
   

malam, terakhir kali striker 
berkebangsaan Bosnia & Her-
zegovina itu mencetak gol pada 
4 Desember. Setelahnya, Dzeko 
tidak mencetak gol dalam tujuh 
penampilan di semua kompetisi.

“Ketika Anda mencetak gol 
di menit-menit akhir, Anda har-
us merayakannya dengan berapi-
api. Saya memang melewatkan 
peluang-peluang, tapi yang pent-
ing tim menang. Mungkin saya 
belakangan tidak mencetak gol 
karena saya menahan diri untuk 
momen ini. Saya tidak punya 
penyesalan, menang dengan cara 
seperti ini luar biasa,” ujar Dzeko 
seperti dilansir Football Italia

Ia juga mengatakan, pelatih 
sangat memahami situasi yang 
dialaminya. Sehingga pelatih 
selalu memberikan kepercay-
aan padanya. “Inzaghi dulu 
main sepakbola, dia mengerti 
kalau saya bisa mengatasi situa-
si rumit bahkan di menit-menit 
terakhir. Venezia parkir bus 
dan mencoba menyerang balik, 
tapi Anda bisa dapat gol dari 
mana saja,” kata Dzeko.

Tambahan tiga poin mem-
buat Inter Milan kokoh di pun-
cak klasemen Serie A dengan 
53 poin dari 22 laga.     vit

put lapangan yang buruk ketika 
musim dingin disebut Inzaghi 
sebagai faktor mengapa timnya 
tampil tidak sesuai harapan. 
Inzaghi kesal timnya harus ter-
tinggal lebih dulu dan kesulitan 
memastikan kemenangan.

“Tertinggal lebih awal men-
jadi pukulan psikologis yang 
telak. Kondisi lapangan juga 
menjadi kendala. Klub sedang 
berupaya menyelesaikan ma-
salah ini bersama dengan (AC) 
Milan. Meskipun ini sebenarnya 
tidak harus dijadikan sebagai 
alasan, bermain di Januari sangat 
sulit,” kata Inzaghi.

Inter juga membuktikan 
statusnya sebagai raja come-
back musim ini. Opta men-
catat, Inter punya 16 poin dari 
posisi tertinggal, paling ban-
yak di antara tim-tim lainnya. 
Terakhir kali, Inter comeback 
sebelum laga ini adalah saat 
mengalahkan Napoli 3-2 No-
vember lalu.

Khusus bagi  Dzeko, gol-
nya ke gawang lawan terbilang 
istimewa.  Ia sanggup mem-
bayar kepercayaan sang pelatih.  
Dzeko sempat disorot karena 
keran golnya yang mampat. 
Sebelum melawan Venezia tadi 

Vecino, semuanya tampil bril-
ian,” tuturnya.

Menurut Inzaghi kunci 
kemenangan timnya adalah 
ketenangan. “Jika kami analisa 
gol lawan, kami seharusnya bisa 
lebih baik dan lebih waspada 
sebelum sundulan Henry. Kami 
harus bisa lebih kejam dalam 
situasi seperti ini. Tim bisa saja 
kehilangan kendali usai gol itu, 
tapi kami tetap tenang dan bisa 
membalikkan keadaan,” ujarnya.

Lebih jauh ia mengatakan, 
kemenangan ini sebagai sinyal 
bahwa mereka siap menghadapi 
laga-laga selanjutnya dengan op-
timisme yang tinggi. “Kami juara 
Piala Super Italia, kami melaju di 
Liga Champions dan Coppa Italia, 
semua ini pertanda penting dan 
sekarang kami juga menikmati ke-
menangan ini. Kami akan kumpul 
lagi hari Rabu dan mulai bersiap 
untuk derby,” ujarnya.

Menurut statistik, Inter 
menguasai 70 persen ball posse-
sion dan membuat 24 attempts, 
12 di antaranya mengarak ke 
gawang. Venezia cuma diberikan 
tiga attempts yang semuanya 
mengarah ke gawang.

Sepanjang laga, Inter kesuli-
tan mencetak gol.  Kondisi rum-

MILAN (IM) - Inter Mi-
lan harus susah payah menga-
lahkan Venezia dengan skor 
2-1, dalam laga yang berlang-
sung di Giuseppe Meazza, 
Minggu (23/1) dinihari WIB.

 Venezia memimpin lebih 
dulu lewat gol Thomas Henry 
di menit ke-19. Lalu Inter bisa  
menyamakan Nicolo Barella 
di menit ke-40. Edin Dzeko 
tampil sebagai pahlawan lewat 
gol di menit ke-89 atau semenit 
sebelum waktu normal habis.

Pelatih Inter menyebut, 
kemenangan atas Venezia juga 
terasa istimewa karena diraih 
usai Inter melewati laga-laga 
berat. “Tim percaya sampai 
akhir, pemain tampil bagus 
mengingat kami baru menjalani 
pertandingan di Bergamo dan 
sampai perpanjangan waktu di 

Coppa Italia dan Piala Super 
Italia. Tim bisa saja kehilangan 
kendali setelah gol itu, tapi 
kami jalan terus dan membalik-
kan keadaan pada akhirnya,” 
ujar Inzaghi kepada DAZN 
seperti dilansir Football Italia.

Inzaghi juga memuji per-
forma pemain-pemain pengganti 
yang mampu membuat permain-
an Inter menjadi lebih hidup di 
babak kedua. Wajar saja, skuad 
Inter memang memiliki kedala-
man yang cukup baik sehingga 
memiliki banyak opsi untuk men-
gubah jalannya pertandingan.

“Lima pemain pengganti 
kami sangat menentukan hari 
ini. Sebab, kami membutuhkan 
suntikan tenaga dan kecepatan. 
(Federico) Di Marco, (Arturo) 
Vidal, (Alexis) Sanchez, (Den-
zel) Dumfries, dan Mattias 
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Marcus Rashford Bukukan Rekor

“Ketika Anda mencetak gol di menit-
menit akhir, Anda harus merayakannya 
dengan berapi-api. Saya memang me-
lewatkan beberapa peluang, tapi yang 
penting tim menang,” ujar Edin Dzeko.

Edin Dzeko (te-Edin Dzeko (te-
ngah) saat bere-ngah) saat bere-
but bola dengan but bola dengan 

kiper Venezia.kiper Venezia.

MANCHESTER (IM) -  
Manchester United (MU) menang 
1-0 atas West Ham United di Old 
Trafford, Sabtu (22/1) malam 
WIB. Gol Marcus Rashford di 
menit ke-93 menjadi penentu 
kemenangan ‘Setan Merah’.

Dikutip  dari Squawka, Rash-
ford membuat rekor. Dirinya 
menjadi pemain Manchester 
United dengan gol penentu ke-
menangan terbanyak (empat kali) 
di menit akhir permainan.

Rashford melakukannya di 
tahun 2016 kala MU menang 
atas Hull City 1-0 pada menit 
ke 90+2, lalu di tahun 2018 kala 
MU menang 2-1 atas Brighton 
pada menit ke-90+2 dan saat MU 
menang 1-0 atas Wolves di tahun 
2020 pada menit ke 90+3.

Rashford sudah tergabung 
dalam daftar pemain terbanyak 
bikin gol penentu kemenangan 
pada menit ke-90 di Liga Ing-
gris. Dirinya sejajar dengan Ian 
Wright, Steven Ger-
rard, Papiss Cisse, 
Christian Ben-
teke dan Sadio 
Mane. Setelah 
11 laga tanpa 
gol, Rashford 
k i n i  s u d a h 
bikin dua gol 
dari dua laga 
di Liga Inggris.

Manajer MU, 
Ralf  Rangnick memuji 
penampilan pemainnya itu 
dan menilai Rashford punya 
kualitas untuk jadi pemain 
hebat. “Dia adalah salah satu 
striker terbaik di Inggris saat 
ini. Kami tahu betul kualitas-
nya. Rashford terus percaya 

Inter Harus Susah Payah Kalahkan VeneziaInter Harus Susah Payah Kalahkan Venezia

MADRID (IM) - Atletico 
Madrid meraih kemenangan 
dramatis kala menjamu Valencia. 
Los Colchoneros memenangi 
drama lima gol itu dengan skor 
3-2, lewat 2 gol di masa injury 
time. Dalam laga lanjutan Liga 
Spanyol di Wanda Metropoli-
tano, Minggu (23/1) dinihari 
WIB, skuad besutan Diego 
Simeone itu menutup babak 
pertama tertinggal dua gol.

Yunus Musah membawa 
Los Che memimpin pada menit 
ke-25. Hugo Duro mengganda-
kan keunggulan Valencia pada 
menit ke-44, ketika lolos dari 
penjagaan dan menerima umpan 
Toni Lato di dalam kotak penalti.

Atletico membalas di 
menit ke-64. Sepak po-
jok Yannick Carrasco 
disambar Matheus 

Cunha yang tak ter-
kawal di depan ga-

wang. Pertandingan 
t a m - pak akan 
b e r a - khir 
dengan ke-
menangan 
Valencia, ketika 
tuan rumah belum juga 
mencetak gol mendekati habis-
nya waktu normal. Tapi saat itu 
pula sebuah serangan berbuah gol 

SOUTHAMPTON (IM) 
- Manchester City hanya bermain 
imbang dengan tuan rumah 
Southampton di St Mary’s, Min-
ggu (23/1) dinihari WIB. Alhasil, 
laju kemenangan beruntun The 
Citizens pun terhenti. City dibuat 
kesulitan oleh Southampton 
sepanjang pertandingan. Ga-
wang City malah kebobolan 
duluan di menit ketujuh karena 
gol Kyle Walkers-Peters.

Southampton lalu berhasil 
menekan City dan beberapa kali 
nyaris menciptakan gol kedua. 
Sementara, City berupaya mem-
perbaiki efektivitas di sepertiga 
akhir lapangan. Namun City 
akhirnya bisa menyamakan skor 
di menit ke-65 saat Aymeric 
Laporte menanduk bola sepakan 
bebas Kevin De Bruyne. Sayang-
nya di sisa laga, City tidak bisa 
menambah gol dan harus puas 
dengan skor imbang 1-1.

Rangkaian kemenangan City 
di Liga Inggris pun harus ter-
henti di angka 12, meski mereka 
masih kukuh di puncak klasemen 
Liga Inggris dengan 57 poin dari 
23 laga. City sudah membuat 34 
gol dan kebobolan tujuh gol. 
Dari awalnya berada di posisi 
ketiga klasemen dan tertinggal 

lima poin dari Chelsea di puncak, 
City kini memimpin 12 poin dari 
Liverpool di posisi kedua. City 
sudah mengalahkan tim kuat 
seperti MU, Chelsea dan Arsenal.

“Itu  pertandingan yang sulit. 
Tapi saya rasa kami seharusnya 
bisa mendapatkan hasil yang ba-
gus. Kami kehilangan dua poin, 
tapi terkadang hal itu terjadi. Kami 
sudah bermain dengan sangat 
baik. 12 kemenangan beruntun itu 
sesuatu yang luar biasa dan saya 
senang kami bisa mendapat-
kannya,” ujar Aymeric La-
porte di BBC Sport

Ia menambahkan, 
City harus segera 
melupakan hasil 
tersebut dan 

fokus 
untuk la-

ga- laga selanjutnya. 
“Kini kami harus fokus ke laga 
selanjutnya dan ini penting di-
lakukan hingga akhir musim. 
Kami memang ingin terus 
menang, sehingga tidak senang 
jika kehllangan poin. Tapi kami 
harus terus berjuang hingga 
akhir,”  kata Laporte.

Sementara manajer Pep 
Guardiola tak terlalu kecewa 

Atletico Raih Kemenangan DramatisLaju Positif Beruntun City Terhenti
penyama kedudukan, tepatnya di 
menit ke-91.

Carrasco mengirimkan um-
pan silang dari kiri gagal dihalau 
dengan sempurna oleh kiper 
Valencia Jaume Domenech. 
Bola disambar Angel Correa di 
tengah kotak penalti.

Kemudian Atletico memba-
likkan kedudukan dua menit ber-
selang. Umpan Cunha dari kanan 
dicocor Mario Hermoso yang 
berdiri bebas di depan gawang.

Simeone memuji perjuang 
tanpa lelah timnya. “Ini laga 
terbilang sulit. Kami seperti-
nya kalah, namun para pemain 
sanggup menunjukkan diri bisa 
membalikkan keadaan. Luar 
biasa perjuangan para pemain,” 
kata Simeone di situs klub.

Kemenangan ini membuat 
Atletico Madrid  mengumpulkan 
3 6 poin dari 21 

pertandin-
gan. Valen-
cia sudah 
baru meng-

umpulkan 
2 9 

poin 
d a r i 

22 laga.     
vdp

Allegri Ingin Pertahankan Arthur
TURIN (IM) –  Pelatih 

Juventus Massimiliano Allegri 
memberi sinyal  kalau Arthur 
Melo tidak akan dilepas. Padalah 
gelandang Juventus itu dikabarkan 
menjadi incaran Arsenal. Sejauh 
ini Arthur belum bisa menjadi 
pemain reguler Juventus sejak 
didatangkan dari Barcelona. Dia 
kerap dilanda cedera dan belakan-
gan ini sudah mulai mendapatkan 
kesempatan bermain.

Sky Sport Italia sempat 
mengabarkan bahwa Direktur 
Olahraga Arsenal, Edu, sudah 
bertemu dengan agen sang pe-
main, Federico Pastorello. Meri-
am London tidak dalam rencana 
untuk membeli, melainkan cuma 
mau meminjam selama setengah 
musim. Juventus justru tidak 
keberatan andai Arsenal cuma 
mau pinjam, tapi haris selama 
satu setengah tahun.

Ada pula kabar yang menye-
but kalau Arthur tidak masuk 
rencana Allegri. Namunb 
terbaru,  sang pelatih 
malah memberi sinyal 
tidak mau melepas 
pemain asal Brasil 
itu. “Ini adalah 
skuad kami dan 
akan tetap sep-
erti ini. Jangan 
lupa bahwa Ar-
thur telah tidak 
aktif  selama 
enam bulan, dia 
perlu menemu-
kan konsistensi. 
Permainan Ar-
thur tidak perlu 

diri, kami harap dia terus berada di 
performa terbaiknya,” kata Rang-
nick dilansir dari Mirror.

Dalam laga itu, MU memang 
mendominasi penguasaan bola, 
namun kesulitan membuka per-
tahanan West Ham. MU tercatat 
cuma melepaskan tiga tembakan 
on target. West Ham malah hanya 
punya satu peluang mengarah ke 
gawang. Rangnick menyadari ada 
yang perlu dibenahi. “Atmosfer di 
ruang ganti menakjubkan. Cukup 
tepat buat pemain merayakan 
ini. Mereka tahu seberapa be-
sar artinya kemenangan ini. Itu 
adalah kemenangan jenis terbaik, 
ketika tim lain tak punya waktu 
untuk membalas. Kami luar biasa 

senang dengan per-
forma dan level fi sik 
yang kami tunjukkan, 
mengingat kami baru 
bermain tiga hari lalu 
di Brentford,” kata 

Rangnick.  vit

MARCUS RASHFORDMARCUS RASHFORD
Pemain MUPemain MU

ARTHUR MELOARTHUR MELO
Pemain JuventusPemain Juventus

AYMERIC LAPORTEAYMERIC LAPORTE
Pemain Man. CityPemain Man. City

dengan penampilan timnya. 
“Kami bermain sangat baik. 
Sayangnya di babak pertama kami 
kebobo- lan. Tapi rasanya 
i n i adalah salah 

satu pe nam -
p i - lan terbaik 

kami mu-
sim ini, sejauh 
i n i ya,” ujarnya. 
    vdp

ANGEL CORREAANGEL CORREA
Pemain Atletico MadridPemain Atletico Madrid

dipertanyakan, dia adalah starter 
untuk Brasil bahkan jika dia (di 
sini) tidak bermain,” kata Allegri 
seperti dikutip dari Football Italia

Arthur tampil bagus dalam 
beberapa laga terakhir Juven-
tus. Dia salah satu pemain yang 
mampu memberi keseimbangan, 
meski belum bisa main selama 90 
menit. “Dia selalu tampil dengan 
kemampuan terbaik saat dimain-
kan. Saya yakin, dia akan selalu 
memperlihatkan teknik yang di-
miliki saat dia dalam kondisi yang 
fi t,” kata Allegri.

Sementara sang pemain, 
belum memberikan pernyataan 
apa-apa seputar masa depannya. 
Tapi harus diakui, bahwa dia 

ingin bermain regular 
bersama Juventus.

Maka, terkait 
seperti apa kepu-
tusan Juve dengan 
Arthur nantinya, 

patut untuk selalu 
diikuti.  vit


