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ROBIN VAN PERSIE

Bangga Rekor
TOM HEVEZI/AP

obin van Persie
mengaku bangga dapat menyamai torehan gol
salah seorang legenda Arsenal, Thierry
Henry. Striker Arsenal
ini telah mencetak 34
gol sepanjang 2011
untuk the Gunners.
“Ini kehormatan luar biasa menyamai
rekor yang dicapai Henry karena dia
mungkin pemain Arsenal terbaik,” katanya
kepada The Sun, Jumat (23/12).
Menurut striker timnas Belanda ini,
bermain selama 90 menit hampir di setiap
laga Liga Primer membantunya mencetak
rekor tersebut. Ia menegaskan prestasi Arsenal jauh lebih penting dibandingkan statusnya sebagai pencetak gol tersubur.
“Sepak bola bagi saya bukan sekadar
mencetak gol ke dalam gawang lawan.”
Van Persie masih memiliki dua laga
sisa untuk melampaui rekor Alan Shearer.
Pada 1995, Shearer mencetak 36 gol di
Liga Primer. n hiru muhammad ed: israr itah
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HASIL PERTANDINGAN
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Emmanuel Adebayor (8’)

Tottenham Hotspur dan Chelsea masih berada
di empat besar.

pelatih asal Portugal itu, sang kapten menunjukkan
komitmen dan konsentrasi yang lebih tinggi. Ia
pun turut memuji dedikasi yang ditunjukkan
Terry. “Dia sosok yang bisa menjadi panutan
untuk rekan setimnya,” ujar pelatih yang pernah
membesut FC Porto itu.
Hasil imbang ini sama sekali tidak mengubah
posisi kedua tim. Tottenham masih bertahan di
peringkat ketiga dengan raihan 35 poin, sedangkan
Chelsea berada satu tingkat di bawahnya dan
hanya berselisih dua poin. Meski imbang, Boas
tetap puas. Baginya, hasil akhir tidak menjadi
persoalan karena timnya dinilai bermain apik.
Sempat kecolongan pada awal laga, the Blues
bangkit dan memberikan perlawanan, terutama
di babak kedua. Didier Drogba dapat membawa
Chelsea unggul andai tendangannya tidak membentur mistar gawang. Karena penampilan ini,
Boas merasa timnya pantas meraih poin di kandang
lawan. “Kita datang ke markas klub pesaing
juara, jadi sangat baik untuk bisa mendapatkan
poin,” katanya.
John Terry dan kawan-kawan masih tertinggal
11 poin dari pimpinan klasemen Manchester City.
Tapi, Villas-Boas masih percaya skuatnya mampu
mengejar perolehan poin City dan Manchester
United di peringkat kedua.
Manajer Spurs Harry Redknapp pun menilai
hasil imbang sangat pantas. Menurutnya, kedua
tim sama-sama mempunyai peluang untuk memenangi pertandingan. Skuat the Lilywhites
dikatakannya bermain baik pada 25 menit pertama, tapi tertekan di babak kedua. “Kedudukan
imbang menjadi hasil yang adil,” kata calon
pelatih timnas Inggris itu. n c08 ed: israr itah

LONDON — Di tengah ancaman hukuman atas perilaku
rasis, kapten Chelsea, John Terry, menjadi pahlawan saat
timnya menahan imbang Tottenham Hotspur 1-1 di White
Hart Lane, London, Jumat (23/12) dini hari WIB. Ia mencegah gol kemenangan Spurs pada akhir laga.
Emmanuel Adebayor membawa Tottenham unggul cepat pada menit kedelapan. Namun, seperempat jam
berselang, Daniel Sturridge menyamakan kedudukan menjadi 1-1.
Pada injury time, operan winger Gareth Bale dimanfaatkan Adebayor dengan baik. Ia mengecoh kiper the Blues,
Peter Cech, kemudian menendang bola ke gawang kosong.
Saat fans Spurs bersiap merayakan gol, Terry dengan
sigap bereaksi menghalau bola. “Dia membaca situasi
dengan baik,” kata pelatih the Blues, Andre Villas-Boas,
seperti dikutip the Guardian, Jumat (23/12).
Villas-Boas memuji permainan Terry yang tetap fokus
di lapangan. Siulan dan teriakan mencemooh dari fans
Spurs mengiringi hampir setiap aksi kapten tim nasional
Inggris itu di lapangan. Namun, palang pintu andalan the
Blues itu bisa keluar dari situasi sulit. “Itu menunjukkan
karakter, kekuatan, dan personalitasnya,” puji Villas-Boas.
Teriakan para pendukung Tottenham tak lepas dari
masalah yang menimpa Terry. Mantan pemain West Ham
United ini tersangkut kasus dugaan rasisme terhadap
Anton Ferdinand, bek Queens Park Ranger (QPR). Kasus
ini terjadi pada Oktober lalu kala Chelsea bertemu QPR.
Terlebih pada Rabu lalu, Pengadilan Publik Inggris (CPS)
menyatakan akan menggelar proses pidana untuk Terry
terkait tuduhan rasisme itu.
Terlepas dari permasalahannya, Villas-Boas justru
melihat Terry menunjukkan peningkatan performa. Menurut
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BOBOL GAWANG: Gelandang Barcelona Thiago (kiri) membobol gawang L’Hospitalet yang dijaga kiper Carlos Craviotto pada babak 32
besar Copa del Rey di Camp Nou, Jumat (23/12) dini hari WIB. Barcelona pesta gol 9-0 dan melangkah ke babak 16 besar dengan agregat
10-0.

El Clasico di Perempat Final

LAS ROZAS — Laga El
Clasico antara
Barcelona dan
Real Madrid kemungkinan bakal
tersaji di babak
perempat final
Copa del Rey. Undian di markas Federasi Sepak Bola Spanyol (RFEF), Jumat (23/12),
menempatkan keduanya berada dalam bagan yang sama.
Barcelona akan ditantang
tim La Liga lainnya, Osasuna,
sedangkan Madrid akan berhadapan dengan Malaga. Leg
pertama berlangsung 4 Januari
2012 dan leg kedua digelar sepekan kemudian. Jika menang
atas lawan-lawannya, Madrid
dan Barca akan saling jegal
pada 18 dan 25 Januari 2012.
Direktur Olahraga Madrid
Miguel Pardeza menegaskan,
pihaknya belum memikirkan
bertemu Los Blaugranas. Saat
ini, kata Pardeza, Los Blancos
terlebih dahulu mempersiapkan diri menghadapi tantangan Malaga.
“Jika sudah melewati Malaga, baru kami akan fokus
ke Barcelona. Tidak ada yang
jadi favorit di laga itu nanti,”
kata Pardeza seperti dikutip
Marca, Jumat (23/12).
Melawan El Real di babak
16 besar, tak membuat Malaga
gentar. Direktur Olahraga
Malaga Fernando Hierro mengatakan, hasil undian ini sa-

ngat menggairahkan. Malaga
memandang Copa del Rey sebagai ajang sangat penting.
“Kita tahu menghadapi klub
hebat, tapi mari berjuang untuk mengubah kedudukan,”
ujar mantan kapten Madrid
di era 1990-an ini.
Barcelona lolos ke babak
16 besar setelah melumat L’
Hospitalet sembilan gol tanpa
balas di Camp Nou, Jumat dini hari WIB. Tim asuhan Pep
Guardiola unggul dengan
agregat 10-0.
Pep bersuka cita atas aksi
sejumlah pemain muda yang
diturunkannya di laga ini. “Jika kita berhasil meraih kebanggaan, ini karena penampilan seperti di pertandingan
ini,” ujarnya dalam situs resmi
klub, Jumat.
Ia mengatakan, para pemainnya tetap menunjukkan
usaha maksimal meski baru
lima hari kembali dari turnamen Piala Dunia Antarklub
2011 di Jepang. Faktor kelelahan tidak menjadi hambatan
juara bertahan La Liga ini
untuk tetap menunjukkan
kualitasnya.
Penampilan Barca di Camp
Nou memang pantas mendapatkan pujian. Pedro Rodriguez membuka keran gol tuan
rumah pada menit ke-11. Penyerang asal Spanyol itu
mengeksekusi hadiah penalti
setelah Isaac Cuenca dijatuh-

Daniel Sturridge (23’)

kan bek lawan.
Selepas itu Barca mempertegas dominasinya di lapangan. Andres Iniesta, Thiago Alcantara, Xavi Hernandez, dan
Cristian Tello membawa Barca
unggul lima gol hingga akhir
babak pertama.
Thiago dan Tello mencetak
gol keduanya dalam laga ini.
Isaac Cuenca dua kali membobol gawang L’ Hospitalet
untuk menyempurnakan kemenangan Barca.
Nama terakhir menjadi
sorotan sang pelatih. Guardiola mempercayakan lini depan
Barca selama 90 menit pada
penyerang berusia 20 tahun
itu. “Dia sudah tampil mena-

wan sepanjang tahun ini,”
ujarnya.
Sayangnya, pesta gol Barca
dibayar dengan cedera yang
menimpa Iniesta akibat berbenturan dengan kiper lawan
Carlos Craviotto. Ia mengalami cedera otot kaki dan dikabarkan akan absen selama
15 hari.
Babak perdelapan final
Copa del Rey ini diwarnai lolosnya empat tim di bawah
kasta La Liga. Albacete, Alcorcon, dan Cordoba hadir
mewakili Divisi II Spanyol.
Sedangkan tim Divisi Tiga,
Mirandes, tampil mengejutkan
setelah menyingkirkan Villarreal. n c08 ed: israr itah
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PHIL JONES

Tak Cedera Serius
JON SUPER/AP

abar gembira
datang dari
Phil Jones.
Cedera tulang pipi
bek Manchester United ini ternyata tidak
separah yang
dikira.The Sun
mengabarkan, ia kemungkinan bisa diturunkan pelatih Sir Alex Ferguson saat MU
menjamu Wigan Athletic di Old Trafford,
awal pekan depan. Jones sebelumnya dicurigai menderita retak tulang pipi ketika
beradu dengan gelandang serang Fulham,
Clint Dempsey. Ia diprediksi bakal absen
selama enam pekan.
Namun, ternyata cedera yang dialami
Jones hanya di bagian jaringan lunak pipi,
tidak sampai ke tulang. Jones dapat mengenakan topeng pelindung jika trauma.
Kemungkinan bakal tampilnya Jones melegakan Ferguson. Sebab, satu demi satu
pemainnya harus dirawat akibat cedera. Gelandang lincah Ashley Young menjadi pemain terakhir yang cedera. n ed: israr itah
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