
marin, Donnarumma tidak 
perpanjang kontrak dengan 
AC Milan dan lebih memilih 
pinangan PSG. Usut punya 
usut, Donnarumma digaji 
lebih besar.

Mancini tidak terima anak 
asuhnya diperlakukan sep-
erti itu. Mancini lantas pasang 
badan buat kiper tersebut 
“Donnarumma bermain buat 
Italia, tidak buat klub. Sangat 
disayangkan para fans men-
cacinya,”  kata Mancini.

Kapten Italia, Giorgio 
Chiellini, begitu menyesalkan 
kekalahan ini harus terjadi 
di kandang La Nazionale. 
Namun, pilar Juventus tetap 
bangga dengan perjuangan 
keras Italia berusaha menya-
makan kedudukan dengan 10 
pemain.

“Sangat disayangkan keka-
lahan terjadi di Milan, tetapi 
ada kebanggaan atas hasil 
yang luar biasa ini. Ini adalah 
tahap yang diperlukan dalam 
proses untuk tim berkembang 
jauh lebih baik. Kami hampir 
berhasil menyamakan kedudu-
kan ketika bermain dengan 
10 pemain dengan tertinggal 
0-2, jadi itu menunjukkan ke-
mampuan kami,” ujar Chiellini 
dikutip dari RAI Sport.     vit

capai apa yang kami targetkan. 
Ini adalah penampilan yang 
luar biasa, terutama di babak 
pertama,” lanjutnya.

Sementara Roberto Mancini 
menyoroti kartu merah Leon-
ardo Bonucci. Ia menyayang-
kan aksi Bonucci hingga diusir 
wasit.  “Pertandingan semacam 
ini, terkadang insiden-insiden 
mengubah jalannya laga. Babak 
pertama bisa saja dengan mudah 
berakhir 1-1. Sejujurnya, saya 
tidak melihat kartu kuning ked-
uanya, tapi bukan itu poinnya. 
Leo (Bonucci) seharusnya tidak 
membuat dirinya dikartu kun-
ing di kedua situasi itu. Bermain 
seperti ini, mencetak satu gol 
dan tak kebobolan lebih banyak 
ketika main 10 orang berarti 
performa yang bagus,” ungkap 
Mancini dikutip Football Italia.

Yang juga jadi apes adalah 
Gianluigi Donnarumma. Su-
dah Italia kalah, dirinya juga 
jadi “tersangka” .  Dilansir dari 
Football Italia, Donnarumma 
jadi sasaran caci maki para fans 
Italia sendiri.

Jelas saja, tampaknya be-
berapa fans Italia yang meru-
pakan fans AC Milan masih 
tidak terima dengan kepindah-
annya ke Paris Saint-Germain 
(PSG). Di musim panas ke-

mengaku gembira dengan ak-
sinya di laga tersebut. Ia juga 
memuji seluruh anggota skuad 
yang bermain dengan sem-
purna di lini masing-masing. 
“Senang rasanya bisa mencetak 
gol untuk tim nasional. Tapi 
semua itu berkat penampilan 
gemilang seluruh anggota 
tim,” ujarnya di situs klub.

Punggawa Spanyol lainnya, 
Koke, sangat bangga dengan 
pencapaian timnya. Menurut-
nya, memutus rekor Italia di 
kandangnya merupakan salah 
satu momen bersejarah yang 
tak terlupakan.

“Ini adalah malam yang 
bersejarah. Menang di sini 
melawan Italia di San Siro 
setelah rekor tak terkalahkan 
yang mereka jalani, menjadikan 
ini kemenangan yang tak terlu-
pakan,” kata Koke dilansir dari 
laman resmi UEFA.

Lebih lanjut,  pemain At-
letico Madrid itu mengatakan 
strategi La Furia Roja sudah 
berjalan sebagaimana mes-
tinya. Ia juga menyanjung 
penampilan koleganya pada 
paruh pertama.

“Semua yang kami ren-
canakan berhasil, tetapi kami 
bekerja sangat keras untuk 
memastikan bahwa kami men-

MILAN (IM) - Spanyol 
sukses menaklukkan Italia 
di semifinal UEFA Nations 
League. Berlaga di San Siro, 
Kamis (7/10) dinihari WIB, 
Spanyol menang 2-1 lewat 
gol Ferran Torres (17 dan 45). 
Sementara gol Italia dicetak 
Lorenzo Pellegrini (83).

La Furia Roja bermain ses-
uai karakternya dan mengek-
sekusi rencana dengan nyaris 
sempurna. Mereka tampil 
dominan dalam penguasaan 
bola, terbantu dengan kartu 
merah Leonardo Bonucci di 
menit ke-42. Tercatat, Spanyol 
menguasai bola sebanyak 75%.

Tapi Italia juga bukan la-
wan yang tiba-tiba  lemah usai 
kehilangan pemain. Faktanya, 
jawara Eropa itu masih bisa 
mencatatkan lima ancaman on 
target berbanding hanya empat 
milik Spanyol.

Pelatih Spanyol Luis En-
rique menyebut kemenangan 

timnya tak lepas dari kerja 
keras pemain membatasi ruang 
gerak Italia.  “Kuncinya mung-
kin kami mampu bermain 
dengan cara kami biasanya, 
itulah kunci di pertandingan 
ini. Kami mampu menekan 
dengan sangat baik, memblok 
sejumlah kualitas Italia. Dan 
pada akhirnya, kami men-
ciptakan ancaman dengan 
pemain-pemain dari lini kedua. 
Itu performa yang hampir 
sempurna dari kami,” kata 
Enrique kepada RAI Sport 
dikutip Football Italia.

Tapi ia juga memuji per-
lawanan Italia, yang akhirnya 
menelan kekalahan lagi setelah 
37 pertandingan. “Italia sangat 
kuat, mereka selalu jadi lawan 
yang sulit. Rasanya ini adalah 
salah satu pertandingan sepak-
bola terbaik yang bisa Anda lihat 
di level internasional,” ujar man-
tan pelatih AS Roma tersebut.

Ferran Torres tentu saja 
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Tomori Mengaku Bahagia di Milan

“Kami mampu menekan dengan sangat 
baik, memblok sejumlah kualitas Italia. 
Itu performa yang hampir sempurna dari 
kami,” kata Luis Enrique.

Pemain Spanyol Pemain Spanyol 
mengelukan Fer-mengelukan Fer-

ran Torres (kiri) ran Torres (kiri) 
yang mencetak gol yang mencetak gol 

ke gawang Italia.ke gawang Italia.

KOKEKOKE
Pemain Atletico MadridPemain Atletico Madrid

MILAN (IM) - Fikayo 
Tomori mengaku bahagia  
setelah menjalani karier  ber-
sama AC Milan. Ia  terus ber-
main lalu dipanggil Timnas 
Inggris. Masa-masa kelam 
saat berseragam Chelsea tak 
lagi dipikirkannya. Tomori 
bergabung dengan Milan pada 
Januari lalu dengan status pinja-
man, dan dipermanenkan pada 
musim panas kemarin seharga 
29,2 juta Euro. Sejak tiba di San 
Siro, Tomori langsung menjadi 
bek andalan Rossoneri yang 
dilatih Stefano Pioli.

Ia tampil 22 kali di selu-
ruh ajang di musim lalu, 20 
di antaranya menjadi starter. 
Musim ini, Tomori belum 
pernah absen dalam 9 laga yang 
sudah dimainkan Milan, 8 di 
antaranya menjadi starter. Per-
formanya yang stabil membuat 
Tomori kembali dillirik manajer 
Timnas Inggris, Gareth South-
gate. Ia terakhir kali bermain 
untuk The Three Lions pada 
November 2019 lalu, dan kini 
berpeluang tampil menghadapi 
Andorra (9/10) dan Hungaria 
(12/10) dalam Kualifi kasi Piala 
Dunia 2022.

Situasi yang ia jalani di 
Milan berbanding 180 derajat 
dengan yang ia jalani di 
Chelsea, klub yang ia 
bela sejak akade-
mi. Sejak men-
jalani debut 
senior pada 
2016 lalu, 
i a  l e b i h 
b a n y a k 
d i p i n -

Spanyol Hentikan Rekor Gemilang ItaliaSpanyol Hentikan Rekor Gemilang Italia

CURTIS JONESCURTIS JONES
Pemain LiverpoolPemain Liverpool

FIKAYO TOMORIFIKAYO TOMORI
Pemain AC MilanPemain AC Milan

jamkan ketimbang bermain 
bersama The Blues.

Pada musim terakhirnya 
di Stamford Bridge, ia bahkan 
cuma turun 4 kali, semuanya 
saat Chelsea masih dilatih 
Frank Lampard. Meski be-
gitu, ia tak lagi memusingkan 
hal tersebut, dan memilih 
melanjutkan hidup.

“Sejak saya di Milan, saya 
belum pernah memikirkan 
hal itu (jarang bermain di 
Chelsea). Itu memang masa-
masa sulit, setiap pesepakbola 
ingin bermain, menunjukkan 
kemampuannya di lapangan. 
Ketika kamu tak bisa melaku-
kan hal itu, jelas terasa sulit. 
Bisa mengatasi dan melupak-
annya adalah alasan mengapa 
sekarang situasi saya baik-baik 
saja. Saya tak memusingkan 
hal tersebut, dan memilih 
bergerak maju, mengang-
gap hal itu bagian dari 

sepakbola, 
b a g i a n 
d a r i 
h i d -
u p , ” 
k a t a 
T o -
mori, 
diku-

tip Sky 
Sports. 
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LIVERPOOL (IM)  - 
Curtis Jones kembali tampil 
bagus bersama Liverpool. Ia 
makin penting perannya untuk 
Liverpool musim ini. Tapi, 
Jones diminta tak besar kepala 
karena jalannya jadi bintang 
Liverpool masih panjang.

Ketika Thiago Alcantara 
dan Naby Keita belum bisa 
tampil rutin karena kerap di-
landa cedera, Jones jadi an-
dalan bersama Fabinho dan 
Jordan Henderson di tengah. 
Sejauh ini,  ia sudah mencetak 
satu gol dan lima assist dari 
enam penampilan di seluruh 
kompetisi. Terakhir, Jones 
membuat assist untuk gol can-
tik Mohamed Salah ke gawang 

Manchester City.
Per for ma mantap 

Jones ini lantas mem-
buatnya dipuja dan 
disebut-sebut bakal 
jadi andalan baru Liv-
erpool di lini tengah. 

Rekan setimnya Virgil 
van Dijk juga mengapresiasi 
penampilan Jones saat ini.

“Untuk saat ini, jika 
Anda melihat sek-
tor gelandang kami, 
Naby lagi tampil ba-
gus, Oxlade juga. Jadi 

MANCHESTER (IM) 
- Manchester United (MU) 
diyakini segera bangkit usai 
jeda internasional nanti. The 
Red Devils melaju tak terlalu 
mulus di awal musim ini. 
Bahkan MU menutup laga 
sebelum jeda internasional 
pekan ini dengan tertahan di 
Old Trafford 1-1 oleh Ever-
ton pada laga pekan ketujuh 
Liga Inggris, Sabtu (2/10).

MU saat ini duduk di per-
ingkat keempat di Liga Inggris 
dengan 14 poin tertinggal dua 
angka dari Chelsea di puncak 
klasemen. Pasukan Ole Gunnar 
Solskjaer juga sudah tersingkir 
dari ajang Piala Liga Inggris 
usai ditumbangkan West Ham 
United. Di ajang Liga Cham-
pions, MU sempat kalah 1-2 
dari Young Boys di matchday 
pertama. Mereka kemudian 
bersusah mengalahkan Vil-
larreal 2-1 di matchday kedua.

Sebenarnya,  MU digadang-
gadang beberapa pihak bakal 
melaju mulus karena materi 
pemain yang dimiliki. MU pada 
musim panas ini bisa men-
datangkan Raphael Varane dari 
Real Madrid serta Jadon Sancho 

dari Borussia Dortmund, serta 
memulangkan Cristiano Ron-
aldo dari Juventus.

Terkait kiprah MU tersebut,  
Jesse Lingard  berusaha tak risau. 
“Kami adalah salah satu klub 
terbesar di dunia dan ketika kami 
dikalahkan, kami adalah salah satu 
tim terburuk di dunia, dan 
kemudian kami men-
jadi tim terbaik lagi 
di dunia. Selalu 
seperti itu, sejak 
saya berada di tim. 
Ini adalah tekanan 
besar yang menem-
pel di seragam ini, tetapi 
kami mem-
butuhkan 
tekanan itu 
dan kami 
pernah be-
rada dalam 
situasi yang 
lebih buruk di 
masa lalu,” kata 
Lingard dikutip 
dari situs resmi MU.

Namun dia 
yakin MU bakal 
segera memberi-
kan respon untuk 
bangkit setelah 

Curtis Jones Masih Harus BelajarMU Diyakini Bakal Bangkit tidak mudah bersaing di sana. 
Jelas dalam dua laga terakhir, 
dia membuktikan bahwa dia 
punya kualitas dan dalam per-
forma bagus,” ujar Van Dijk di 
situs resmi klub.

Hanya Van Dijk berharap 
pemain 19 tahun itu bisa mem-
berikan yang lebih lagi untuk 
tim. Untuk saat ini, Jones belum 
mencapai potensi terbaiknya se-
hingga harus berusaha lebih giat.

“Dia masih mudah, masih 
harus belajar, dia punya mental 
hebat. Dia harus mempertah-
ankan itu. ini baru awal untuknya 
dan dia harus terus menunjuk-
kan itu. Hal tersulit sebagai pese-
pakbola adalah tampil 

konsisten. 
J a d i  i n i 
adalah tan-
tangan be-

sar untuknya. 
Tapi, sejauh ini 

s u d a h 

o k e , ”  
t a n d a s 
V i r g i l 
v a n 
Dijk.     
vit

jeda internasional nanti. “Kami 
masih di awal musim dan 
berada cukup dekat dengan 
puncak klasemen. Kami masih 
memiliki kesempatan untuk 
membuktikan diri sebagai 
sebuah tim dan menunjukkan-
nya dalam pertandingan yang 
akan datang, karena itu adalah 

pertandingan krusial bagi 
kami,” ujarnya.

Usai jeda internasi-
onal, MU harus ber-
tandang King Power 

Stadium, mar-
kas Leices-

ter City 
un-

t u k 
menjalani 
laga pekan 
ke-8 Liga 
I n g g r i s 
p a d a  1 6 
O k t o b e r 
mendatang. 
       vdp

Ini Tantangan untuk Lewandowski
yang dibutuhkan untuk men-
capai rekor itu, tapi tentu saja 
Anda akan butuh lebih dari 
30 gol per musim.  Saya tidak 
memikirkannya untuk sekarang. 
Masih jauh sekali. Kalau sudah 
mendekati, baru saya bisa lebih 
memikirkannya,” ungkap Le-
wandowski kepada Bundesliga.
com.

Ia mengaku, musim ini 
masih panjang dan perlu per-
juangan untuk mencapai target 
yang diinginkan.  Kerja sama 
tim juga sangat penting, karena 
bakal mempengaruhi setiap aksi 
di lapangan.

“Itu masih terlalu awal seka-
rang ini karena musim baru saja 
dimulai dua bulan lalu. Musim 
ini berjalan sangat panjang dan 
Anda mesti tampil bagus, tidak 

hanya setiap pekan melain-
kan setiap tiga hari sekali 
dengan beban kerja kami 
dan di pertandingan. Tidak 
masalah siapa yang Anda 

lawan atau di mana 
Anda bermain. 

Kemudian 
ada tim 

nasi-
on-
a l 

juga. 
Jadi penting untuk 
saya agar menjaga 
laju golku, sekal-
igus cara bermain 
dan assist  juga 
p e n t i n g ,”  t u -
turnya.         vit

MUNICH (IM) - Rob-
ert Lewandowski punya kes-
empatan mencapai rekor gol 
Bundesliga sepanjang masa yang 
dipegang Gerd Mueller. Super-
star sepakbola Polandia  itu 
sudah mengemas 284 gol di Liga 
Jerman dalam  355 penampi-
lan untuk Borussia Dortmund 
dan klubnya sekarang, Bayern 
Munich.           

Dengan torehan itu Lewan-
dowski cuma kalah dari jumlah 
gol Mueller, yang menciptakan 
365 gol di era 60 hingga 70an. 
Untuk menyamai rekor Mueller, 
Lewandowski butuh 81 gol sam-
pai akhir kontraknya di Bayern 
pada 2023.

Itu tentu jadi tantangan 
yang berat. Pesepakbola berusia 
33 tahun itu mesti mencetak 
paling tidak masing-masing 
40 gol mulai musim ini. 
Bukan target yang musta-
hil karena Lewandowski 
telah membuat tujuh gol 
dalam tujuh penampilan 
untuk Die Roten di 
awal 2021/2021.

W a l a u 
demikian, Le-
w a n d o w s k i 
mengaku tidak 
mau memikir-
kan rekor gol Mueller 
itu.  Ia lebih menguta-
makan untuk menjaga 
produktivitasnya di 
depan gawang.

“Saya  tidak tahu 
persis berapa gol lagi 

JESSE LINGARDJESSE LINGARD
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Pemain Bayern MuncihPemain Bayern Muncih


