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Jones Menolak Menyerah di MU
MANCHESTER (IM)
- Phil Jones jarang masuk
dalam skuad utama Manchester United (MU). Walau
demikian, bek Inggris itu
menolak menyerah dengan
keadaan dan terus berjuang
menembus skuad utama.
Jones hanya menjadi pilihan kelima MU di sektor bek
tengah. Posisinya berada di
bawah Raphael Varane, Harry
Maguire, Victor Lindelof
serta Eric Baily.
Alhasil, ia pun sangat
jarang sekali tampil membela
Setan Merah. Bek 30 tahun itu
sejauh ini cuma dua kali bermain untuk Setan Merah di
semua kompetisi 2021/2022.
Beberapa kali Jones masuk dalam daftar jual pemain
Manchester United. Dia
sempat dikaitkan dengan
kepindahan ke Bordeaux
pada awal tahun 2022, tapi
transfer tersebut gagal
terlaksana.
Kontrak Jones di
Old Trafford masih tersisa hingga Juni 2023,
plus opsi perpanjangan
selama setahun. Salah
satu pemain senior di
Man United tersebut
berhasrat tampil lebih
banyak dan memberikan servis terbaik untuk klub sebelum kontraknya berakhir.
“Saya berusia 30 tahun beberapa minggu
lalu dan masih merasa
muda dan segar. Saya
merasa masih banyak
yang harus saya berikan, selama saya merasa
hebat, saya bisa lanjut

terus,” kata Jones, dilansir dari
Manchester Evening News.
Ia menegaskan, dirinya
masih mampu bermain. “Saya
berusaha memainkan pertandingan sebanyak yang
saya bisa. Mencoba untuk
terlibat dalam berbagai hal,
untuk menjadi bagian dari
permainan. Saya memahami
ketika Anda menepi untuk sementara waktu, orang-orang
berpikir ya, dia sudah keluar untuk sementara waktu,
tetapi saya siap. Saya tahu saya
mampu bermain,” kata Jones.
Jones tentunya har us
memperlihatkan kemampuan terbaik di hadapan
Ralf Rangnick, saat
latihan. Jika tidak, ia
tetap sulit bersaing
dengan pemain lainnya di skuad utama
MU. vdp
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Generasi Emas Chile Sudah Berakhir
SANTIAGO DE CHILE
(IM) - Chile dua kali beruntun
gagal tampil di Piala Dunia.
Generasi emas La Roja pun
dinilai sudah habis. Chile dipastikan absen di Piala Dunia 2022
usai takluk 0-2 dari Uruguay di
laga terakhir Kualifikasi zona
CONMEBOL, Rabu (30/3)
WIB lalu. Mereka hanya finis di
posisi ketujuh dengan 19 poin.
Hasil ini mengulang mimpi
buruk pada 2018 silam. Chile
juga tak berangkat ke Rusia kala
itu karena tak lolos, bahkan lebih
tragis karena hanya kalah selisih
gol dari Peru. Absennya Chile
di Piala Dunia menandai berakhirnya sebuah generasi emas.
Terlalu lama mengandalkan
wajah-wajah senior nyatanya berakibat buruk.
Pada era 2014-2016,
Chile pernah menjadi tim
yang ditakuti di Amerika
Selatan. Cuma kalah
adu penalti dari
Brasil di Piala Dunia
2014,

mereka
kemudian
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menjadi juara Copa America
sebanyak dua kali beruntun.
Pada edisi 2015 dan 2016,
mereka berhasil mengalahkan
Argentina dua kali di babak final.
Gelar yang terakhir bahkan sempat membuat Lionel Messi pensiun sementara dari Tim Tango.
Namun semua itu telah
berlalu. Saat gagal lolos ke Piala
Dunia 2018, publik mungkin masih mengira bahwa itu hanya nasib
sial saja. Namun ketika kembali
dipastikan gagal ke Piala Dunia
2022, pastilah ada yang tak beres.
Alexis Sanchez, Arturo
Vidal, Claudio Bravo, Charles
Aranguiz, Mauricio Isla, Eduardo Vargas, sampai Gary Medel
semua sudah berusia minimal
32 tahun. Piala Dunia 2026
tampak tak bisa lagi mereka jangkau.
Surat kabar Chile, La
Tercera, bahkan menulis “tak bisa dipungkiri,
inilah akhir dari generasi
emas Chile, akhir dari
sebuah siklus.” Tulisan ini
memang benar adanya.
Chile harus segera
berbenah, pasalnya Piala Dunia 2026 akan
digelar di benua
Amerika. Sudah saatnya
membangun
generasi emas
yang baru. vit
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Juventus Vs Inter Milan Panaskan Serie A
Kedua tim bakal merugi jika mendapatkan hasil imbang. Maka pertemuan nanti
tentu akan sangat menarik.
TURIN (IM) - Laga
Juventus kontra Inter Milan
menjadi partai bigmatch Serie
A 2021/2022 pekan ke-31.
Duel akan berlangsung di Stadion Allianz, Senin (4/4) mulai
pukul 01.45 WIB.
Jelang duel itu, La Vecchia Signora sedang dalam
momentum bagus dengan
menang dalam 4 laga terakhir di
Liga Italia. Ini kontras dengan
Nerazzurri yang justru hanya
memetik 1 kemenangan dalam
5 partai pemungkas.
Kendati demikian, Inter
Milan diprediksi bakal berusaha maksimal untuk menjaga
peluang mereka menjadi juara.
Saat ini tim besutan Simone
Inzaghi berada di peringkat
3 klasemen Serie A dengan
mengumpulkan 60 poin, atau

unggul 1 poin dari Juventus di
peringkat 4.
Jika ingin peluang juara
tetap terjaga, Inter Milan
wajib meraih kemenangan
melawan Juventus. Apabila
gagal peluang Il Nerazzurri
mempertahankan gelar bakal
semakin kecil. Pasalnya, selisih
dari AC Milan di puncak akan
semakin jauh. Saat ini, Inter
berbeda 6 angka dari rival
sekotanya tersebut.
Namun, upaya Inter Milan
mengalahkan Juventus di Turin
dipastikan tidak mudah. Pasalnya, Juve sedang dalam tren
positif, terutama sejak kedatangan penyerang Dusan Vlahovic
di bursa transfer musim dingin.
Terlebih jika Juventus bisa
mengalahkan Inter Milan, tim
besutan Massimiliano Allegri

bakal menggeser posisi Nerazzurri di peringkat 3.
Hal itu bakal menjadi hasil
yang bagus mengingat Si Nyonya Tua memiliki awal musim
yang buruk di Serie A. Selain
itu, Juve akan mampu menjaga
persaingan dengan AC Milan.
Eks pemain Juventus Andrea Barzagli menilai laga ini
akan lebih krusial untuk Inter.
Apalagi mengingat situasi Nerazzurri yang belakangan dapat
hasil tak memuaskan.
Inter hanya menang satu
kali dalam tujuh laga terakhirnya di Serie A. Rangkaian hasil itu membuat Inter tercecer
dalam persaingan scudetto dan
kini tertinggal enam poin dari
AC Milan yang ada di puncak
klasemen Liga Italia.
“Ini lebih menentukan untuk Inter daripada Juventus. Start
Bianconeri sempat lambat, tapi
sudah kembali ke jalur yang tepat
sejak Desember. Kemenangan
akan mendongkrak harapan
mereka untuk juara meski Milan
dan Napoli masih akan di depan.
Ini akan jadi pertandingan krusi-

al untuk Inter. Hasil negatif akan
memperdalam krisis mereka,”
ujar Barzagli kepada Il Corriere
dello Sport.
Ia juga mengomentari kondisi
kedua tim saat ini. “Juventus punya lebih banyak kepastian, meski
tersingkir dari Liga Champions.
Mereka tak terkalahkan dalam
16 pertandingan di Serie A. Inter
naik turun sejak Januari dan harus
menemukan kembali kecairan
yang membuat mereka naik ke
puncak klasemen. Vlahovic dan
Lautaro dua striker yang berbeda
tapi keduanya sangat bagus. Pertahanan akan krusial meski insiden
kerap menentukan dalam laga-laga
seperti ini,” kata Barzagli.
Perlu jug a diketahui,
kedua tim bakal merugi jika
mendapatkan hasil imbang.
Maka pertemuan nanti
tentu akan sangat menarik.
Eks pelatih asal Italia, Fabio
Capello, menyebut Juventus
dan Inter bakal saling bunuh.
“Mengenai Inter, saya tidak
melihat tim yang dihancurkan.
Mereka akan kembali bahkan
jika banyak tergantung pada

pertandingan melawan Juventus. Hasil imbang akan seperti
kekalahan bagi keduanya. Juventus perlu mengambil lebih
banyak risiko, tetapi Inter tidak
bisa senang dengan hasil imbang,” kata Capello kepada La
Gazzetta dello Sport.
Milan saat ini memimpin
klasemen dengan 66 poin.
Napoli di urutan kedua dengan
60 angka. “Jangan lupakan Napoli. Mereka telah meningkat
pesat, dengan pelatih yang tahu
ke mana harus membawa mereka. Milan tanpa beban, itulah
kuncinya. Mereka menghibur
untuk ditonton dan pelatih
melakukan pekerjaan yang
sangat baik. Seperti setiap tim
muda, mereka memiliki pasang
surut. Awasi daftar pertandingan mereka, karena itu tidak
akan mudah,” kata Capello.
Sementara itu, AC Milan
bakal menghadapi tim yang
relatif mudah yakni Bologna.
Hal itu membuat Rossoneri
berpeluang mempertahankan
posisi teratas dari kejaran rivalnya. vit

29 Negara Sudah Lolos ke Qatar Werner Ingin Tinggalkan Chelsea
MEXICO CITY (IM)
- Sebanyak 29 negara sudah
dipastikan akan tampil di Piala
Dunia 2022. Tinggal tersisa tiga
tiket lagi yang akan diperebutkan
lewat laga-laga play-off.
Dua tim terbaru yang
memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2022 pada Kamis
(31/3) pagi WIB adalah Meksiko dan Amerika Serikat.
Mereka mendampingi Kanada
dengan finis di tiga besar klasemen Kualifikasi Piala Dunia
2022 zona CONCACAF.
M e k s i ko l o l o s u s a i
m
menang
2-0 atas El Salvador
d
dalam
pertandingan di Estad Azteca. Gol-gol Meksiko
dio
d
diciptakan
oleh Uriel Antuna
d Raul Jimenez.
dan
Meksiko pun finis di periingkat kedua klasemen zona
C
CONCACAF dengan 28
p
poin dari 14 pertandingan.
Mereka kalah selisih gol dari
M
Kanada yang sudah lolos
K
ddengan jumlah poin sama.
Dengan demikian, Mekksiko selalu lolos ke delapan
eedisi terakhir Piala Dunia
ssecara beruntun. Pada Piala
Dunia 2018 lalu, mereka terD
henti di babak 16 besar. Dari
h
pertandingan lainnya, Amerika
p
SSerikat kalah 0-2 dari Kosta Rika
ddalam laga di Estadio Nacional.
Meski demikian, hasil itu tetap
M

meloloskan AS ke Qatar.
Christian Pulisic dkk. finis
di peringkat ketiga klasemen
Kualifikasi Piala Dunia 2022
zona CONCACAF dengan
25 poin. Mereka unggul selisih
gol atas Kosta Rika yang punya jumlah poin sama. Dan
hasil ini menandai kembalinya
AS ke Piala Dunia. Mereka tidak lolos ke Piala Dunia empat
tahun lalu di Rusia.
Kosta Rika yang finis di
posisi keempat akan menjalani play-off melawan tim
dari konfederasi lain. Kosta
Rika akan melawan Selandia
Baru yang merupakan pemenang Kualifikasi Piala Dunia
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2022 zona Oseania.
Satu lagi pertandingan
interkontinental mempertemukan wakil CONMEBOL dengan AFC (Asia). Peru yang jadi
wakil CONMEBOL usai finis
di peringkat kelima klasemen
kualifikasi akan menghadapi
pemenang dari laga Uni Emirat
Arab vs Australia.
Satu play-off zona Eropa
masih belum tuntas menyusul
konflik Rusia vs Ukraina.
Ukraina masih harus bertanding di semifinal play-off melawan Skotlandia. Pemenang
dari laga ini nantinya akan
memperebutkan tiket ke Qatar melawan Wales. vdp

LONDON (IM) - Timo
Werner dikabarkan kehilangan
kesabaran di Chelsea. Striker
asal Jerman itu ingin hengkang
karena rasa frustrasi. Hanya
saja belum diketahui ke klub
mana ia akan melangkah.
Werner menjalani musim
keduanya di Chelsea. Tapi tidak
jelek-jelek amat, ia mampu
membantu The Blues meraih
titel Liga Champions dan Piala
Super Eropa.
Hanya saja, Werner tidak
selalu jadi pilihan utama. Itu
juga yang membuat dirinya jadi
kesulitan bikin gol.
M u s i m l a l u , We r n e r
mengemas enam gol dan 12 assist dari 35 penampilan di Liga
Inggris. Serta, Werner bikin
empat gol dan dua
assist dari 12 laga di
Liga Champions.
Musim ini, kedatang an Romelu
Lukaku meng geser
peran Werner. Alhasil,
baru satu gol dikemasnya dari 14
laga di Liga
Inggris.
I a
p u n
men-

gaku, memang tidak cocok
dengan strategi dari manajer
Thomas Tuchel. Apa daya,
Werner lebih menikmati permainan bersama Timnas Jerman.
Saat tampil bersama negaranya, Werner justru memperlihatkan taji. Banyak kalangan
yang menilai pola yang diterapkan Tuchel tidak cocok dengan
gaya permainan Werner. Selain
itu, Tuchel tidak menempatkan
sang pemain pada posisi seperti di timnas Jerman.
Dilansir dari media Jerman,
Sport1, Werner dikabarkan
sudah meminta agennya untuk
cabut dari Chelsea. Werner meminta dijual pada musim panas
nanti. Pemain berusia 26 tahun
itu rumornya mau kembali
ke Bundesliga. Bayern Munich dan Borussia Dortmund meminatinya.
Werner dibeli Chelsea
dari RB Leipzig di tahun
2020 seharga 53 juta
Euro atau setara
Rp847 miliar
dan dikont r a k
sampai
t a hun
2025.
Harga
pasaran
Werner
turun,
ada di
angka
4 0
juta
Euro
atau
setara

Rp639
m i l i a r.
vit
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