasi
Carson.
Dominasi skuat Ancelotti
menjadi-jadi di babak kedua.
Hasilnya, di menit 55 Drogba
kembali merobek gawang West
Brom setelah memanfaatkan
umpan sepak pojok Malouda.
Gelandang Inggris Lampard
memantapkan keunggulan Chelsea di menit 63 setelah menerus-

HOT GOSSIP

Akun Facebook CR7 Tembus 10 Juta Fan
POPULARITAS Cristiano Ronaldo tak perlu diragukan lagi.
Winger Real Madrid ini memiliki jutaan penggemar yang
tersebar seantero jagat. Karena
ulah suporter pula, pemain asal
Portugal itu pernah berkunjung ke Indonesia.
Banyaknya fans megabintang berusia 25 tahun itu
bisa dibuktikan melalui
pengikutnya di akun Facebook miliknya. Mantan
pemain pujaan Manchester United yang
kembali mendapat
julukan CR7 semenjak kepergian
rekan setimnya,
Raul, ke Liga
Jerman itu
dikabarkan
berhasil menjaring 10 juta penggemar.
Berdasarkan laporan Times
of India hingga akhir pekan kemarin, pengikut akun Ronaldo
di Facebook mencapai 10.098.624
orang. Jumlah itu telah jauh
melebihi David Beckham. Man-

tan gelandang timnas Inggris
yang memperkuat
k l u b

REUTERS

Cristiano Ronaldo
Striker Real Madrid

Amerika LA Galaxy itu hanya
memiliki 3,5 juta fan.
“Saya berterima kasih kepada seluruh penggemar atas
dukungannya melalui Facebook.
Hari ini kita telah menembus
angka 10 juta. Kehormatan
yang luar biasa bisa berbagi dengan Anda semua,” tulis CR7
dalam status wall akunnya.
Selain dipuja karena kehebatannya di lapangan hijau,
kehidupan pribadi pemain
termahal di dunia itu kerap disorot. Terutama
kelakuannya yang sering
bergonta-ganti pacar.
CR7 bak selebritas di
luar lapangan hijau.
Bahkan, pesaing
Ronaldo dalam hal
jumlah fans di laman jejaring sosial
itu datang dari kalangan artis panggung hiburan, Lady
Gaga. Penyanyi yang kondang
dengan dandanan yang heboh
itu memiliki 15 juta penggemar
di Facebook. (Ton/R-5)

Tim sudah
menunjukkan dalam
laga ini bagaimana
mencetak banyak gol.’’
Carlo Ancelotti
Pelatih Chelsea
kan umpan Nicolas Anelka.
Hanya berselang lima menit,
Drogba melanjutkan pesta gol
timnya lewat tendangan kerasnya. Pada menit 90, gelandang
asal Prancis Malouda menutup
pesta kemenangan timnya setelah memanfaatkan umpan
terobosan Anelka.
‘’Kami sudah melakukan tu-

gas kami dengan baik, tetapi
tidak ada yang istimewa,’’ cetus
Ancelotti. ‘’Tim sudah menunjukkan dalam laga ini bagaimana
mencetak banyak gol.’’
Meski puas dengan kemenangan itu, juru taktik asal Italia
tersebut tetap mengingatkan pemainnya untuk tidak larut dalam
euforia.
“(Kemenangan) ini bukan
untuk mengirim pesan bagi
tim-tim lain. Tapi, saya pikir
kemenangan ini justru pesan
bagi kami sendiri, karena kami
sudah mengalami pramusim
yang buruk, dan sekarang semuanya sudah kembali baik,’’
tutur Ancelotti.
Secara khusus mantan juru
taktik AC Milan itu juga memuji
penampilan Drogba. Menurutnya, jika bisa meneruskan performanya seperti pada laga itu,

Drogba pasti akan mempertahankan predikat pencetak gol
terbanyak musim ini.
Di sisi lain, arsitek West Brom
Roberto Di Matteo mengaku
tidak terlalu terkejut dengan
kekalahan timnya. Hanya saja,
menurut dia, timnya tidak pantas menerima kekalahan sebanyak itu.
“Anda bisa lihat mengapa
mereka menjadi juara. Mereka
begitu kuat di semua lini,’’ ujar
Di Mateo.
Menginjak bumi
Sementara itu, juru racik
Blackpool Ian Holloway tidak
mau besar kepala melihat performa apik tim racikannya saat
menggilas Wigan.
The Seasiders memang tampil
luar biasa dalam laga perdana
mereka sejak kembali ke kom-

petisi kasta tertinggi di Inggris
itu. Yang lebih mengesankan
lagi, kemenangan Blackpool
diraih di kandang lawan.
‘’Saya tidak bermimpi akan
berakhir (dengan kemenangan)
seperti itu. Anak-anak tampil
dengan semangat luar biasa.
Tapi bagaimana pun kompetisi
baru saja dimulai. Masih panjang
perjalanan yang harus kami
lalui. Jadi, kami harus tetap
menginjakkan kaki di bumi,’’
ujar Holloway.
Dalam duel di Stadion DW
itu, empat gol kemenangan the
Seasiders disumbangkan Gary
Taylor-Fletcher di menit 16 dan
Marlon Harewood di menit 38
dan 43. Kemudian satu gol lagi
dicetak Alex Baptiste (75’).
(AP/Rtr/R-3)
maulana@mediaindonesia.com

Wenger Tertantang Berikan Gelar Lagi
ARSENE Wenger akhirnya
menandatangani perpanjangan kontrak bersama Arsenal.
Ia akan menukangi klub asal
London Utara itu hingga Juni
2014. Itu membuat juru taktik
yang sudah melatih Arsenal
sejak 1996 menjadi manajer
terlama di klub tersebut.
Sejauh ini, Wenger telah
mempersembahkan tiga gelar
Liga Inggris dan empat Piala
FA. Kontrak baru membuat
pelatih asal Prancis itu tertantang untuk mengakhiri puasa
gelar yang dialami Arsenal.
The Gunners terakhir kali merengkuh gelar juara Liga Primer
pada musim 2003/2004 serta
Piala FA pada 2005.
“Hati saya milik Arsenal.
Saya sangat berharap tim ini
menjadi juara. Komitmen saya
sangat kuat dan segar. Menandatangani kontrak baru berarti
saya bisa melihat sekelompok
pemain bertalenta mengerahkan seluruh potensi terbaik
mereka. Percayalah, mereka sudah siap,” kata Wenger seperti
dilansir laman klub, kemarin.
Sebelum mengarsiteki Ar-

AP

Arsene Wenger
Manajer Arsenal
senal, Wenger terlebih dahulu
melatih dua klub di negaranya,
AS Monaco dan Nancy. Ia lalu
terbang ke Benua Asia untuk
membesut klub Nagoya Grampus di Jepang. Ketika ditunjuk

sebagai orang nomor satu di
Arsenal, aroma penolakan terhadap Wenger begitu terasa.
Namun, ia mampu merebut
hati para pendukung Arsenal.
Wenger membawa klub

itu finis di urutan tiga besar
pada musim pertamanya sebagai pelatih sebelum akhirnya mengantar Arsenal menjuarai Liga Inggris dan Piala
FA pada tahun berikutnya.
Musim 2001/2002, anak-anak
muda besutan Wenger kembali mengawinkan gelar dan
dua musim berikutnya Arsenal
merengkuh gelar Liga Inggris
ketiganya tanpa kekalahan.
Tahun 2005, ketika Arsenal
membawa pulang Piala FA,
merupakan musim terakhir the
Gunners mencicipi gelar juara.
Wenger mengindikasikan bakal
hengkang dari klub yang telah
dibesarkannya selama 14 tahun
jika musim ini Arsenal kembali
gagal membawa pulang trofi.
“Buat saya, batas waktunya
adalah musim ini. Target yang
selalu diusung ialah menjadi
yang teratas. Tahun lalu, kami
tidak terlalu jauh dan itu bukan
sesuatu yang memalukan. Jika
klub ini tidak puas dengan
kinerja saya, saya tidak akan
bertahan lebih lama lagi. Jangan khawatir,” pungkasnya.
(AP/Rtr/Nav/R-3)

