
Setelah Bawa Argentina Juara Piala
Dunia 2022, Lionel Messi: Saya Tidak
Akan Pensiun

Lionel Messi pada akhirnya sukses pimpin Berita Olahraga Indonesia Tim nasional
Argentina memenangkan Piala Dunia 2022. Sama ini, Argentina sudah mengumpulkan tiga
Piala Dunia sesudah kemenangan paling akhir pada 1986.

Dalam laga final, Lionel Messi sukses cetak 2 gol untuk La Albiceleste, panggilan Tim
nasional Argentina, di menit ke-23 dan ke-108. Tetapi, sampai akhir set waktu perpanjangan,
laga usai seri untuk Argentina dan Prancis 3 - 3.

Bersambung pada set beradu penalti, Lionel Messi sukses menyelesaikan bola dan cetak
gol pertama untuk Tim nasional Argentina. Gol ini berikan motivasi beberapa rekannya
sampai Argentina unggul atas Prancis dengan score 4 - 2.

Kilas Balik Perolehan Lionel Messi

Tidak dipungkuri, Lionel Messi sebagai salah satunya pemain sepak bola terbaik selama
hidup. Diambil dari France Football, Lionel Messi minimal kantongi 7 penghargaan Ballon
d'Or. Perolehan ini menjadikan sebagai pemain dengan pemilikan Ballon d'Or paling banyak
sejauh riwayat semenjak penghargaan itu diberi pada 1956.

Disamping itu, karena performnya saat Piala Dunia 2022, Lionel Messi dianugerahkan
penghargaan Golden Ball atau penghargaan khusus untuk pemain terbaik di kompetisi.

Bahkan juga, Lionel Messi sebagai salah satu pemain sepak bola dengan 2 penghargaan
Golden Ball saat Piala Dunia 2014 di Brasil dan Piala Dunia 2022 di Qatar.

Baca: Argentina Juara Piala Dunia 2022, Lionel Messi bisa Perkataan Romantis dari Istri

Dengan semua perolehan fantastis itu, akankah Lionel Messi putuskan pensiun dari dunia
sepak bola? Rupanya, ke TyC Sports, diambil dari ESPN, Messi mengatakan jika dia tidak
mau pensiun dari Team Nasional Argentina.

"Tidak, saya tidak pensiun dari timnas Argentina. Saya ingin terus 86 bermain sebagai
juara," tutur Messi ke TyC Sports.

Lionel Messi ungkap jika memenangi kejuaraan Piala Dunia sebagai mimpinya semenjak
kecil. Argentina dijumpai raih Piala Dunia paling akhir pada 1986 saat zaman Maradona.
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"Itu (memenangi Piala Dunia) ialah mimpi periode kecil siapa saja. Saya untung sudah capai
segala hal dalam profesi ini. Ini edan, saksikan bagaimana cantiknya piala ini (Piala Dunia),"
kata Messi.

Berkaitan kemauan pemain sepak bola berumur 35 tahun itu, Kepala Pelatih Tim nasional
Argentina, Lionel Scaloni mengatakan suportnya pada opsi Lionel Messi.

"Bila ia ingin terus bermain, ia akan dengan kami. Saya berpikir ia lebih dari memiliki hak
untuk putuskan apa ia ingin terus bermain atau putuskan apa yang ingin ia kerjakan secara
profesinya," kata Scaloni.

Sesudah ajang Piala Dunia 2022 di Qatar usai, Lionel Messi dijumpai akan balik berusaha
untuk club raksasa Prancis, Paris Saint-German (PSG). Club ini dijumpai akan bertemu
dengan Strasbourg di Liga 1 pada 28 Desember 2022 kedepan.

Brasil yang berhenti di set perempat final Piala Dunia 2022 belum tergoyahkan semenjak
Februari lalu saat menggusur Belgia.

Antiknya, saat rekor Messi siap-siap menggulingkan yang lama, upload telur di account
@world_record_egg oleh Chris Godfrey ini alami kenaikan.

Kingsley Coman dan Aurelien Tchouameni jadi target penghinaan rasis sesudah Prancis
kalah atas Argentina di final Piala Dunia 2022.

Argentina keluar sebagai juara Piala Dunia 2022 sesudah menaklukkan Prancis. Ada tiga
kunci keberhasilan Argentina, Lionel Messi jadi nomor satu.

Qatar harus menanti tiga Olimpiade kembali menjadi tuan-rumah Olimpiade 2036.

Kylian Mbappe cetak hat-trick di final Piala Dunia 2022, tapi tidak berhasil bawa tim nasional
Prancis juara sesudah ditaklukkan Argentina melalui beradu penalti.

Selesai Piala Dunia 2022, Piala AFF 2022 akan diadakan mulai 20 Desember 2022 sampai
16 Januari 2023. Ini agendanya.

Piala Dunia 2022 sudah usai dan mencatatkan deretan rekor baru sejauh riwayat
persaingan sepak bola paling berprestise di dunia itu diadakan.

Lionel Messi pantas memiliki Greatest of All Time (GOAT) di dunia sepak bola. Selainnya
Messi, berikut deretan olahragawan yang sempat dipanggil GOAT.

Tim nasional Argentina punyai 3 kapten yang sukses buat team tango juara Piala Dunia:
Mario Kempes , Diego Armando Maradona , dan Lionel Messi.




