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اســـتقالل و 
سعيد احمديان

    ليگ قهرمانان
شـهرخـودرو 
براي صعـود به 
مرحله گروهي ليگ قهرمانان آسيا امشب بايد 
در پلی آف از سـد الريان و السـيليه بگذرند.

مرحله پلی آف ليگ قهرمانان آسيا در حالي امشب با 
معرفي تيم های راه يافته به مرحله گروهي به پايان 
می رسد که استقالل و ش��هرخودرو به عنوان دو 

نماينده کشورمان به مصاف حريفانشان می روند.
  الريان قطر- استقالل ايران 18:45 

آبي ها پ��س از يک ش��روع مقتدران��ه در ليگ 
قهرمانان، امش��ب در دوحه ميزبان الريان قطر 
هستند. شاگردان مجيدي ش��نبه شب بود که 
با وجود تصميم سياس��ي کنفدراسيون فوتبال 
آس��يا و بازي در زمين بی طرف، تيم الکويت را 
با س��ه گل شکس��ت دادند تا يک گام به مرحله 
گروهي ليگ قهرمانان نزديک ش��وند. حاال آنها 
در ادامه رقابت هايش��ان در ليگ قهرمانان براي 
صعود به مرحله گروهي امشب بايد از سد الريان 
بگذرند، حريفي که به مراتب سخت تر از الکويت 
است. با اين حال اولين نمايش استقالل با فرهاد 
مجيدي که در آسيا و مقابل الکويت بود، هواداران 
آبي پوشان را اميدوار کرده اس��ت که با وجود از 
دس��ت دادن اس��تراماچوني، می توانند اميدوار 
باشند روند صعودي را که با اين مربي ايتاليايي 

داشتند با مجيدي نيز ادامه دهند.
آمادگي باالي دياباته با دو گلي که به ثمر رساند 
در کنار درخش��ش سيدحسين حس��يني که با 
واکنش های ديدنی اش چند گل را خريد، سبب 
شده در بازي امش��ب نيز تمام نگاه ها در ترکيب 
استقالل به اين دو بازيکن باشد تا با گلزني و حفظ 
دروازه آبی ها، مس��ير صعود اي��ن تيم به مرحله 
گروهي را هموار کنند. با اين حال نگراني مجيدي 
براي بازي امشب با الريان خستگي بازيکنان اين 
تيم است که پس از بازي شنبه با الکويت در دوبی 
با دو پرواز خودشان را براي بازي امشب به دوحه 
رسانده اند و فرصتي براي ريکاوري و استراحت 
نداشته اند، مسئله ای که می تواند روي عملکرد 

استقاللي ها تأثير داشته باشد.
در س��وي ديگر الريان حريف ناشناخته ای براي 
تيم های کشورمان نيس��ت، تيم متمول قطري 
که در دوره های گذشته بارها با استقالل و ديگر 
تيم های ايراني روبه رو شده است و اين دهمين 

پيکار استقالل و الريان در طول تاريخ خواهد بود. 
در 9 بازي گذشته شش برد سهم استقالل و دو 
برد سهم الريان بوده و سه مسابقه نيز با تساوي 
به پايان رسيده است. استقالل و الريان در حالي 
در سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ در مرحله گروهی 
با هم روبه رو ش��دند که آخرين ب��ازی دو تيم به 
فروردين 9۷ بازمی گردد. جايی که استقالل شفر 
با گل های وريا غفوری و سرور جباروف حريف را 

در ورزشگاه آزادی با دو گل مغلوب کرد.
در چنين شرايطي استقالل و الريان بعد از يک سال 
دوباره به هم رسيده اند؛ الرياني ها امسال نسبت به 
دوره های گذشته با س��رمايه گذاری های سنگين 
و جذب بازيکنان گران قيم��ت خواب های زيادي 
براي حضور در آسيا ديده اند. اين تيم که سباستين 
سوريا و تاباتا دو ستاره قديمي اش هستند، در فصل 
جاری ياسين براهيمی، مهاجم سابق باشگاه پورتو 
را به خدمت گرفته تا خط حمله خود را زهردار تر از 
قبل کند. براهيمي که از ستاره های الجزاير در جام 
جهاني ۲۰۱4 بود با قراردادي ۲۱ ميليون يورويی 

به دوحه آمده است، در حالی که ارزش کل بازيکنان 
استقالل ۱4 ميليون يورو است! 

گابريل مرکادو آرژانتيني ديگر بازيکنی است که 
اين فصل به الريان اضافه شده است. اين مدافع در 
گذشته در سويا توپ می زده و حاال به الريان آمده 

تا خط دفاع اين تيم را مستحکم تر از قبل کند.
الريان که ديگو آگيره اروگوئ��ه ای هدايت آن را 
برعهده دارد، در فصل ج��اري ليگ قطر يکي از 
تيم های مدعي نش��ان داده است. آنها اگرچه در 
آخرين بازی شان 4 بر ۲ مغلوب الغرافه شدند، اما 
با انجام ۱۳ بازی و کسب ۲۸ امتياز، باالتر از السد 

در رتبه دوم قرار دارند.
  السيليه قطر – شهرخودرو ايران 18:40

نماينده مشهدي کش��ورمان در آسيا پس از برد 
مقاب��ل الرفاع بحري��ن در مرحله س��وم پلی آف 
مانند اس��تقالل مهمان يک تيم قطري اس��ت. 
ش��اگردان سرآس��يايي که ش��نبه در يک بازي 
نزديک ۲ بر يک حريف بحريني شان را شکست 
داده اند براي صعود به مرحل��ه گروهي امروز به 

مصاف السيليه می روند. البته شهرخودرويي ها 
نسبت به استقالل حريف راحت تری را پيش رو 
دارند. با اين حال سرآس��يايي که پس از يحيي 
گل محمدي روي نيمکت شهرخودرو نشسته، به 
خوبي می داند که دست کم گرفتن حريف قطري 
می تواند به قيمت از دست رفتن پايان رؤيای آسيا 

براي اين تيم مشهدي تمام شود. 
السيليه حريف امروز شهرخودرو که با ايستادن در 
جايگاه سوم جدول فصل گذشته ليگ ستارگان 
قطر موفق به کسب س��هميه حضور در مرحله 
پلی آف شده بود مانند نماينده کشورمان سابقه 
ش��رکت در رقابت های ليگ قهرمانان آس��يا را 
ندارد. السيليه با انجام ۱۳ بازی و کسب ۱۷ امتياز 
در جدول ۱۲ تيمی ليگ س��تارگان در جايگاه 
ششم قرار دارد و در پنج بازی اخير خود متحمل 
سه شکست شده است. حضور کريم انصاری فرد 
در خط حمله السيليه و رويارويي مهاجم ايراني 
اين تيم قطري با مدافعان ش��هرخودرو از جمله 

نکات قابل توجه بازي امشب است.
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پنجه در پنجه قطري ها براي ماندن در آسيا

فريدون حسنشیوا نوروزی

درخشش دوباره تيم ملی کاراته 
اشرف رامين
      کاراته

ايران در ليگ جهانی کاراته وان، 
ملی پوشان اين رشته را به سهميه 
المپيک نزديک تر کرد. اولين مرحله از ليگ جهانی در پاريس به 
پايان رسيد و دو مدال خوش رنگ طال و يک برنز به دست آمده 
توسط ملی پوشان کشورمان مقام س��وم را برای ايران به همراه 
داشت. حميده عباسعلی و بهمن عسگری طاليی شدند و صالح 
اباذری نيز مدال برنز را به گردن آويخت. پس از پايان رقابت ها 
عباس��علی به رده دوم رنکينگ وزن 6۸+ صعود کرد، عسگری 
همچنان صدرنشين وزن ۷5-کيلوگرم باقی ماند و اباذری نيز به 
رده دهم وزن ۸4+ کيلوگرم رسيد. بانوی طاليی کاراته ايران پس 
از قهرمانی اش در پاري��س به فارس گفت: »فينال مس��ابقات 
هميشه حساس و مهم است، ضمن اينکه حال و هوای مسابقات 
پاريس با تمام مسابقات متفاوت بود. چند سالی بود که در پاريس 
فيناليست نشده بودم، اما اين بار توانستم با سعی و تالش مدال 
طال را برای کشورم به دست بياورم. نتيجه ای که به دست آمده 

من را يک قدم ديگر به المپيک توکيو نزديک  تر کرد.« عسگری 
هم از اينکه با کسب عنوان قهرمانی به المپيک نزديک تر شده 
ابراز خوشحالی کرد: »مسابقات ليگ جهانی کاراته وان پاريس 
انصافاً از سطح فنی بسيار بااليی برخوردار است. در اين رقابت ها 
خيلی از نفراتی که در رنکينگ جهانی و المپيک جايگاه خوبی 
دارند از گردونه مسابقات حذف شدند. اين موضوع نشان می دهد 
که سطح فنی مسابقات بسيار باالست. هرچه به المپيک توکيو 
نزديک تر می شويم کارمان سخت تر می شود و حريفان با شرايط 
بهتری در مس��ابقات حضور پيدا می کنند. همه حريفان جوان 
هس��تند و جويای نام و با انگيزه باال در مس��ابقات حضور پيدا 
می کنند. از اين به بعد بايد خيلی بيشتر دقت کنيم و مثل هميشه 
با هدف پيش برويم. با تمام توان و دقت از ابتدا قدم به قدم جلو 
آم��دم و رقبا را يکی پ��س از ديگری شکس��ت دادم و به فينال 
رسيدم. خوشبختانه موفق شدم در فينال حريف فرانسوی ام را 
شکست دهم و به مدال طال برسم. خوشحالم که با وجود دوری 

يک ماهه با مدال طال مزدم تالش هايم را گرفتم.«

 کاراته ایران 
در یک قدمی المپيک 2020

الريان – استقالل، السيليه – شهرخودرو، در پلی آف ليگ قهرمانان امشب به مصاف هم می روند

مرادی: مدال بگيرم که مسئوالن پزش را بدهند؟ 
سهراب مرادي که پس از پشت سر گذاش��تن دوران مصدوميت، کار 
سختي براي کسب س��هميه وزنه برداری المپيک توکيو پيش رو دارد، 
دل پري از مسئوالن به خصوص مديران استان اصفهان دارد. قهرمان 
وزنه برداری المپيک ريو ديروز در صحبت هايی تند که در خبرگزاري ها 
منتشر شد، به ش��دت از عملکرد مديران اس��تان اصفهان انتقاد کرد: 
»آيا من بروم باز مدال بگيرم و دوستان بيايند پز آن را بدهند. اگر من 
دغدغه ای دارم برای آينده است، برای جوانانی که در سال های آينده 
می توانند چهره های پرافتخار ورزش ما باشند. وقتی اين جوان ها به من 
که قهرمان المپيک هستم، نگاه می کنند با خودشان چه فکری خواهند 
کرد؟ نمی گويند اينکه قهرمان المپيک است، وضعش اين است و هيچ 
مسئولی حواسش به او نيست. نمی گويند اگر قرار است آخر و عاقبت 
ما هم مثل يک قهرمان المپيک بشود، پس بی خيال ورزش؟ خجالت 
می کشم يکسری چيزها را بيان کنم. در جايی که من هستم، حتی يک 
سالن درست و حسابی برای تمرين ندارند. روزی آمدند يک کلنگی زدند 
و رفتند. رفتند که رفتند. تا امروز هم خبری نيست، حتی کلنگ را هم 
با خودشان بردند! جايی که من و بقيه استعدادها با صفحه های شکسته 
و خراب تمرين می کنيم را اگر ببينيد، باور نمی کنيد. خب، قرار است از 

دل اين وزنه برداران کدام  قهرمان المپيک بيرون بيايد؟«

مثلث 25 امتيازي ليگ واليبال
هفته يازدهم ليگ برتر واليبال در حالي عصر يک شنبه برگزار شد که 
س��ه تيم ۲5 امتيازي شهرداري ورامين، پيکان و س��ايپا به ترتيب در 
رده های اول، دوم و سوم قرار گرفته اند. در يکي از مهم ترين بازی های 
اين هفته، شهرداري ورامين تيم صدرنشين ليگ در اصفهان به مصاف 
سپاهان رفت و توانست ۳ بر ۲ اين تيم را شکست دهد تا همچنان با ۲5 
امتياز جايگاهش را در صدر حفظ کند. در اروميه تيم پيکان توانست 
تيم ش��هرداري را با نتيجه ۳ بر يک از پيش رو ب��ردارد و با ۲5 امتياز و 
تنها با تفاضل کمتر نسبت به وراميني ها در رده دوم جدول قرار بگيرد. 
سايپا تيم سوم جدول هم در تهران برابر شهرداري گنبد ۳ بر يک پيروز 
شد تا ۲5 امتيازي شود. در ساير بازي ها؛ خاتم اردکان ۳ بر صفر مقابل 
کاله به پيروزی رسيد، فوالد س��يرجان ايرانيان ۲ بر ۳ به راهياب ملل 
مريوان باخت و  ش��هداب يزد ۳ بر ۲ پيام مش��هد را شکست داد. تيم 

شهروند اراک نيز اين هفته استراحت داشت.

عذرخواهي رئيس فدراسيون هندبال 
رئيس فدراس��يون هندبال طی پيامی در رابطه با نتاي��ج تيم ملی در 
نوزدهمين دوره قهرمانی مردان آسيا از جامعه هندبال عذرخواهی کرد. 
عليرضا پاکدل در اين خصوص گفت: »از همه جامعه هندبال به خاطر 
حمايت و همراهی تيم ملی تشکر می کنم و خيلی متأسفم به رغم اينکه 
تا جهانی شدن تنها ۱۰ثانيه فاصله داشتيم، اين فرصت از دستمان رفت. 
چيزی که همگان بايد بدانند اين اس��ت که همه بازيکنان، کادر فنی و 
بقيه عوامل هم قسم شده بودند که اين مهم اتفاق بيفتد و در اين راه هم 
تالش کردند، اما برخی اتفاقات و اشتباهات باعث شد به نتيجه دلخواه 
نرسيم. به نوبه خودم از زحمات کادر فنی و بازيکنان تيم تشکر می کنم. 
اميدوارم با آسيب شناس��ی دقيق داليل شکس��ت های قبلی و فعلی با 
حضور کارشناس��ان و خبرگان امر و پيدا کردن راهکار قابل اجرا برای 
آنها  و حمايت بيش از پيش وزارت ورزش بتوانيم اين رشته ورزشی را به 

جايگاهی در خور شأن خودش در آسيا برسانيم.«

ميلياردرهاي پابرهنه!
صداي اعت��راض فوتبالي ها دوباره بلند ش��ده، بهانه ه��م همان بهانه 
هميشگي اس��ت؛ عدم پرداخت اقس��اط قراردادهاي چند ميلياردي 
که هنوز نمی دانيم با توجه به شرايط خاص کش��ور چگونه هر سال با 
افزايش صددرصدی و بيشتر روبه رو می شود و مثاًل از ۲، ۳ ميليارد به 

۸، 9 ميليارد می رسد.
بديهي است که در چنين شرايطي انتظار آقايان فوتباليست هم روز به 
روز باالتر می رود و بهانه های تازه هم رو می ش��ود. باز بديهي است که 
عالقه مندان از زبان فوتبالي ها بهانه هايی را می شنوند که باورش براي 
آنها سخت است، مثل اينکه فالن بازيکن پول خريد کفش ندارد يا اينکه 
ديگري پول کرايه تاکسي نداشته و بقيه برايش جمع کرده اند و فالني در 

پرداخت کرايه خانه اش لنگ مانده است!
باورش س��خت اس��ت، وقتي می دانيم که فوتباليس��ت هايمان با اين 
قراردادها چگونه در اوضاع سخت مردم کوچه و بازار الکچري زندگي 
می کنند. وقتي می دانيم که فالن بازيکن ماهانه چندين ميليون خرج 
البسه خود می کند يا ديگري همين ميزان را خرج حيوان خانگی اش 
و اينکه به جاي کرايه يک خانه معمولي قصر اجاره می کند که هزينه 
کرايه ماهانه اش با حقوق اهالي يک محله جنوب شهر برابري می کند، 
اين می شود که باور حرف هايشان براي مردم کوچه و بازار که طي اين 

سال ها با سيلي صورتشان را سرخ نگه داشته اند سخت می شود.
فوتباليس��ت ها با بهانه های جديدي جلو می آيند و طلب قراردادهاي 
افزايش يافته ش��ان را دارند. طبيعي اس��ت که حق هم دارند باالخره 
قراردادي امضا شده و تعهدي صورت گرفته حاال درست يا غلط که البته 
ميزان غلط بودن آن می چربد. بنابراين باز هم پاي مديران وسط می آيد 
که چگونه حاضر به امضای چنين قراردادهايي می شوند و چگونه اين 

مبالغ را پرداخت می کنند.
بسياري از هواداران فوتبال حتي با سختي زياد براي تماشاي بازی ها به 
ورزشگاه می آيند، در چنين شرايطي آقايان فوتبالي طلب قراردادهاي 
آنچناني ش��ان را دارند، قراردادهايی که خوب می دانيم چگونه بسته 
می شود و سرانجامش جز بدهي و پرونده سازی براي فوتبال عايدي به 
همراه ندارد. فوتباليست ها امروز طلبکارند به ظاهر هم حق با آنهاست، 
ولي آنها پولي را طلب می کنند که به ناحق هر سال افزايش می يابد تا 

آنها بتوانند الکچري تر خرج کنند.
معلوم است که هوادار فوتبال اين حرف ها را باور نمی کند. او زندگي خود 
را می بيند و آن را با سطح زندگي بازيکنان تيم محبوبش مقايسه می کند 
و نتيجه هم کامالً معلوم است؛ سرخورده می شود که چگونه ممکن است 
در چنين ش��رايطي هزينه های جانبي زندگي آنها بس��يار بيش��تر از 

هزينه های اصلي زندگي مردمي باشد که در تأمين آن وامانده اند.
قراردادهاي بازيکنان فوتبال هر سال افزايش پيدا می کند، چرايی اش 
را آقايان مدير و مس��ئول بايد پاس��خ دهند، اما همين ولنگاري مالي 
باعث ش��ده آنها امروز با بهانه و بي بهانه و با بهانه های من درآوردی و 
دروغين به دنبال طلبي باشند که مستقيم از جيب مردم کوچه و بازار 
پرداخت می شود. مردمي که اين روزها در وانفساي اقتصادي دستپخت 

دولتمردان با سختي هرچه تمام تر روزگار می گذرانند.
 راس��تي يک س��ؤال؛ آقاياني که اين روزها پول خري��د کفش و کرايه 
تاکسي و اجاره خانه را ندارند براي شب عيدشان که نزديک هم هست 
چه برنامه هايی دارند؛ قرار است کدام يک از سواحل را از نزديک ببينند. 
پاسخ اين سؤال حتماً براي مردمي که اين روزها نمی دانند چگونه بايد 
به اس��تقبال س��ال جديد بروند جالب خواهد بود. جالب اينکه بدانيم 
آقايان محتاج ام��روز چگونه براي مسافرت هايش��ان چندده ميليوني 
خرج می کنند، اما پول تاکسي و خريد کفش ندارند و پابرهنه مانده اند! 
هرچند که خوب می دانيم فاصله کفشي که مدنظر ماست با کفشي که 

آنها می گويند رقمی ميليونی است.

شوک کوبی برایانت به ورزش جهان
پرواز مرگ جان اسطوره 41 ساله بسکتبال را گرفت

درگذشت يکی از اسطوره های بسکتبال دنيا ورزش جهان را تحت تأثير 
قرار داد. کوبی برايانت، بسکتباليست سيه چرده امريکايی در حادثه سقوط 
هلی کوپتر شخصی اش در حوالی کاالباساس جان خود را از دست داد. مرگ 
برايانت به همراه دختر ۱۳ ساله و پنج سرنشين ديگر در اين سانحه عالوه بر 
NBA ساير رشته های ورزشی امريکا و حتی دنيا را نيز در شوک فرو برد.  

    
کوبی همان کسی بود که با درخشش در دنيای بسکتبال لقب اسطوره را به 
 NBA خود اختصاص داد. ستاره پيشين لس آنجلس ليکرز پنج قهرمانی در
را در کارنامه داشت و اولين گارد اين رقابت ها بود که ۲۰ فصل متوالی به 
ميدان رفته بود. قهرمانی در المپي��ک ۲۰۰۸ پکن و ۲۰۱۲ لندن از ديگر 
افتخارات برايانت محسوب می شود. از اين ستاره فقيد به عنوان چهارمين 
بازيکن امتيازآور NBA ياد می شود. اسطوره بسکتبال NBA عالوه بر 
بسکتبال، برنده اسکار نيز شده بود. برايانت در سال ۲۰۱۸ برای انيميشن 
بسکتبال عزيز برنده جايزه اسکار شد. کوبی برايانت در سال ۲۰۱6 از دنيای 
قهرمانی خداحافظی کرد. او که به س��فرهای هوايی عالقه زيادی داشت 
معموالً با هليکوپتر شخصی اش سفرهای درون شهری و برون شهری اش را 
انجام می داد. سانحه هوايی صبح يک شنبه به وقت محلی در ايالت کاليفرنيا 

رخ داد و علت آن نيز هنوز از سوی پليس اعالم نشده است.  
    

واکنش ها به مرگ کوبی برايانت همچنان ادام��ه دارد؛ از جمله چهره های 
شناخته شده ای  که هنوز مرگ او را باور نکرده لبرون جيمز است. جيمز ديگر 
ستاره بس��کتبال NBA به تازگی رکورد برايانت را شکسته و کوبی نيز در 
توئيتی از موفقيت او ابراز خوشحالی کرده بود. رابطه صميمی اين دو بازيکن 
باعث شد که قبول اين واقعيت برای لبرون بسيار سخت باشد. عالوه بر اين 
بازی های ليگ بسکتبال امريکا هم به شدت تحت تأثير اين موضوع قرار گرفته 
است. اين خبر پيش از شروع بازی دو تيم سن آنتونيو اسپرز و تورنتو رپترز به 
بازيکنان رسيد و سکوت رختکن هر دو تيم را فراگرفت. سکوت قبل از شروع 

مسابقه و قيافه های غمگين بازيکنان جريان بازی را نيز تحت تأثير قرار داد. 
    

فوتبالی ها نيز روز گذشته تأسف خود را از مرگ دلخراش کوبی برايانت اعالم 
کردند. ستاره لس آنجلس ليکرز شهرتی جهانی داشت و بازی های چشم نواز 
او توجه هرکس��ی را جلب می کرد تا جايی که برايانت هواداران زيادی در 
رشته های مختلف داشت. نيمار اولين فوتباليستی بود که در زمين مسابقه 
به بازيکن محبوبش ادای احترام کرد. در ديدار پاری سن ژرمن و ليل، ستاره 
برزيلی دو بار پايش به گلزنی باز ش��د و اين مهاجم با نشان دادن عدد ۲4 
)شماره پيراهن برايانت( شادی گلش را به کوبی تقديم کرد: »در بين دو نيمه 
به پيام ها نگاه کردم. لحظه ای بسيار ناراحت کننده نه فقط برای دوستداران 
ورزش بسکتبال، بلکه برای جهان ورزش و ما بود. او را می شناختم و گل 
دوم را به او تقديم کردم. اميدوارم در آرامش بخوابد.« کريس رونالدو و ليونل 
مسی نيز شرايطی مشابه نيمار داشتند. ستاره پرتغالی يوونتوس در صفحه 
شخصی اش نوشت: »بسيار ناراحتم که خبر تأسف بار مرگ کوبی و دخترش 
را می شنوم. کوبی يک اسطوره واقعی برای خيلی ها بود. به خانواده و دوستان 
او و خانواده قربانيان اين حادثه تسليت می گويم.« مهاجم آرژانتينی نيز 
اينگونه همدردی اش را با خانواده کوبی برايانت نش��ان داد: »هيچ حرفی 
ندارم... به خانواده کوبی و دوستانش تسليت می گويم. ديدار با تو و گذراندن 
اوقاتی خوب باعث افتخار من بود. مانند برخی ورزشکاران ديگر، يک نابغه 
بودی.« زين الدين زيدان، س��رمربی رئال پ��س از پيروزی تيمش مقابل 
وايادوليد درگذشت ستاره بسکتبال را تسليت گفت: »اين يک اتفاق تلخ و 
ناراحت کننده در جهان ورزش تلقی می شود. حاال تمام ذهن و قلب ما در 

کنار خانواده  او است. از اين حادثه بسيار غمگين هستم.«
    

ستاره های بسکتبال کشورمان نيز به کشته شدن برايانت واکنش نشان دادند. 
حامد حدادی، ملی پوش ايرانی که س��ال ها قبل به عن��وان لژيونر عضو تيم 
ممفيس بوده عکسی از بازی با تيم ليکرز و تقابلش با کوبی برايانت را منتشر کرد 
تا از اين طريق ياد اين بسکتباليست را گرامی بدارد. در اين عکس حدادی تالش 
می کند تا توپ برايانت را روی سبد مهار کند. کاپيتان صمد نيکخواه بهرامی نيز 
با انتشار يک پست در اينستاگرامش نوشت: »ممنون به خاطر تمام چيزهايی 
که به بازی بسکتبال بخشيدی. روحت قرين رحمت.« مايک رستم پور، بازيکن 

دورگه تيم ملی نيز مرگ برايانت را باور نکردنی خواند.
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