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INTER MILAN VS SCHALKE

Barca Bantah
Kepergian Pep

Sama-sama Mencari Penebusan

BARCELONA — Direktur Olahraga

Barcelona Andoni Zubizarreta
membantah kabar rencana Joseph “Pep” Guardiola meninggalkan Barca dalam waktu dekat.
“Dia masih punya kontrak dengan kami setahun dan dia ingin
bertahan, titik!” kata penjaga gawang legendaris Spanyol ini seperti dilaporkan harian Sport.
Kabar mengejutkan itu berawal dari wawancara dengan
televisi Italia, Rai. Pep mengindikasikan bisa meninggalkan
Los Cules pada akhir musim
depan. Tapi pernyataan ini dibantah Zubizarreta.
Menurut Zubizarreta, gelandang serang Barcelona dekade
1990-an itu masih terikat kontrak hingga akhir musim
2011/2012. “Di luar itu, tidak
saya pedulikan,” katanya.
● ESPNSTAR | BAGUS WIJANARKO

Carlos Queiroz
Latih Iran
TEHERAN — Federasi Sepak
Bola Iran menunjuk Carlos
Queiroz sebagai arsitek tim nasional negara kaya minyak itu.
Mantan pelatih Portugal tersebut meneken kontrak tiga tahun sampai 2014. Namun detail kesepakatan tidak dijelaskan, termasuk supervisi Queiroz di tim nasional U-23 Iran.
Queiroz pernah melatih Real
Madrid dan menjadi asisten Sir
Alex Ferguson di Manchester
United. Iran tidak punya pelatih
sejak Januari lalu, ketika kontrak Afshin Qotbi berakhir setelah Piala Asia. “Iran punya pemain bagus untuk tampil di
Piala Dunia 2014 Brasil,” kata
Queiroz kepada kantor berita
Iran, IRNA. Iran tiga kali tampil
di Piala Dunia, yakni di Argentina (1978), Prancis (1998), dan
Jerman (2006). ● AP | BAGUS WIJANARKO
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Raul berusaha
mengukuhkan
posisinya sebagai
raja gol Eropa.
MILAN — Inter Milan dan
Schalke 04 sama-sama berjuang untuk mencari penebusan saat bertemu pada
laga
pertama
babak
perempat final Liga Champions di San Siro malam
ini. Kedua tim sama-sama
tengah mengalami masa
suram di kancah domestiknya.
Inter, peraih treble musim lalu, kini terancam kehilangan gelar juara Seri A
Liga Italia. Kebangkitan
yang sempat terjadi di bawah arahan pelatih Leonardo akhirnya berakhir
pada Sabtu lalu, setelah
Nerazzurri ditekuk AC
Milan 3-0. Kini Inter ketinggalan 5 poin dari seterunya itu.
Nasib Schalke di kancah
Bundesliga Jerman lebih
nahas lagi. Tim yang jadi
runner-up musim lalu itu
kini terpuruk di urutan ke11 klasemen. Bulan lalu
Schalke memecat pelatih
Felix Magath dan menggantikannya dengan Ralf
Rangnick.
Kapten Inter, Javier Zanetti, berharap timnya
mampu bangkit dari kekecewaan di partai derby.
“Sangat mengecewakan
kalah dalam laga seperti
itu. Tapi kini kami harus
melihat ke depan,”katanya.
Sedangkan kubu lawan
optimistis dengan rekor baik dalam pertandingan tan-

dan penyerang Mario Gavranovic karena cedera. Christoph Metzelder juga diragukan bisa tampil karena
mengalami patah hidung dalam laga melawan St Pauli,
yang terhenti karena keributan suporter, Jumat pekan
lalu.
Rangnick juga tak bisa
mengandalkan penyerang Anthony Annan, yang sudah
membela klub lain di kompetisi ini. Karena itu, Raul Gonzalez, yang jadi motor keberhasilan menyingkirkan Valencia di babak sebelumnya,akan
jadi tumpuan. Penyerang asal
Spanyol itu kini mengincar
trofi Liga Champions keempatnya untuk melengkapi tiga
lainnya yang ia raih bersama
Real Madrid. Raul juga akan
berusaha menambah pundi

golnya untuk kian memantapkan posisinya sebagai raja gol
kompetisi Eropa sepanjang
masa (71 gol).
● REUTERS | AP | BASUKI RAHMAT | NURDIN

PERKIRAAN PEMAIN
Inter Milan (4-3-3): Julio
Cesar; Maicon, Ivan Cordoba, Andrea Ranocchia, Cristian Chivu; Javier Zanetti, Esteban Cambiasso, Thiago
Motta; Wesley Sneijder; Samuel Eto’o, Goran Pandev.
Schalke (4-4-2): Manuel
Neuer; Atutso Uchida, Benedikt Hoewedes, Christoph Mezelder, Sergio Escudero; Lukas Schmitz, Joel Matip, Carlos Jurado, Klaas-Jan Huntelaar; Jefferson Farfan, Raul.

AS Roma Ramaikan
Perburuan Pastore
ROMA — AS Roma menambah

Raul Gonzalez
SCHALKE
dangnya. “Dengan pengalaman dan penampilan
bagus yang bisa diraih tim
ini saat jauh dari kandang,
maka segalanya akan jadi
mudah bagi kami. Kami
akan pergi ke Milan dengan
membawa antisipasi besar,”
kata Rangnick.
Kedua tim sama-sama
dibebani masalah cedera.
Inter kehilangan Walter
Samuel karena cedera. Ab-

sennya dia, ditambah Lucio
yang terkena akumulasi
kartu, jadi biang kelemahan lini belakang tim itu saat ditekuk Milan. Keduanya juga tak akan tampil
malam ini. Andrea Ranocchia, yang dibeli dari Genoa pada Januari lalu, akan
diturunkan bersama Ivan
Cordoba .
Schalke harus kehilangan gelandang Peer Kluge

panjang daftar klub yang
mengincar gelandang Palermo, Javier Pastore. Menurut
harian Corriere dello Sport,
pemilik baru Roma, Thomas
Di Benedetto, dikabarkan
ingin membongkar skuad ibu
kota agar lebih kompetitif
musim mendatang. Gelandang 21 tahun asal Argentina
itu masuk rencana jangka
panjang Roma.
Sepanjang musim ini, Pastore tampil menawan di setiap laga Seri A. Aksinya selalu mengundang kagum pemandu bakat klub-klub besar Eropa. Barcelona, Real

Madrid, Manchester United,
dan Chelsea sudah menyatakan minat mereka menggunakan jasa pemain berambut
gondrong ini. Kini Roma siap
merogoh uang untuk memboyong Pastore ke Olimpico.
Menurut Corriere dello
Sport, Di Benedetto sangat
berambisi mengubah wajah
Roma yang kurang kompetitif. Selain Pastore, Roma
mendekati kiper Juventus,
Gianluigi Buffon. Dalam sesi
wawancara dengan salah satu stasiun televisi Italia, Buffon mengatakan sudah bertemu dengan Direktur Juventus Giuseppe Marotta untuk
membahas kemungkinan pemutusan kontrak.
“Kami memang sedang
menghitung (kontrak) sekarang dan ke depan,”kata Marotta. Pembicaraan ini juga
melibatkan agen Buffon, Silvano Martina. Tapi, Marotta
menegaskan, pembicaraan
ini bukan untuk menjual salah satu kiper terbaik yang
dimiliki Italia itu. “Bukan
perhatian kami untuk menjual dia,”katanya.
● GOAL | SOCCERNET | ARIF FIRMANSYAH
IKLAN

