
MILAN (IM) -  San-
dro Tonali pernah mengakui 
dirinya tidak  ingin disamakan 
dengan Andrea Pirlo.  Namun 
pada kenyataannya, Tonali 
memang mirip Pirlo.

AC Milan menghadapi 
Cagliari pada akhir pekan lalu 
di San Siro. Rossoneri  menang 
4-1 lewat gol pembuka Tonali 
lewat tendangan bebas, yang 
sekaligus gol pertamanya den-
gan kostum Milan.

Gol tersebut menjadi pem-
bahasan para penikmat sepak-
bola. Alasannya karena gol To-
nali ini mirip sekali dengan gol 
perdana Pirlo bersama AC Milan.

 Pirlo mencetak gol per-
tamanya bersama Milan pada 
Maret 2002 melawan Parma 
di San Siro dalam laga Liga 
Italia. Jebolan tim muda 
Brescia itu mengemasnya di 
menit ke-78 lewat titik yang 
sama dan arah bola ke sudut 
serupa dengan Tonali.

Tonali disebut mirip Pirlo, 
juga karena sama-sama jebo-
lan Brescia dan memulai 
debut profesional 
di sana. Namun, 
gelandang beru-
sia 21 tahun itu 
tak pernah mau 
disama-samakan 
dengan Pirlo.

T o n a l i 
mengaku lebih 
mengidolakan 
Gennaro Gattu-
so. Dari pria ber-
julukan Badak itu, To-
nali belajar soal kebera-

LEIPZIG (IM) -  Ilaix 
Moriba memutuskan pindah ke 
RB Leipzig. Masa depan Moriba 
awalnya cerah karena performa 
mantapnya bersama Barcelona 
musim lalu. Tapi,  persoalan kon-
trak membuat Moriba tersingkir 
dari tim utama.

Gelandang muda itu  me-
nolak perpanjangan kontrak 
dari Barcelona karena gaji 
yang ditawarkan tidak sesuai. 
Alhasil, Barcelona murka dan 
mendemosinya ke Barcelona B.

Padahal Moriba musim lalu 
sudah tampil 18 kali di seluruh 
kompetisi termasuk saat men-
galahkan Athletic Bilbao 4-0 di 
fi nal Copa del Rey. Hubungan 
yang tak lagi harmonis itu mem-
buat Moriba ingin meninggalkan 
Barcelona. Lalu datanglah ta-
waran Leipzig yang coba mem-
boyongnya ke Jerman.

 Bak gayung bersambut, 
Moriba pun menerimanya dan 
resmi meneken kontrak berdu-
rasi empat tahun, dengan opsi 
perpanjangan setahun hingga 
2025. RB Leipzig harus menge-
luarkan uang 16 juta Euro, 
yang nantinya bisa bertambah 
hingga 22 juta Euro, tergantung 
penampilan si pemain. 

Moriba menimba ilmu di 
akademi Barcelona sebelum 
naik ke tim B pada 2019 dan 
sempat tampil 19 kali dengan 
torehan dua gol. Moriba me-
milih memperkuat tim negara 
kelahirannya, Guinea, meski 
sudah bermain di tim Spanyol 
U-17 sebanyak lima kali dan 
bikin satu gol.

“K ami  mampu men-
datangkan talenta luar biasa 
dalam diri Ilaix Moriba. Kami 
sangat bangga dia memilih 
RB Leipzig, meski banyak 
mendapat tawaran dari klub-
klub top Eropa,” ujar Direk-
tur Olahraga dan Komersial 
Leipzig Florian Scholz di situs 
resmi Bundesliga.

Moriba sendiri gembira 
bisa bergabung ke Leipzig dan 
berjanji ingin memberikan yang 
terbaik untuk tim. “Saya ingin 
bermain sepakbola dan men-
jadi bagian penting dari tim. 
Saya senang bergabung den-
gan Leipzig dan akan 
berjuang m e m -
be r i k an y a n g 
t e r b a i k untuk 
t i m , ” k a t a 
Moriba.  vdp

dikutip situs resmi Bayern.
Dengan kontrak yang be-

rakhir Juni tahun depan, 
Sabitzer mau tak mau 
harus dilepas Leipzig. 
Ini mengakhiri tujuh 
tahun masa pengabdian 
Sabitzer di klub terse-
but. Dibeli dari Rapid 
Wina pada 2014, Sabitzer 
punya 52 gol dan 42 assist 
dari total 229 pertand-
ingan di seluruh 
kompetisi.

I a  a k an 
“ b e r e u n i ” 
d e n g a n 
m a n t a n 
p e l a t i h -
n y a  d i 
Leipzig 
Ju l ian 
N a -
g e l s -
m a n n 
s e r t a 
rekan setim Dayot 
Upamecano. Sa-
bitzer jadi pembeli-
an keempat Bayern 
Munich musim 
ini setelah Upa-
mecano, Sven 

Ilaix Moriba Berlabuh ke RB Leipzig 

Liverpool Yakin dengan  Skuad ‘Lama’Liverpool Yakin dengan  Skuad ‘Lama’
Kedua pemain akan bertahan 
sampai 2025 mendatang.

Henderson  yang adalah 
kapten ‘Si Merah’ itu akan ber-
tahan sampai Juni 2025. Kontrak 
terakhir Henderson sedianya 
habis pada Juni 2023. Setelah 10 
tahun memperkuat Liverpool, 
gelandang 31 tahun itu men-
egaskan komitmennya dengan 
menandatangani ikatan kerja 
sama baru.

Sudah tampil di 394 per-
tandingan bersama Liverpool, 
Henderson membantu klub 
Merseyside itu memenangi Piala 
Liga Inggris, Premier League, 
Liga Champions, Piala Super Er-
opa, dan Piala Dunia Antarklub.

“Saya tentu gembira, bangga 
dan merasa terhormat bisa 
melanjutkan perjalanan yang 
sudah saya tempuh di klub ini. 
Menakjubkan rasanya akhirnya 
bisa menuntaskan urusan ini 
dan berkonsentrasi ke masa 
depan dan melihat apa yang 
akan terjadi. Saya sudah di titik 
yang berbeda tentu saja, seb-
agai pemain dan manusia, dari 
ketika saya pertama kali datang. 
Saya sudah belajar dan tumbuh 
banyak seiring berjalannya waktu 
di sini dan saya harus berterima 

ai dalam penambahan kontrak 
baru para pemain. Liverpool 
punya banyak pemain muda 
yang berpotensi dan pasti tidak 
mau kehilangan lagi,” ujarnya.

Sebelumnya, Liverpool juga 
didesak agar mencari peng-
ganti Gini Wijnaldum, yang 
bergabung dengan PSG dengan 
status bebas transfer pada bulan 
Juli lalu. Namun manajer Liver-
pool, Juergen Klopp, menang-
gapinya dengan santai.

“Ada begitu banyak fokus 
dan transfer di Liga Inggris. 
Mungkin tidak selalu begitu keti-
ka saya berbicara dengan media, 
tetapi saya memahaminya. Saya 
juga penggemar sepak bola dan 
merasa bersalah karena tertarik 
pada cerita tentang tim mana 
yang mungkin merekrut pemain 
tertentu,” ujarnya.

Klopp juga mengaku tidak 
terlalu ambisius untuk me-
nambah amunisi timnya “Per-
bedaannya adalah saya tidak 
‘gatal’ untuk itu (transfer). Saya 
masih percaya dengan skuad 
yang sudah ada,” tegasnya.

Pembaruan kontrak me-
mang dilakukan oleh Liver-
pool. Misalnya, Jordan Hen-
derson dan Nathaniel Phillips.  

LIVERPOOL (IM) -  Liv-
erpool  minim belanja di bursa 
transfer musim panas ini.   The 
Reds hanya membeli Ibrahima 
Konate seharga 40 juta Euro 
atau setara Rp674 miliar dari 
RB Leipzig. Setelahnya The 
Reds tidak belanja pemain lagi, 
malah melepas beberapa pemain 
seperti Xharden Shaqiri.

Jika dibandingkan dengan  
tim lainnya di Liga Inggris, seperti 
Chelsea dan Manchester United, 
Liverpool jelas kalah. Chelsea 
mendapatkan Romelu Lukaku dan 
Saul Niguez, Manchester United  
mendatangkan tiga pemain baru 
yakni Jadon Sancho, Raphael 
Varane dan Cristiano Ronaldo.

Namun bagi legenda klub 
Jamie Carragher, hal itu bukan jadi 
masalah. Dilansir dari Sky Sports,  
ia menyebut,  pasifnya  Liverpoool 
di bursa transfer musim panas ini 

bukanlah suatu hal yang harus 
ditangisi oleh para fansnya. Sebab, 
Liverpool sejatinya sudah punya 
‘fondasi’ yang kuat

“Liverpool sudah punya 
Van Dijk, Alisson, dan Mo 
Salah. Tidak masalah, kalau klub 
tidak membeli banyak pemain 
baru. Fokus klub sebenarnya 
adalah untuk mengikat kontrak 
para pemain pentingnya lebih 
lama,” ungkap Carragher.

Ia menjelaskan, dulu ketika 
dirinya berseragam Liverpool, 
banyak rekan-rekannya yang 
dibeli oleh klub-klub besar 
seperti Real Madrid dan Barce-
lona. Mereka yang dibeli punya 
potensi jempolan.

Oleh sebab itu, Carragher 
menilai kalau pihak klub tidak 
mau membuat kesalahan yang 
sama. “Mungkin, uang belanja 
musim panas ini nantinya dipak-

10  SportnewsINTERNATIONAL MEDIA, KAMIS 2 SEPTEMBER 2021

 Martial Tolak Hengkang dari MU

Juergen Klopp mengaku tidak terlalu ambi-
sius untuk menambah amunisi timnya “Per-
bedaannya adalah saya tidak ‘gatal’ untuk 
itu (transfer). Saya masih percaya dengan 
skuad yang sudah ada,”ujarnya.

Juergen Klopp Juergen Klopp 
dan Jordan dan Jordan 

Henderson bakal Henderson bakal 
berjuang keras berjuang keras 

untuk Liverpool. untuk Liverpool. 

kasih ke banyak orang untuk hal 
itu,” ungkap Henderson di situs 
resmi klub.

Henderson didatangkan 
Liverpool pada era Sir Kenny 
Dalglish, tepatnya pada 9 Juni 
2011. Nilai transfernya kala itu 
berkisar antara 16-20 juta Pound.

Demikian juga dengan 
Nathaniel Phillips. Keputu-
san Liverpool ini terbilang 
mengejutkan mengingat Phil-
lips awalnya bakal dijual. Sebab 
Liverpool sudah punya Ibra-
hima Konate sehingga stok 
bek tengah sudah menumpuk, 
yakni enam. Tapi, peminjaman 
Rhys Williams ke Swansea City 
mengubah rencana Liverpool.

“Menyenangkan rasanya 
mendapatkan kontrak baru 
dari klub setelah performa 
musim lalu. Saya senang bisa 
bertahan di klub dan selalu 
siap jika dibutuhkan klub. Saya 
tidak sabar menantikan petu-
alangan berikutnya bersama 
klub dan apa yang akan terjadi 
ke depannya,”  ujar Phillips 
seperti dikutip situs resmi klub.

Kalau sudah demikian, 
sanggupkah Liverpool bersaing 
dengan klub lainnya di musim 
ini? Patut ditunggu.  vit

MUNICH (IM) -  Bay-
ern Munich kembali  men-
datangkan pemain RB Leipzig 
musim ini. Kini giliran gelan-
dang serang Marcel Sabitzer 
yang diboyong Die Roten.

Kepastian transfer Sa-
bitzer ini diumumkan Bayern 
lewat situs resminya, Senin 
(30/8) malam WIB. Bayern 
mengeluarkan 16 juta Euro 
atau sekitar Rp270 miliar 
guna memboyong pemain 
Austria tersebut.

Sabitzer dikontrak Bayern 
sampai 2025 setelah menun-
taskan tes medis. Sabitzer yang 
berposisi kapten tim itu sudah 
absen akhir pekan kemarin 
saat Leipzig takluk 0-1 di kan-
dang Wolfsburg.

“Saya senang dengan ke-
sempatan bermain untuk FC 
Bayern. Saat masih kecil, saya 
selalu senang mengenakan 
seragam Bayern,   saya selalu 
mendapatkannya setiap hari 
Natal. Saya akan memberi-
kan segalanya untuk klub ini. 
Saya ingin memenangi per-
tandingan sebanyak mungkin 
dan tentu meraih banyak 
title,” ujar Sabitzer seperti 

Bayern Munich Rekrut Sabitzer

MANCHESTER (IM) -  
Anthony Martial menolak untuk  
pindah dari Manchester United 
(MU) saat deadline day. Pemain 
Prancis itu  ingin berjuang men-
gamankan posisi starter di bawah 
asuhan Ole Gunnar Solksjaer.. 
Lini depan The Red Devils 
memang kini surplus dengan 
kedatangan beberapa pemain. 
Dua nama yakni  Jadon Sancho 
dan Cristiano Ronaldo yang 
menjadi pemain baru.

Sebelumnya, sudah ada 
deretan pemain  top sep-
erti Marcus Rashford, Mason 
Greenwood, juga Edinson 
Cavani. Total ada enam pe-
main yang bisa mengisi lini 
serang Setan Merah.

MU sebenarnya mendapat-
kan tawaran dari Lyon untuk 
Martial. Klub Prancis itu ingin 
meminjam pemain 25 tahun itu. 
Mir ror  melapor-
k a n ,  a d a 
tawa- r a n 
untuk Martial 
d a r i Lyon. 
Tapi, e k s 
p e - m a i n 
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Sandro Tonali Disebut Mirip Pirlo 

Ulreich dan Omar Richards. 
Bayern sejauh ini 

sudah melepas 
tujuh pemainnya, 
termasuk David 
Alaba dan Javi 

Mar t inez yang 
habis kontraknya.

Sementara Upa-
mecano diboyong 

Ba yern dari Le-
ipzig pada 

Februari 
2 0 2 1 . 
B e k 
Pran -
cis itu 
dibel i 
sehar ga 
42 ju-
ta Eu ro 

(Rp712 
miliar) dan 

mendapat 
k o n t r a k 
h i n g g a 
2026.  vdp

  

Monaco itu memilih tinggal 
setidaknya sampai bulan Januari.

Di Liga Inggris musim 
ini, Martial 3 kali bermain 
untuk MU. Dia cuma sekali 
menjadi starter dalam laga-
laga tim Manchester merah.

Martial bermain selama 93 
menit. Belum ada sumbangan 
gol yang diberikan oleh Martial 
untuk MU di Liga Inggris. Pada 
musim lalu, Martial juga kurang 
oke di MU. Dalam catatan 
Transfermarkt, Martial cuma 
bisa 4 kali menjebol gawang 
lawan. Sembari itu, Martial 
mampu mencatatkan 4 assist.

Musim lalu, Martial sem-
pat dibekap cedera lutut.  Per-
forma Martial di laga terakhir 
MU jadi sorotan. Dia dinilai 
tampil mengecewakan saat 
dipasang sebagai penyerang 
tengah dalam pertandingan 
melawan Southampton. Mar-
tial sendiri pada akhirnya di-
tarik keluar pada menit ke-59.

Selain Martial, Jesse Lin-
gard juga masih bertahan di 
MU. Dia batal pindah ke klub 

yang meminjamnya di 
musim lalu, West Ham 
United. Untuk meramp-
ingkan skuad, MU sudah 
menjual Daniel James. 

Pemain Wales itu pergi 
ke Leeds United dengan 

tebusan 30 juta pound-
sterling. Maka, patut 
ditunggu kiprah dan 
kontribusi Martial 
bagi tim di laga-laga 
selanjutnya.  vit

nian. “Perbandingan dengan 
Pirlo, dia menginspirasi saya 
namun saya tidak pernah 
melihat pemain lain seperti 
dia. Mungkin rambut kami 
sama. Panutan saya adalah 
(Gennaro) Gatusso dalam hal 
keberanian di lapangan,” kata 
Tonali pada November 2018.

Gattuso selain menjadi 
legenda Milan, sempat mel-
atih juga di San Siro pada 
November 2017 sampai Mei 
2019. Tonali belum sempat 
merasakan dilatih Gattuso 
karena baru bergabung pada 
September 2020. “Yang pent-
ing memberikan yang terbaik 
untuk tim. Pirlo dan Gat-
tuso sudah memberikan yang 

terbaik untuk Mi-
lan. Kini giliran 

saya dan yang 
lain juga ha-
rus demikian. 
K ami  be r-

main untuk 
Milan,” tandas-

nya.  vit
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