
   

kena hukuman kartu. De Ligt 
mendapatkan kartu merah saat 
bertemu AS Roma, sementara 
Cuadrado harus menjalani hu-
kuman akumulasi kartu kuning.

Hukuman tersebut di-
dapatkan di pentas Serie A. 
Kalau ini laga Coppa Italia, 
keduanya masih bisa bermain. 
Sebab kompetisi tersebut di-
anggap terpisah dari Serie 
A. Tapi kasusnya berbeda di 
Supercoppa Italiana.

Karena cuma digelar sekali 
setahun, Supercoppa Italiana 
pun dianggap sebagai kom-
petisi yang masih berkaitan 
dengan Serie A. Sehingga 
hukuman kartu di Serie A juga 
diterapkan pada pertandingan 
tersebut.

Walau demikian,  pung-
gawa Juventus Mattia De 
Sciglio tetap optimis. “Kami 
tahu tidak akan mudah mela-
wan Inter tetapi kami ingin 
memenangkan Piala Super 
dan meskipun kami kehilangan 
beberapa pemain, kami punya 
tekad bulat untuk trofi  terse-
but. Jika kami bermain seperti 
saat melawan Roma, saya yakin 
kami bisa,” tegas De Sciglio di 
situs klub.    vit

sulit. Mereka sangat kuat dan 
sebagai juara bertahan. Tidak 
ada cara lain selain tampil den-
gan semangat dan performa 
terbaik kami,” kata pemain asal 
Argentina itu.

Di pihak Juventus, asisten 
dari Massimiliano Allgeri,  
Marco Landucci mengaku, 
timnya menginginkan trofi. 
Mereka tidak ingin menyerah 
begitu saja. “Inter memiliki 
sejumlah pemain yang bagus 
dan mereka sangat kuat di Italia 
saat ini. Tapi kami juga men-
ginginkan trofi  ini. Jadi bisa 
dipastikan laga nanti berjalan 
seru dan sengit,” kata Landucci 
di situs klub.

Hanya saja, Juventus bakal 
tidak diperkuat tiga pemain 
intinya. Ketiga pemain terse-
but adalah Federico Chiesa, 
Matthijs de Ligt dan Juan 
Cuadrado.

Chiesa dipastikan absen 
lantaran mengalami cedera 
parah saat menghadapi AS 
Roma, Senin (10/1) dinihari. 
Ia menderita cedera ACL yang 
umumnya memakan waktu 
paling cepat enam bulan untuk 
pemulihannya.

De Ligt dan Cuadrado ter-

dang sendiri,” kata Inzaghi 
usai pertandingan melawan 
Lazio, seperti dimuat di  laman 
resmi Inter.

Inzaghi mengatakan, mela-
wan Juventus merupakan laga 
besar dan bakal berlangsung 
ketat. “Laga nanti sangat berat, 
para pemain dituntut fokus. 
Kami harus mengerahkan 
segala kemampuan untuk 
memenangkan laga. Kami 
pasti saja tampil dengan per-
forma terbaik kami,”  ujarnya.

Pemain Inter Milan, Lau-
taro Martinez mengaku san-
gat termotivasi menyambut 
laga tersebut. Ia mengatakan, 
sudah saatnya Inter meraih 
trofi  yang  pernah mereka raih. 
“Saya dan pemain lain antusias 
menyambut laga tersebut. Para 
fans sangat menginginkan 
trofi  Piala Super. Kami pun 
termotivasi untuk meraihnya 
kembali,” kata Lautaro di situs 
klub.

Ia menambahkan, mela-
wan Juventus mereka harus 
konsentrasi dan punya deter-
minasi tinggi. Pasalnya klub 
kota Turin itu juga berjuang 
mempertahankan gelar. “Mela-
wan Juventus tentu sangat 

MILAN (IM) - Inter Mi-
lan  akan melawan Juventus 
pada final Piala Super Italia 
2021  yang berlangsung di Sta-
dion San Siro, Milan,  Kamis 
(13/1) mulai pukul 03.00 WIB. 
Laga ini merupakan pertemuan 
antara peraih scudetto melawan 
pemenang Coppa Italia musim 
lalu.

Juventus sudah 16 kali 
masuk fi nal dan terbilang se-
bagai tim tersukses dalam 
sejarah Supercoppa Italiana. 
Bianconeri sudah 9 kali  meraih 
gelar juara, termasuk dalam 
edisi terakhir (2020), kala Juve 
mengandaskan Napoli 2-0 di 
Stadion Mapei.

Inter sendiri adalah tim 
tersukses ketiga di ajang ini. 
Gelar Supercoppa Italiana 
sudah mereka  raih sebanyak 
5 kali, hanya di bawah Juve (9 
kali) dan Milan (7 kali). Namun 
Nerazzurri sudah lama puasa 

gelar Piala Super Italia, tepat-
nya sejak 2010.

Jelang laga nanti, kedua 
tim sama-sama bermodal bekal 
positif. Inter Milan baru saja  
mengalahkan Lazio 2-1 dalam 
ajang Serie A. Uniknya, ke-
berhasilan itu terjadi di San 
Siro. Hasil itu melengkapi 
tren positif  Nerazzurri yang 
mengantongi 8 kemenangan 
beruntun di Serie A.

Usai mengalahkan Lazio,  
pelatih Inter Milan, Simone 
Inzaghi mengungkapkan bah-
wa target mereka berikutnya 
adalah memenangkan gelar 
Piala Super Italia. “Kami in-
gin memulai tahun ini dengan 
kemenangan. Itu tidak mudah 
karena Lazio memiliki kualitas 
dan mereka memiliki kontrol 
yang bagus di atas lapangan. 
Kami menuju laga fi nal Piala 
Super tempat kami ingin ber-
main sebaik mungkin di kan-
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MU Susah Payah Singkirkan Villa

“Kami menuju laga fi nal Piala Super tem-
pat kami ingin bermain sebaik mungkin di 
kandang sendiri,” kata Simone Inzaghi.

LAUTARO MARTINEZLAUTARO MARTINEZ
Pemain Inter MilanPemain Inter Milan

MANCHESTER (IM) 
- Manchester United (MU) 
bersusah payah menyingkir-
kan Aston Villa pada ajang 
Piala FA yang berlangsung di 
Stadion Old Trafford, Selasa 
(11/1) dinihari WIB.

Setan Merah menang ti-
pis 1-0 dan lolos ke babak 
keempat. Gol dicetak Scott 
McTominay pada menit ke-
delapan. Villa sebenarnya 
sempat membobol gawang 
MU di awal babak kedua, tapi 
dianulir wasit berdasarkan 
pertimbangan video assistant 
referee (VAR).

Laga berjalan cukup ketat. 
Aston Villa pun memberikan 
perlawanan ketat bahkan lebih 
unggul dalam penguasaan bola. 
Manajer Ralf  Rangnick pun 
belum puas dengan penampilan 
timnya. Ia mengindikasikan para 
pemain MU belum kerja keras.

“Lawan bermain dengan 
penuh intensitas, fisik, en-
ergi dan terus berlari terlepas 
apakah mereka tim papan atas 
atau bukan. Kami harusnya 
juga harus seperti itu. 
Kami sedang berkem-
bang menjadi tim yang 
bermain seperti itu,” 
ujar Rangnick seperti 
dilansir dari Sky Sports.

R a n g n i c k  j u g a 
menambah tren ke-
menang annya  d i 
Manchester United. 
Dar i  de lapan 
laga di seluruh 
kompetisi, ia 
membawa Setan 
Merah menang 
empat kali, seri 

Inter dan Juve Perebutkan Piala Super ItaliaInter dan Juve Perebutkan Piala Super Italia

LONDON (IM) - Paris 
Saint-Germain (PSG)  tak 
henti mengejar Antonio Rue-
diger. Raksasa  Prancis itu siap 
bersaing dengan Real Madrid 
mengejar bek Chelsea itu. PSG 
harus berpacu dengan waktu. 
Pasalnya,  bek asal Jerman itu 
terancam pergi dengan status 
bebas transfer, usai kontraknya 
yang akan habis akhir musim 
nanti belum juga diperpanjang.

Beberapa raksasa langsung 
berebut tanda tangan pemain 
yang musim lalu mengantar 
Chelsea juara Liga Champions 
itu. Chelsea sendiri berusaha 
mempertahankannya, dengan 
terus bernegosiasi. Menu-
rut Foot Mercato, PSG siap 
melayangkan penawaran saat 
kontraknya di Chelsea habis. 
Manajemen disebut serius 
ingin merekrutnya.

PSG siap bersaing dengan 
Madrid, yang juga tertarik mer-
ekrutnya. Les Parisiens dise-
but siap mengerahkan semua 
upayanya untuk mendapatkan 
Ruediger. Sebelumnya, manajer 
Chelsea Thomas Tuchel pernah 
mengomentari terkait situasi 
Ruediger.  Menurutnya, pihak  
klub  tetap berjuang berusaha 
mempertahankannya.

RIYADH (IM) - Real 
Madrid dan Barcelona terlibat 
dalam laga sengit di ajang Piala 
Super Spanyol 2021/2022.  
Duel bertajuk El Clasico ber-
langsung di King Fahd In-
ternational Stadium, Riyadh, 
Kamis (13/1) dinihari WIB.

Real Madrid berstatus 
juara La Liga musim lalu atau 
2020/2021. Sementara Bar-
celona adalah juara Copa del 
Rey. Keduanya akan saling 
sikut untuk memperebutkan 
satu di antara trofi  bergengsi 
Spanyol tersebut.

Menjelang pertemuan ini 
kondisi kedua tim bisa dikatakan 
berbanding terbalik. Real Ma-
drid tampil konsisten meraih 
kemenangan pada musim ini. 
Teranyar, Karim Benzema dan 
kolega menang 4-1 atas Valencia 
pada laga pekan ke-20 La Liga 
di Santiago Bernabeu, Minggu 
(9/1) dinihari WIB.

Sementara Barcelona 
harus tetatih-tatih untuk 
merengkuh tiga poin. Pada 
pertandingan terakhir, Barca 
harus puas bermain imbang 
1-1 kontra Granada.

Maka, banyak pihak yang 

menjagokan Madrid bakal 
menumpas Barcelona. Na-
mun, Carlo Ancelotti men-
egaskan timnya tidak akan 
meremehkan sang lawan. 
“Barcelona akan selalu men-
jadi rival kami. Kami akan 
mengawali pertandingan 
dengan skor 0-0. Saya yakin 
kedua tim akan memberikan 
segalanya untuk bisa menang 
di laga ini,” kata Ancelotti di 
situs klub.

Ia mengatakan, ini adalah 
kesempatan pertama bagi tim-
nya untuk meraih trofi  musim 
ini. “Kompetisi ini adalah 
kompetisi yang pent-
ing. Ini kesempatan 
pertama bagi kami 
untuk memenangkan 
sesuatu di musim ini, 
jadi status favorit atau 
bukan tidak berlaku di laga 
ini,” ujarnya.

Sementara pelatih 
Barcelona, Xavi Her-
nandez mengaku pi-
haknya akan berjuang 
keras di laga nanti. 
Walau ia mengakui 
bahwa skuad 
yang dimi l -

PSG Terus Berjuang Gaet RuedigerLaga El Clasico Panaskan King Fahd
“Saya tak bisa mempre-

diksi dan tak tahu apakah 
perwakilannya sudah bicara 
dengan klub lain. Tentu saja, 
masih ada kesempatan. Ini 
baru Januari dan dia belum 
meneken kontrak baru, tapi 
kami terus berkomunikasi 
dengannya, sebagaimana klub 
berbicara dengan pemainnya,” 
ujar Tuchel, dilansir Daily Mail.

PSG sendiri memang ingin 
memperkuat sektor pertahanan. 
Apalagi klub kota Paris itu dikabar-
kan ‘tidak akur’ dengan Sergio Ra-
mos. Walaupun berstatus pemain 
bintang, Ramos tidak selamanya 
dapat jaminan bermain.

Padahal Ramos jadi salah 
satu rekrutan anyar PSG di 
musim panas lalu. Ramos 
didatangkan cuma-cuma dari 
Real Madrid karena kontraknya 
h a b i s .  L a l u seper ti  apa 
kelanjutan r u m o r 
R u e d i - g e r ? 
Patut di- t u n g -
g u .     vdp

 Klopp Mulai Andalkan Minamino
LIVERPOOL (IM) –  

Takumi Minamino tampaknya 
diandalkan pelatih Liverpool, 
Jurgen Klopp, tatkala Mo-
hamed Salah (Mesir) dan Sadio 
Mane (Senegal) sedang mem-
bela negara masing-masing di 
Piala Afrika 2021. Piala Afrika 
2022 berlangsung mulai 9 Janu-
ari hingga 6 Februari 2022. Jika 
Salah dan Mane bisa membawa 
negara masing-masing ke partai 
puncak, Liverpool akan ke-
hilangan keduanya cukup lama.

The Reds hanya bisa men-
gandalkan Minamino, 
Diogo Jota dan Ro-
berto Firmino. Se-
bab, Divock Origi 
diketahui tengah 
menjalani pemuli-
han cedera. Klopp 
pun mempunyai 
harapan besar 
setelah Min-
amino tampil 
sebagai pemain 
pengganti saat 
L i v e r p o o l 
menang 4-1 
atas Shrews-
bury Town di 
Piala FA 2021-2022. 
Klopp mengisyaratkan, 
pemain asal Jepang  yang 
baru pulih dari cedera 
itu, akan menjadi anda-
lan pada pertandingan-
pertandingan selanjutnya.

“Taki (Takumi Min-

dua kali dan kalah sekali. 
“Tugas saya adalah untuk 
menerapkan ide ke dalam tim. 
Kami harus mengidentifi kasi 
setiap pertandingan untuk 
tampil lebih baik,” tutupnya.

Sementara manajer Aston 
Villa, Steven Gerrard,  tak 
mau menyalahkan wasit dan 
VAR yang menganulir gol 
timnya. “Para wasit membu-
tuhkan waktu tiga setengah 
menit untuk memutuskannya. 
Mereka sampai melihat dua 
atau tiga hal di dalamnya. 
Ketika VAR ada dan mereka 
membuat keputusan, anda 
mesti menerimanya,” kata 
Gerrard dilansir dari BBC.

Hasil ini membawa Man 
Utd melaju ke babak ke-
em- pat Piala FA. Bruno 

Fernandes dkk 
sudah ditunggu 

tim Champi-
onship, Mid-
dlesbrough.  

vit

amino) cedera (sebelum mela-
wan Shrewsbury), jadi itu saja. 
Tapi, dia kembali dan sangat 
penting bagi kami, sangat, 
sangat penting. Terutama, 
ketika kami memiliki banyak 
pertandingan yang akan datang 
dan, bagaimana kami semua 
tahu, bahwa dua pemain utama 
kami (Salah dan Mane) di de-
pan tidak ada di sini. Ini baik,” 
kata Klopp, dilansir dari laman 
resmi Liverpool.

Pelatih asal Jerman itu 
senang dengan penampilan 
Minamino. Klopp mengatakan, 

bahwa Minamino telah 
menunjukkan perkembangan 
bagus usai pulih cedera. “Saya 
sangat menyukai Taki saat dia 

masuk. Dia sebenarnya dalam 
kondisi yang sangat 

bagus, tentu saja, 
cederanya se-

dikit meng-
ganggu, 

b e g i -
t u l a h 
adanya. 

T a p i , 
sekarang dia 

kembali, itu bagus 
dan kami sangat 
membutuhkan-
nya,” tandasnya. 

 vit

ikinya tidak sekuat dulu lagi.
“El Clasico selalu menjadi 

adu gengsi kedua klub. Siapa 
pun pemain yang diturunkan, 
laga ini tetap ketat. Kami 
ke ajang ini dengan seman-
gat. Saya harapkan seluruh 
pemain tampil dengan per-
forma ter- ba ik ,” 
ujarnya.    
vdp
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