مستطیل سبز
شبیهخون کرونا به خوزستانیها؛
 ۱۶کرونایی در فوالد

فارس 16 :عضو تیــم فوالد خوزســتان دچار
ویروس کرونا شدهاند .ســعید آذری مدیرعامل
باشگاه فوالد خوزســتان در گفتوگوی کوتاه با
رسانه باشگاه فوالد اعالم کرد :تست کرونای یازده
بازیکن و پنج همراه تیم فوالد مثبت شده است.
گفتنی است؛ تســت کرونا پنجشنبه از بازیکنان
گرفته شده و جواب آن به مســئوالن تیم اعالم
شده است.

واکنش سازمان لیگ به لغو بازی
استقالل و پارسجنوبی

مهر :اســتقاللیها به دلیل اینکه تست کرونای
هشــت بازیکن آنها مثبت بــوده ،خواهان لغو
بازی خود شــدهاند .سهیل مهدی رئیس کمیته
مسابقات ســازمان لیگ به لغو بازی استقالل و
پارسجنوبیجم واکنش نشان داد .او گفت :فعال
نامهای از اســتقالل مبنی بر مثبت شدن تست
کرونای بازیکنــان و اعضای آنها به دســت ما
نرسیده و باید طبق نامه رسمی به ما اطالع دهند.
من که نمیتوانم طبق اخبار رسانهها اظهارنظر
کنم .باشگاه اســتقالل باید طبق نامه نفراتی که
مبتال شــدهاند را اعالم کند و بعد فدراســیون
پزشکی ورزشی تصمیم بگیرد .در این خصوص
باید فدراسیون پزشــکی نظر بدهد و ما تصمیم
گیرنده نیستیم.

توافق مهدی طارمی با بنفیکا

نخستین حریف تیم اسکوچیچ مشخص شد

همشهری آنالین :مهدی طارمی به احتمال فراوان در پایان این فصل راهی بنفیکا خواهد شد .بعد از درخشش مهدی طارمی
در لیگ پرتغال و در ترکیب ریوآوه پیشبینی میشد که او در پایان فصل به تیمی بزرگ منتقل شود .خصوصا اینکه او این فصل
در برابر تمام مدعیان لیگ پرتغال نمایش درخشانی داشته است.
از بنفیکا بــه عنوان مشــتری اصلــی مهاجم تیــم ملی کشــورمان نــام برده میشــد و حاال نشــریه «رکــورد» خبر
از توافــق این تیم با مهــدی طارمی داده اســت .رکورد اعــام کرد قــرارداد بنفیکا با «هلتــون» دروازهبــان مدنظر این
تیم بعد از بــازی با تیــم بواویســتا نهایی خواهد شــد و ایــن تیم بــا ریوآوه بــرای جذب مهــدی طارمی هــم توافق
کرده است.

خبرآنالین :شاگردان اســکوچیچ در دیداری تدارکاتی به مصاف تیم ملی سوریه میروند .سایت «  »Syria Pro Sportخبر
داد فدراسیون سوریه برای برگزاری دو دیدار تدارکاتی با تیمهای ملی ایران و عراق در راستای آمادهسازی تیم برای انتخابی
جام جهانی  2022به توافق رسید.
قرار است دیدارهای سوریه با ایران در تاریخ سوم سپتامبر( 13شهریور) و با عراق در تاریخ هشتم سپتامبر( 18شهریور) برگزار
شوند .شاگردان اسکوچیچ در مرحله اول گروهی انتخابی جام جهانی  2022چهار دیدار حساس پیش رو دارند .ایران در گروه
سوم این رقابتها اکنون با شش امتیاز در رده ســوم جدول قرار دارد .عراق و بحرین به ترتیب با داشتن  11و  9امتیاز در رده
اول و دوم گروهی قرار دارند.
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ایسنا :سرمربی تیم فوتبال سپاهان برای اعضای
تیمهایی که تست کرونایشــان به تازگی مثبت
اعالم شده آرزوی سالمتی کرد .امیر قلعهنویی،
سرمربی تیم فوتبال سپاهان در نشست خبری
پیش از بازی با سایپا اظهار کرد :مثبت شدن تست
کرونای بعضی از تیمها باعث نگرانی است و برای
آنها آرزوی سالمتی میکنم .این شرایط خوبی
نیست و امیدوارم مسئوالن توجه کنند .کرونا همه
جا هست ،اما خیلی از جاها توانشان از مملکت
ما بیشتر است و پروتکلها را به نحو احسن انجام
میدهند .فرهنگ قرنطینه در کشورشان انجام
شده است ،اما ما به خاطر مشــکالت اقتصادی
نتوانستیم قرنطینه را خوب انجام دهیم .او درباره
دیدار با سایپا هم گفت :ســایپا تیم جوانی است
و مربی جوانی هم دارد .فوتبال را خیلی بســته و
با برنامه بازی میکند .ما یک بازی بسیار سخت
داریم .امیدوارم با توجه به بازی خوبمان در هفته
قبل ،همین روند را ادامه دهیم .ســایپا الیه الیه
دفاع میکند و بیشتر هدفش ضدحمله است .در
طول هفته گذشته بر همین اساس تمرین کردیم.

عالیشاه  MRIگرفت

ایلنا :وینگر پرســپولیس از ناحیه مصدوم خود
 MRIگرفت .امید عالیشــاه بازیکن تیم فوتبال
پرســپولیس در تمرینات هفته گذشــته دچار
مصدومیت شــد و برای تشــخیص بهتــر ،این
بازیکن از پای مصدوم خــود  MRIگرفت .بعد از
عکسبرداری از پای مصدوم عالیشــاه مشخص
شد که در کشاله این بازیکن کشیدگی وجود دارد
و به همین خاطر در لیســت بازی مقابل شاهین
شهرداری بوشهر قرار نگرفت.

پاشازاده سرمربی سپیدرود شد

ایسنا :مهدی پاشازاده با عقد قراردادی در دفتر
باشگاه سپیدرود رشت سکان هدایت این باشگاه
را برعهده گرفت .پس از برکناری نادر دست نشان
از باشگاه سپیدرود ظهر روز شــنبه این باشگاه
با مهدی پاشازاده به عنوان ســرمربی به توافق
رسید .بنا بر این گزارش مهدی پاشازاده ملیپوش
پیشین و نامدار فوتبال ایران سابقه مربیگری در
تیمهای گسترش فوالد ،پارسه و بادران تهران،
شهرداری تبریز ،آلومینیوم اراک ،شاهین بوشهر
و پارسجنوبیجم ،نســاجی مازندران و چندین
تیم دیگر را دارد .پاشازاده موفق شده با تیمهای
آلومینیوم اراک ،گسترش فوالد تبریز ،شهرداری
تبریز ،پارسجنوبیجم و شاهین بوشهر به لیگ
دسته اول فوتبال ایران صعود کند.

کرونا ،مانع حضور کارلوس
کیروش در ایران

ایرنا :سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران قصد
دارد در اســرع وقت به ایران بیاید و در مراســم
خیریهای شرکت داشته باشد .کارلوس کیروش
سرمربی اســبق تیم ملی فوتبال کشورمان که
حدود یک سال است هدایت تیم ملی کلمبیا را بر
عهده دارد چند بار از عالقهاش به حضوری موقت
در ایران گفته بود .کیروش از اســفند سال قبل
قصد داشت راهی ایران شود تا در مراسم خیریهای
شرکت کند ،اما شیوع ویروس کرونا هر بار حضور
او را به تاخیر انداخت .این مرد پرتغالی درصدد این
اســت تا در اولین فرصت و بعد از فروکش کردن
شــدت کرونا به ایران بیاید و در مراســم خیریه
شــرکت کند .او پیش از این اعالم کرده بود که
طلب خود از فدراسیون فوتبال ایران بابت پاداش
جام ملتها را به مرکز خیریهای در ایران واگذار
میکند و گویا سفر او به کشورمان بیربط به این
قضیه نیست و سیکیو میخواهد مستقیم به این
ماجرا ورود کند.
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هنوز هم آتش درون من شعلهور است

صعود هادیپور و مردانی در جدیدترین ردهبندی فدراسیون جهانی

رنکینگ المپیکی ایرانیها اعالم شد

مهر :رنکینگ المپیکی ماه جوالی تکواندوکاران از
سوی فدراسیون جهانی اعالم شد که در جدیدترین
ردهبندی جایگاه آرمین هادیپور و ســجاد مردانی
ارتقا پیدا کرد .سایت رسمی فدراسیون جهانی تکواندو
رنکینگ المپیکی تکواندوکاران در ماه جوالی را اعالم
کرد .ملیپوشان تکواندو ایران بعد از مسابقات فینال
گرندپری  ۲۰۱۹در رویدادی حضور پیدا نکردهاند؛
شرکت در مسابقات قهرمانی آســیا و تورنمنت نیز
در دســتور کار تکواندوکاران قرار داشت که با شیوع
ویروس کرونا در حال حاضر این رویدادها به تعویق

لیگ برتر

افتاده است ،اما با این حال هوگوپوشان جایگاه خود را
در میان برترینهای جهان حفظ کردند.
در ردهبندی اعالم شــده از سوی فدراسیون جهانی،
آرمین هادیپور نماینده وزن  -۵۸کیلوگرم کشورمان
با یک پله صعود و  ۸۸/۲۷۷امتیاز در رده پنجمی قرار
گرفت؛ فرزان عاشورزاده دیگر تکواندوکار این وزن نیز
با  ۵۳/۱۱۹امتیاز در جایگاه سیام قرار دارد.
در وزن  -۶۸کیلوگرم میرهاشم حسینی با ۵۶/۲۶۰
امتیاز در رده ششــم جای گرفت ،سروش احمدی با
 ۴۳/۱۹۸امتیاز جایگاه چهاردهم را به خود اختصاص

جان لوئیجی بوفون ،دروازهبان باتجربه
و اسطوره باشــگاه یوونتوس به تازگی
قراردادش با این باشــگاه را یک فصل
دیگر تمدید کرد .درخشش بوفون در
فصل جاری نشان میدهد که این فوق
ستاره دروازهبانی دنیا هنوز هم در فرم
خوبی به ســر میبــرد و هیچ عالمتی
از تمام شــدن در او دیده نمیشــود.
بوفون در جدیدترین گفتوگوی خود
بــا  Randstad Italiaدر اینســتاگرام
گفته :هنــوز عطــش زیــادی برای
موفقیت در مــن وجــود دارد .من به
بازی کردن ادامــه میدهم زیرا حس
خوبی دارم و میخواهــم رقابت کنم.
به عالوه همیشــه میخواهم عملکرد
خودم را بهبود بخشــم .این دروازهبان
افسانهای یوونتوس در بخش دیگری از
صحبتهایش بیان داشت  :لحظهای که
شماره یک را بر تن کردم ،عطشم برای
موفقیت به کار تزریق شد .یک اجبار در

داده و امیرمحمد بخشــی نیز با ســه پلــه صعود و
 ۹۴/۱۲۵امتیاز رده بیســت و چهــارم را به نام خود
ثبت کرده است.
محمدعلی خسروی در وزن  -۸۰کیلوگرم با ۲۴/۱۰۸
امتیاز در رده سی و یکم قرار دارد و علی اشکوریان نیز
با  ۱۰۵امتیاز رده سی و سوم را به خود اختصاص داده
است .سجاد مردانی تکواندوکار وزن  +۸۰کیلوگرم با
دو پله صعود و  ۶۷/۲۳۱امتیاز جایگاه چهارمی را به
خود اختصاص داده است .سعید رجبی دیگر نماینده
این وزن با سه پله صعود و  ۵۲/۱۱۴امتیاز رده بیست
و هشتم را در اختیار دارد.
اما در گروه زنان ناهید کیانی در وزن  -۴۹کیلوگرم
با  ۱۸/۸۸امتیاز رده پنجــاه را به نام خود ثبت کرده

خودم احساس میکردم تا حس بدی
نداشــته باشم و همیشــه در باالترین
سطح بمانم .برای  ۱۵سال ،من شوخی و
عدم جدیت در کار را کنار گذاشتم .حاال
یک پیر مرد شدهام ،اما میخواهم دوران
جوانیام را باز هم زنده کنم .این راز من
برای ادامه دادن است .بوفون در بخش
پایانی صحبتهایش اظهار داشت :به
مدت  ۱۵سال تفریح را کنار گذاشتم.
حاال به عنوان یک بازیکن قدیمی و پا
به سن گذاشته هنوز هم جوان به نظر
میرسم .این رازی است که باعث شده
تا من بتوانم بــه راه خود ادامه دهم .در
 ۱۲ســال گذشــته از پیروزیها لذت
کمی بردم و درباره شکســتها بسیار
فکر کردم .لحظهای که من به شــماره
یک تبدیل شدم ،اشــتیاقم تبدیل به
عمل شد .این تعهدی است که خیلی
بد به نظر نمیرسد و همیشه شما را در
صدر نگه میدارد.

اســت .مهال مومنزاده دیگر نماینده این وزن نیز با
کســب  ۶۳امتیاز در رده هفتادم قرار دارد .در وزن
 -۶۷کیلوگرم یلدا ولینژاد بــا  ۹۵/۱۴۶امتیاز رده
هجدهم را به خود اختصاص داده؛ کیمیا همتی دیگر
نماینده ایــران در این وزن بــا  ۴۷/۷۲امتیاز در رده
چهل و پنجم قرار گرفته است .ملیکا میرحسینی نیز
با  ۸۴/۴۲امتیاز در جایگاه شصت و پنجم قرار دارد و
پریسا جوادی نیز با ۹۲/۲۶امتیاز در رده نود و هشتم
قرار گرفته اســت.در وزن  +۶۷کیلوگــرم نیز زهرا
پوراســماعیل با  ۷۰/۵۱امتیاز رده پنجاه و ششــم
را به خــود اختصــاص داده ،اکرم خدابنــده دیگر
نماینده این وزن با ۲۱/۴۴امتیاز در رده پنجاه و نهم
جای دارد.

 مسی به منچسترسیتی میرود؟

خبر عجیب این روزها

آینده فوق ستاره آرژانتینی بارسلونا در خطر
است و بر اساس برخی گزارشها جدایی لیونل
مســی از جمع کاتاالنها جدیتر شده است.
رسانههای معتبر اسپانیایی از جمله «»ESPN
و رادیوی «کادناســر» و کریســتین مارتین
خبرنگار مطرح دنیای فوتبال در مورد آینده
این ستاره فوتبال جهان گزارشهایی منتشر
کردند.
ستاره آبیاناریها از شرایط درون باشگاه راضی
نیســت و قصد دارد بعد از پایان قراردادش در
سال  ۲۰۲۱بارسلونا را ترک کند .گفته میشود
منچسترسیتی ممکن است مقصد جدید مسی
باشد .در این ســالها همیشه شایعات زیادی
پیرامون خروج مسی منتشــر شده ،اما هرگز
مســی آنها را تکذیب نکرده و به کارش در
بارسلونا ادامه داده است.
همه چیز نشان میدهد مسی از اوضاع فعلی
باشگاه عصبانی اســت ،اما آینده او مشخص
نیســت و تنها زمان مشــخص خواهد کرد.
اینتر نیز یکی از تیمهایی اســت که همیشه
به عنوان مقصد احتمالی لیونل مســی عنوان
شده اســت .باشــگاه ایتالیایی در سالهای
اخیر رشد فراوانی داشــته و از نظر اقتصادی
نیز پیشرفت محسوســی کرده است .اگر این
انتقال صورت گیرد ،مســی میتواند یک بار
دیگر در مقابل کریستیانو رونالدو و این بار در
سری آ به رقابت بپردازد.بازگشت به آرژانتین
اما همیشه یکی از گزینههای مسی بوده است.
او هرگز طی این ســالها احتمال حضور در
کشورش در ســالهای پایانی دوران ورزشی
خود را رد نکرده و ممکن است این فوق ستاره
در نهایت ترجیح دهد در اروپا تنها در بارسلونا
کشورش
بازی کند و در غیراینصورت راهی

شود.

فوتسال
سرمربی نساجی مازندران:

حضور استقاللیها وزن نیمکت نساجی را باال میبرد
سرمربی نســاجی در خصوص پیروزی اخیر این تیم
مقابل تراکتور ،اعتراض به شــروع دوبــاره بازیها و
مسائل پیرامون تیم به صحبت پرداخت .محمود فکری
سرمربی نســاجی مازندران در خصوص بازی مقابل
فوالد خوزستان اظهار داشت :بازی سختی مقابل فوالد
در پیش داریم .آنها در دو بازی اخیرشان به پیروزی
رسیدهاند و این کار ما را سخت میکند.
وی در خصوص کسب پیروزی مقابل تراکتورسازی در
لیگ برتر تصریح کرد :بازی با تراکتور ،دیدار ســختی
برای ما بود .گرفتن سه امتیاز از تراکتور در تبریز خیلی دشوار است ،زمانی که به نساجی آمدم با خود گفتم اگر از
بازی مقابل تیمهای تبریزی دو امتیاز هم بگیریم ،برایمان کافی است ،اما خوشبختانه توانستیم شش امتیاز حیاتی
را به دست بیاوریم .سرمربی تیم فوتبال نســاجی مازندران در خصوص اینکه هم آنها و هم تیم تراکتور به شروع
لیگ برتر اعتراض داشتند و این بازی به نوعی دیدار معترضان ادامه لیگ بود ،تصریح کرد :یکی از دالیلی که باشگاه
ما به آغاز مجدد لیگ معترض شد ،باال رفتن هزینهها برای انجام پروتکلهای بهداشتی بود .خیلی از تیمها دولتی
هستند و پولشان را از جای دیگری میگیرند ،ولی تیمهای خصوصی که هزینههای آن از جیب شخص میرود،
باید سهم بیشتری  از تبلیغات و حق پخش تلویزیونی بگیرند .فکری در پاسخ به این سوال که آیا  تیمش در پایان
فصل رتبه تکرقمی خواهد داشت یا خیر ،تصریح کرد :اگر با همین بازیکنان اصلی که داریم کمترین  محرومیتها را
داشته باشیم میتوانیم رتبه تیم را تکرقمی نگه داریم .وی درباره اینکه کادرفنی او بیشتر استقاللی هستند ،گفت:
مگر استقاللیها چه مشکلی دارند؟ هر مربی که هرجا میرود ،دوست دارد همکارانی داشته باشد که با آنها راحت
باشد .من هم با این نفرات خیلی راحت هستم .همه آنها آدمهای بزرگی بودند و در تیمهای بزرگ بازی کردهاند.
این خودش وزن نیمکت ما را باال میبرد.

لیگ برتر

Sport

naslfarda

جان لوئیجی بوفون ،دروازهبان باتجربه و اسطوره باشگاه یوونتوس

قلعهنویی :برای استقاللیها
آرزوی سالمتی دارم

ورزش

خبر ویژه

رئیس کمیته فوتسال:

اسامی مطرح شده برای تیم امید گمانهزنی است
رئیس کمیته فوتسال با بیان اینکه «خسوس کاندالس» برای مذاکرات حضوری
باید به ایران بیاید ،گفت :نام مربیانی که برای حضور در تیم فوتسال امید مطرح
شده ،گمانهزنی است.
داود پرهیزکار درباره ابهامات ایجاد شده در خصوص تشکیل تیم دوم فوتسال
ایران اظهار کرد :ابتدا باید بگویم نام این تیم ،تیم زیر  ۲۳ســال یا همان امید
است .اینکه گفته میشود تیم ملی «ب» درست نیست .این تیم را در سالهای
گذشته هم داشتهایم و به مسابقاتی اعزام میکنیم که شرایط سنی آنها مطابق
با این تیم باشد .رئیس کمیته فوتسال خاطرنشان کرد :در مسابقاتی هم که تیم
ملی بزرگساالن به هر دلیل امکان شرکت نداشته باشد ،تیم زیر  ۲۳سال را اعزام
میکنیم.پرهیزکار درباره اینکه حسین شمس عضو کمیته فنی فوتسال اعالم
کرده بود از بازیکنان بزرگسال هم در این تیم استفاده میشود و نامش را تیم
ملی «ب» گذاشته بود ،تصریح کرد :در فوتبال هم تیم زیر  ۲۳سال داریم که
برای بعضی از تورنمنتها اجازه دارند دو یا سه بازیکن بزرگسال به لیست خود
اضافه کنند .منظور حسین شمس هم همین است .اگر سرمربی تشخیص دهد
که یک تورنمنت سنگین است ،میتواند دو یا سه بازیکن بزرگسال که در تیم
ملی اصلی حضور ندارند ،دعوت کند.
وی همچنین در خصوص انتخاب مصطفی عمادی به عنوان سرمربی تیم امید
و اینکه چرا از بین گزینههای مطرح شده این مربی انتخاب شد؟ گفت :نامهایی
که برای سرمربیگری در تیم فوتسال امید مطرح شده بود ،گمانهزنی بوده و هیچ

موقع اسمی را اعالم نکرده بودیم .انتخاب عمادی بعد از بررسیهای کمیته فنی
و شاخصههایی بوده است که از قبل تعریف شده بود.
رئیس کمیته فوتسال در ادامه گفتوگویش در پاسخ به این سوال که آیا حضور
«خسوس کاندالس» در تیم ملی بزرگساالن به عنوان مدیرفنی قطعی است؟
گفت :چند روز است که از طریق واتساپ با خسوس در تماس هستم .آخرین
بار هم دو شب پیش با ایشان صحبت کردم .خســوس خیلی دوست دارد در
تیم ملی ایران باشد و اص ً
ال درباره اینکه قرار است قراردادش به چه میزان باشد
صحبتی نکرده است .پرهیزکار ادامه داد :منتظر حل مشکل پروازها هستیم
تا این مربی اسپانیایی به ایران بیاید .نمیشــود تلفنی مذاکره کرد و پرسید
که قرار اســت چه مبلغی را
پیشنهاد بدهد .خسوس باید به ایران بیاید و حضوری جلساتی داشته باشیم.
هدف ما اضافه کردن خسوس به کادر فنی تیم ملی است و معتقدیم حضور وی
به نفع فوتسال ایران است« .آیا این ادعا صحت دارد که گفته میشود خسوس
کاندالس از طریق کمیته فنی به سرمربی تیم ملی تحمیل شده است؟» رئیس
کمیته فوتسال در پایان در پاسخ به این سوال گفت :چنین چیزی صحت ندارد.
درخواســت برای حضور خسوس در تیم ملی ایران ،پیشــنهاد مکتوب آقای
ناظمالشریعه ســرمربی تیم ملی بوده است که صورتجلسه شد .ناظمالشریعه
اصرار داشت خســوس کاندالس و محمدرضا حیدریان به کادر فنی تیم ملی
اضافه شوند.

عکس خبر

نفرات مبتال به کرونای استقالل مشخص شدند

مجیدی منفی شد؛ وریا مثبت!
پنج مورد ابتال به ویروس کرونا در تیم فوتبال استقالل
تهران تایید شده است .با تشخیص کادرپزشکی تیم
فوتبال استقالل تهران مشخص شد هشت عضو این
تیم (بازیکنان و کادرفنی) مشــکوک ابتال به ویروس
کرونا هستند .با پیگیریها مشخص شده است که از
بین بازیکنان ،وریا غفوری ،کاپیتان این تیم به ویروس
کرونا مبتال شده است .او حتی با چنین شرایطی ظاهرا
در دیدار قبلی برابر سایپا تهران هم حاضر شده است.
دیگر بازیکن استقالل که طی چند روز اخیر عالئم ابتال
به این ویروس را داشته ،گلزن این تیم در بازی گذشته یعنی مسعود ریگی است که تب و لرز و وضعیت او نگران
کننده بوده است .داریوش شجاعیان هافبک تیم استقالل که پس از مصدومیت آماده بازگشت به میدان بود هم
یکی دیگر از بازیکنان این تیم است که به این ویروس مبتالست .او طی هفتههای گذشته تمرینات اختصاصی را
در کنار محسن کریمی سپری کرده بود و احتماال این بازیکن هم به ویروس مبتال شده باشد.
فرشید باقری ،جانشین علی کریمی در دیدار مقابل سایپا تهران پنجمین عضو از استقالل است که به کووید19-
مبتال شده و دیدار مقابل پارسجنوبی جم را به طور قطعی از دست میدهد .دو بازیکن تیم امید استقالل هم که
طی هفتههای اخیر به تمرینات تیم بزرگساالن ملحق شده و در کنار شاگردان مجیدی بوده گرفتار مبارزه با این
ویروس شدهاند .هشتمین عضو باشگاه استقالل که ابتالی آن به ویروس مورد تایید بوده ،یک عضو کادرفنی است.
یک عضو کادرپزشکی نیز به کرونا مبتال شده و همینطور تست کرونای فرهاد مجیدی ،مجید نامجو مطلق ،صالح
مصطفوی و علی ربانی به عنوان اعضای کادرفنی منفی اعالم شده است .همچنین فرشید اسماعیلی و سیدحسین
حسینی دو بازیکن از این تیم هستند که با مشخص شدن جواب آزمایشات به کرونا مبتال نشدهاند.

پس از مثبت اعالم شدن
تست کرونای شش بازیکن
و چند تن از کارمندان
باشگاه استقالل ،مدافع
کروات درخواست متوقف
شدن لیگ را داد.

