
Perayaan Kemenangan Argentina di
Buenos Aires Dikabarkan Menelan
Korban Jiwa

Perayaan kemenangan tim nasional Argentina jadi juara Piala Dunia 2022 di Kota Buenos
Aires menelan korban jiwa. Seorang fans berumur 24 tahun wafat sesudah jatuh dari atap
saat rayakan sepanjang parade kemenangannya pada Selasa waktu di tempat, 20
Desember 2022.
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Kepolisian di Buenos Aires, berdasar laporan La Nacíon, menjelaskan jika lelaki itu
melompat-lompat di atap saat rayakan kemenangan timnas Argentina. Saat
melompat-lompat itu, atap pecah dan ia jatuh mengakibatkan cidera fatal. Ia wafat di Rumah
Sakit Fernandez di Buenos Aires.

Parade bis tim nasional Argentina di Kota Buenos Aires yang terpusat di Monumen Obelisk
disetop karena permasalahan keamanan. Beberapa fans melonjak ke atas bis beberapa
pemain. Kementerian Kesehatan Argentina memprediksi ada seorang fans lain wafat di
rumah sakit karena alami cidera kepala saat rayakan kesuksesan Lionel Messi dan
teman-teman merampas piala pertama kali semenjak 1986.

Disamping itu, ada pula kekuatiran mengenai seorang anak lelaki berumur 5 tahun yang
alami koma sesudah alami cidera kepala serius susul kejadian di Plaza San Martin. Waktu
itu, dia sedang rayakan kemenangan Argentina bersama orang tuanya.

Laporan La Nacion mengatakan jika sebuah marmer jatuh dari sebuah monumen sepanjang
perayaan. Marmer jatuh menerpa anak yang sekarang dalam perawatan intens.

Sebuah helikopter polisi kelihatan bawa pemain tim nasional Argentina sesudah parade
kemenangan diurungkan, di Buenos Aires, Argentina, 20 Desember 2022.
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Kerusuhan yang muncul saat parade membuat beberapa pemain Argentina harus
dievakuasi memakai helikopter sesudah penggemar melempar beberapa proyektil dan coba
melonjak ke bis team. Helikopter yang bawa beberapa pemain berputar-putar rendah di atas
langit Buenos Aires, terhitung tempat disekitaran Monumen Obelisk, tempat fans menyanyi
dan bertepuk tangan.

Sesudahnya, beberapa pemain bawa mereka kembali lagi ke basis sarana training Federasi
Sepak Bola Argentina (AFA) di dekat Lapangan terbang Ezeiza. Di sana, tempat parade
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kemenangan diawali. Jalanan di ibukota Argentina dipenuhi beberapa fans kurang lebih
sepanjang delapan jam.

Cristiano Ronaldo sedang ada di Dubai. Club asal Arab Saudi Al Nassr ajukan penawaran
kontrak. Berikut nilai dan durasi waktunya.

Lionel Messi dan tim tim nasional Argentina tidak dapat menuntaskan parade bis perayaan
juara Piala Dunia 2022 karena jalan tertutup keramaian orang.

Beberapa pemain Argentina harus tinggalkan parade bis atap terbuka di Buenos Aires di
hari Selasa, 20 Desember 2022 dampak keramaian simpatisan.

Striker Tottenham Hotspur Richarlison akan jalani penyekenan MRI sesudah cidera
hamstring saat Brasil kalah di perempat final Piala Dunia 2022.

Tapak kaki Lionel Messi di Walk of Fame Stadion Maracana akan berdiri bersebelahan
dengan pemain luar biasa seperti Pele sampai Franz Beckenbauer.

Jamie Carragher tempatkan Lionel Messi di status paling atas di daftar 5 pesepak bola
terbaik selama hidup versinya, sesudah Piala Dunia 2022.

Aktris India Deepika Padukone membawa piala Piala Dunia 2022 bersama Iker Casillas. Ini
profile putri juara badminton Prakash Padukone.

Lionel Messi Cs disongsong lautan manusia di Buenos Aires saat memenangkan piala Piala
Dunia. Ini profile ibu-kota Argentina itu.

Lionel Messi dikenai jubah hitam saat penyerahan piala Piala Dunia 2022 Qatar dan
panggilan sheikh ramai dibicarakan. Apa arti jubah sheikh itu?

Media di Argentina memberitakan diprediksi ada lebih dari 100 ribu orang menanti kehadiran
beberapa olahragawan sepak bola yang bertanding di Piala Dunia 2022


