
   

di mana kami posisi kami. Say-
angnya, sepak bola terkadang 
terasa seperti diciptakan oleh 
iblis. Kami melakukan kesalahan 
naif  lima detik menjelang akhir 
pertandingan,” kata Allegri ke-
pada Sport Mediaset.

Laga itu juga diwarnai oleh 
keributan antara bek Bianconeri, 
Leonardo Bonucci dengan salah 
satu staf  Inter, yakni sekretaris 
Inter Cristiano Mozzillo, yang 
terekam  oleh kamera. Momen 
itu terjadi di pinggir lapangan, saat 
Bonucci hendak masuk sebagai 
pemain pengganti. Ia yang hendak 
masuk, jadi tertunda akibat gol 
Sanchez. Pemain Inter dan staf  
bersorak riang.

Kejadian ini tampaknya bikin 
Bonucci kesal. Kebetulan be-
rada dekat Mozzillo, yang sedang 
merayakan gol Sanchez, Bonucci 
langsung berbalik ke belakang dan 
mendorong staf  Inter tersebut. 
Bagi Inter, kemenangan atas 
Juventus membuat puasa gelar di 
Piala Super Italia selama sedekade 
berakhir. Adapun Juventus gagal 
mempertahankan gelar yang su-
dah dikuasainya selama 9 musim 
terakhir.    vit

merayakannya dengan para pen-
dukung,” ujar Inzaghi.

Alexis Sanchez mengaku 
senang bisa membawa timnya 
merengkuh gelar itu.  Dan ini 
menjadi gelar Piala Super Italia 
perdananya sejak berseragam 
Inter Milan pada 2019 lalu. “Jadi 
seperti ini rasanya menjadi juara. 
Saya merasa bangga bisa meraih 
gelar Piala Super Italia. Mimpi 
saya terus berlanjut ke depan-
nya,” ungkap Sanchez dilansir 
dari Football Italia.

Gol Sanchez lahir dari ke-
salahan Alex Sandro yang tak 
cukup baik memberikan umpan 
menggunakan dadanya kepada 
Giorgio Chiellini. Bola bisa di-
rebut Matteo Darmian sebelum 
diteruskan Sanchez menjadi gol.

Pelatih Juventus, Massimil-
iano Allegri jelas kecewa timnya 
gagal meraih gelar Supercoppa 
Italia akibat gol di menit akhir. 
Ia bahkan berkelakar bahwa 
sepakbola diciptakan oleh iblis 
mengingat begitu menyakitkan-
nya kekalahan kali ini untuk 
Juventus. “Itu adalah pertandin-
gan yang sebenarnya, ujian yang 
bagus bagi kami untuk melihat 

babak, yakni hingga 120 menit.
“Kami bertemu tim kuat 

yang memainkan permainan level 
tinggi. Mereka tidak membuat 
terlalu banyak kesulitan, tetapi 
mereka bagus, kami bertemu 
lawan yang hebat. Mereka selalu 
berada di dalam permainan dan 
bahkan jika mereka membiarkan 
kami menggiring bola, tidak per-
nah mudah untuk mengalahkan 
mereka. Kami memenangkan 
trofi  pertama musim ini. Saya saya 
sangat sangat puas,” kata Inzaghi 
dilansir dari Tuttomercatoweb.

Memang dalam laga itu 
Inter menguasai laga dengan 
ball possesion sebesar 63 persen 
dibanding Juventus yang hanya 
menorehkan 36 persen. Namun, 
Si Nyonya Tua bisa menyulitkan 
Inter untuk tak banyak mengan-
cam gawang Mattia Perin. Inter 
yang total bikin 23 tembakan 
hanya mencatatkan enam tem-
bakan ke arah gawang.

“Saya beruntung memiliki 
beberapa pengalaman sebe-
lumnya melawan mereka di 
Supercoppa. Kami memenang-
kan trofi  pertama di depan para 
penggemar kami, jadi kami bisa 

MILAN (IM) – Inter 
Milan berhasil meraih gelar 
Piala Super Italia 2021-2022 
usai menumbangkan Juventus 
2-1 dalam laga fi nal yang ber-
langsung di Giuseppe Meazza, 
Kamis (13/1) dinihari WIB. Si 
Ular  menang secara dramatis.

Inter sempat tertinggal lebih 
dulu  oleh gol Weston McKennie 
di menit ke-25. Namun Nerazzurri 
bisa menyamakan kedudukan 
pada menit ke-35 lewat penalti 
Lautaro Martinez. Wasit menun-
juk titik putih usai Edin Dzeko 
dilanggar Mattia De Sciglio.

Laga pun harus dilanjutkan 
ke perpanjangan waktu. Saat 
pertandingan sepertinya bakal 
ditentukan lewat adu penalti, 
Inter bikin gol kemenangan di 
penghujung extra time. Alexis 
Sanchez menjadi pahlawan ke-

menangan La Beneamata ber-
kat golnya di menit ke-120+1.

Hasil ini menambah torehan 
bagus pelatih Inter, Simone 
Inzaghi, kala berjumpa Juventus. 
Ini merupakan gelar Piala Super 
Italia ketiga Inzaghi sebagai 
pelatih dengan semuanya me-
numbangan Juventus.

Sebelum meraih gelar Pi-
ala Super Italia bersama Inter, 
Inzaghi mendapat dua gelar di 
ajang ini dengan Lazio. Elang 
Ibukota dibawanya mengalah-
kan Juventus 3-2 pada edisi 
2017 dan 3-1 pada edisi 2019.

Inzaghi pun senang bukan 
kepalang. Namun,  ia mengaku 
tak mudah untuk meraih ke-
menangan di laga fi nal tersebut. 
Juventus diakuinya bermain 
bagus hingga memaksa mereka 
berlaga hingga perpanjangan 
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CR7 Tidak Puas dengan Kondisi MU

“Jadi seperti ini rasanya menjadi juara. 
Saya merasa bangga bisa meraih gelar 
Piala Super Italia. Mimpi saya terus berlan-
jut ke depannya,” kata Alexis Sanchez.

Skuad  Inter Mi-Skuad  Inter Mi-
lan dengan trofi  lan dengan trofi  

Piala Super Italia Piala Super Italia 
2021-2022.2021-2022.

MANCHESTER (IM) 
- Manchester United (MU) 
belum juga mampu ke papan 
atas klasemen Liga Inggris. 
Mereka masih tertahan di per-
ingkat 7 klasemen Liga Inggris. 
Bagi Cristiano Ronaldo,  posisi 
itu  tentu tidaklah memuaskan. 
Setelah naik turun bersama 
Ole Gunnar Solskjaer, Setan 
Merah masih belum membaik 
kendati sudah ganti manajer di 
musim ini.

Bersama Ralf  Rangnick, 
selaku manajer interim sam-
pai akhir musim, MU baru 
meraih tiga kemenangan, 
sekali imbang dan sekali kalah 
di Liga Inggris. Setan Merah 
baru mengumpulkan 31 poin, 
tertinggal 22 poin dari Man-

chester City, yang me-
mimpin sementara.

Ronaldo, top-
scorer MU sejauh 
ini, mengaku tak 

b i s a  me l iha t 
t i m n y a 

t e r -

l em-
p a r 
d a r i 

Inter Milan Rebut Trofi  Piala Super ItaliaInter Milan Rebut Trofi  Piala Super Italia

RIYADH (IM) - Real Ma-
drid menyingkirkan Barcelona 
dalam semifi nal Piala Super Spa-
nyol 2022,  di Stadion King 
Fahd, Arab Saudi, Kamis (13/1) 
dinihari WIB. El Real melanjut-
kan dominasi kemenangan atas 
Los Cules dalam dua tahun tera-
khir. Laga ini menjadi El Clasico 
ke-248 kedua tim sepanjang 
sejarah. Madrid membuka skor 
lebih dulu di menit ke-25 melalui 
gol Vinicius Junior. Barcelona 
menyamakan kedudukan tiga 
menit sebelum turun minum 
lewat gol Luuk de Jong.

Skuad asuhan Carlo An-
celotti mencetak gol kedua di 
menit ke-71 melalui Karim 
Benzema. Barcelona kembali 
menyamakan kedudukan lewat 
gol Ansu Fati di menit ke-84. 
Skor 2-2 bertahan hingga waktu 
normal berakhir. Di babak tam-
bahan, Real Madrid yang berha-
sil mencetak gol,  tepatnya pada 
menit ke-97,  lewat Federico 
Valverde.  Madrid pun  melaju ke 
fi nal Piala Super Spanyol 2022.

Madrid juga menoreh-
kan pencapaian special yakni 
sudah mengumpulkan 100 
kemenangan atas Barcelona 
di El Clasico dan mengemas 
415 gol. El Real juga menyapu 

LONDON (IM)  - 
Chelsea melaju ke fi nal Piala 
Liga Inggris usai menying-
kirkan Tottenham Hotspur. 
Dalam laga semifi nal leg II 
yang berlangsung di Tot-
tenham Hotspur Stadium, 
Kamis (13/1) dinihari WIB, 
Chelsea menang 1-0 lewat 
gol Antonio Rudiger pada 
menit ke-18 dan  melaju ke 
partai puncak dengan keung-
gulan agregat 3-0.

Aksi Rudi-
ger tentu saja 
mendapat 
perhatian  
dari pencita 
Chelsea.  Ia 
sudah me-
m a -
su-
k i 

bulan-bulan terakhir dalam 
kontraknya di Chelsea. Kontrak 
bek asal Jerman itu hanya sam-
pai Juni 2022.

Chelsea sudah menawari 
Ruediger kontrak baru dengan 
gaji yang lebih tinggi yakni 
8,4 juta Euro dari yang sebe-
lumnya sekitar 6 juta Euro. 
Namun, tawaran dari klub 
London Barat itu kabarnya 
belum memuaskan Ruediger.

Pihak klub pun didesak 
untuk segera menyelesaikan 
perpanjangan kontrak Ruedi-
ger. Sebab, mencari pengganti 

Ruediger dengan standar yang 
serupa akan lebih menyulit-
kan Chelsea secara finan-
sial. “Anda h a r u s 
mendapat-
k a n 
t a n d a 
t a n -
g a n - nya. 

K alau 
A n d a 

membiar-
kan dia pergi 

di musim pa-
nas, Anda har-

us mengeluarkan 
50 juta Pound untuk 

Real Madrid Singkirkan BarcelonaChelsea ke Final Piala Liga Inggris
bersih kemenangan dalam lima 
pertemuan beruntun kontra 
Blaugrana sejak Maret 2020.

Jumlah kemenangan terse-
but adalah yang terbanyak 
dilakukan Madrid dalam El 
Clasico era modern. Opta 
mencatat, tim asal ibukota 
Spanyol itu hanya berjarak dua 
kemenangan lagi dari rekor tu-
juh kali menang beruntun atas 
Barcelona pada 1962-1965.

Pelatih El Real, Carlo An-
celotti, tak peduli siapa pun 
yang akan menjadi lawan mer-
eka di babak puncak. “Saya 
tak peduli siapa pun lawannya. 
Saya hanya peduli mengenai 
memenangi final dan ber-
harap bahwa itu akan menjadi 
pertandingan yang luar biasa,” 
kata Ancelotti di situs Madrid.

Terkait kebugaran skuadnya, 
Ancelotti menyebut suatu kewa-
jaran kalau mereka merasa lelah 
setelah bermain sampai babak 
tambahan. “Kami sangat lelah di 
akhir dan itu wajar. Saya berharap 
kami bisa memulihkan diri untuk 
hari Minggu. Ini kelelahan fi sik 
dan mental yang sangat besar, 
tapi kami sangat bahagia dan 
i tu  mem- b a n t u 
kami dalam pemuli-
han kami,” k a t a 
Ancelotti.    

vdp

Bayern Perpanjang Kontrak Coman 
 MUNICH (IM) - Bayern 

Munich resmi mengumumkan 
kontrak baru Kingsley Coman  
hingga 2027. Itu artinya pihak 
klub menghentikan spekulasi 
terkait masa depan Coman.

Kontrak winger asal Prancis 
itu sesungguhnya akan berakhir 
pada musim panas tahun depan. 
Die Roten sudah berniat mem-
pertahankan pesepakbola berusia 
25 tahun itu dengan menggelar 
sejumlah pembicaraan.

Negosiasi diberitakan sempat 
memanas, mengingat Coman 
diyakini meminta kenaikan gaji. 
Sementara se- jumlah 
klub top sep- erti 
Chelsea dan 
Manchester 
City meman-
tau situasi 
mantan pe-

tiga besar. Buat ia pribadi, 
posisi tiga besar wajib huk-
umnya. “Manchester United 
harus memenangi liga atau 
menjadi yang kedua atau 
ketiga. Saya tidak melihat 
posisi lain untuk Manchester 
United. Dalam hati saya, saya 
tidak terima kalau mentalitas 
kami kurang dari tiga besar di 
Premier League, itu menurut 
saya,” kata CR7 di situs klub.

Ia yakin, Manchester Unit-
ed masih bisa bangkit di sisa 
musim. Ia meminta pikiran 
bisa ke tiga besar bisa berada di 
benak semua rekannya. “Saya 
pikir untuk membangun hal-hal 
bagus, terkadang Anda harus 
mengorbankan beberapa hal. 
Tahun baru, kehidupan baru. 
Saya berharap Manchester bisa 
berada di level yang diinginkan 
orang, terutama fans. Kami 
mampu mengubah banyak hal 
sekarang,” kata Ronaldo.

Akhir pekan ini, Manchester 
United akan ditantang Aston 
Villa di lanjutan kompetisi Liga 
Inggris. Di pertemuan pertama 
di liga, MU kalah 0-1, sebelum 
membalasnya di ajang Piala FA 
dengan menang 1-0 beberapa 

hari lalu. “Kami pasti bisa 
melakukannya. Saya ti-

dak ingin klub berakh-
ir di posisi keenam 

atau ketujuh. 
Saya di sini ber-

juang untuk menang, 
b e r - saing. Saya 
p e r - caya j ika 
kita berubah p i k i r an , 
k i t a  dapa t mencapai 
hal-hal besar yang kita inginkan,” 
ujarnya.  vit

CRISTIANO RONALDOCRISTIANO RONALDO
Pemain MUPemain MU

KINGSLEY COMANKINGSLEY COMAN
Pemain Bayern MunichPemain Bayern Munich

FEDERICO VALVERDEFEDERICO VALVERDE
Pemain Real MadridPemain Real Madrid

menggantikannya dan kemu-
dian harus memberi pemain 
itu gaji besar,” ujar pundit Sky 
Sports Jamie Redknapp.

Terlepas dari hal itu, tentu 
yang bahagia adalah manajer 
Thomas Tuchel, yang  menore-
hkan sebuah catatan spesial 
lewat keberhasilan Chelsea ini.

Ini jadi fi nal ketiga Chelsea 
bersama Thomas Tuchel. Se-
belumnya, manajer asal Jerman 
itu membawa Chelsea ke fi nal 
Piala FA dan Liga Champions. 
Istimewanya, Tuchel mencapai 
tiga fi nal itu hanya dalam kurun 
waktu 350 hari sejak pertand-
ingan pertamanya sebagai 
manajer Chelsea.

Dilansir oleh Opta, Tuchel 
jadi manajer pertama dalam 
sejarah klub yang membawa 
Chelsea ke final Piala Liga 
Inggris, Piala FA dan Liga 
Champions/European Cup 
dalam kurun waktu 350 hari. 
Lewat kemenangan atas Tot-
tenham Hotspur ini, Chelsea 
juga tercatat selalu masuk ke 
fi nal di Stadion Wembley, baik 
di Piala FA maupun Piala Liga 
Inggris, dalam enam musim 
secara beruntun.     vdp
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untuk segera menyelesaikan
perpanjangan kontrak Ruedi
ger. Sebab, mencari penggant

Ruediger dengan standar yang
serupa akan lebih menyulit
kan Chelsea secara finan
sial. “Anda h a r u
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ANTONIO RUDIGERANTONIO RUDIGER
Pemain ChelseaPemain Chelsea

main Paris St. Germain dan 
Juventus itu.

Namun semua itu berakhir 
dengan kesepakatan. “Tentu saya 
sangat gembira karena FC Bayern 
adalah salah klub terbaik di dunia 
dan saya tahu kami masih punya 
banyak kesempatan dan target-
target besar di sini. Saya sudah di 
sini sejak 2015, rasanya seperti 
sebuah keluarga besar. Segalanya 
sempurna. Tahun-tahun terbaikku 
sebagai pesepakbola itu masih ada 
di depanku, dan saya senang masih 
akan menghabiskan tahun-tahun 
itu di FC Bayern,” kata Coman di 
laman resmi klub.

Coman tetap di Bayern Mu-
nich setelah menandatangani 
kontrak berdurasi empat tahun 
dan membidik trofi  Liga Champi-
ons keduanya. “Target terbesarku 
adalah memenangi Liga Cham-
pions lagi, dan kali ini mudah-

mudahan bersama dengan su-
porter kami,” kata pencetak gol 
kemenangan Bayern atas PSG 

di fi nal 2020 itu.
Ia bergabung Bayern 

Munich sebagai pemain 
pinjaman dari Juventus pada 

2015 sebelum dipermanenkan 
dua tahun berikutnya. Coman 
telah  tampil 217 dengan sum-
bangan 46 gol dan 52 assist dan 
memenangi enam titel Bundes-
liga, tiga Piala DFB, dan sekali 
Liga Champions.  vit


