
 رنگرز 
جای بنا

تکلیف کادرفنی تیم ملی کشتی فرنگی 
مشخص شد

علیرضا دبیر در حکمی حســن رنگرز را 
به عنوان سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی 
منصوب کرد. محمد بنا پس از مسابقات 
جهانی صربستان وکسب عنوان چهارمی 
دنیا از سمت خود کناره گیری کرده بود. 
بنا در مقاطع مختلف ســرمربیگری تیم 
ملی را برعهده داشــته و هر بار هم که از 
تیم جدا شده، نهایتا بعد از 2 سال مجددا 
به راس کار برگشته است. باید دید این بار 
چه سرنوشتی در انتظار او و کشتی فرنگی 

است.

  تبریک بنا به رنگرز 
روز گذشته جلسه فنی در مورد تیم ملی کشتی 
فرنگی با حضور علیرضا دبیر رئیس فدراسیون، 
حمید ســوریان نایب رئیــس، علی محمدی 
مدیر فنی تیم های ملی کشتی فرنگی و حسن 
رنگرز برگزار و نهایتا به مراســم معارفه رنگرز 
ختم شد. حسن رنگرز دارنده مدال طال و برنز 
جهان اســت و یکی از فنی ترین کشتی گیران 
فرنگی زمان خود محســوب می شود. او عالوه 
بر سابقه مدیریت فنی تیم ملی کشتی فرنگی، 
چندین ســال هدایت تیم ملی مراکش را نیز 
برعهده داشــته اســت. رنگرز در لیگ کشتی 
فرنگی هم سابقه درخشــانی دارد و توانسته 
به عنوان ســرمربی تیم بیمه رازی، چندین بار 
به عنوان قهرمانی لیگ برسد. رنگرز تا پیش از 
این به عنوان مدیرکل ورزش استان مازندران 
مشغول به کار بود. رنگرز بعد از مراسم معارفه 
گفت: »2 سال مأموریت بنده در ورزش استان 
مازندران به پایان رسید. هرچه داریم از کشتی 
است و همه ما به کشتی دین داریم. هرجایی که 
کشتی به وجود ما نیاز داشته باشد، باید به عنوان 
یک  سرباز و یک خادم هرآنچه داریم در طبق 
اخالص بگذاریم و درخدمت باشــیم. جا دارد 
صمیمانه از همه خدمات و افتخارات بی نظیر 
آقای محمد بنا تقدیر و تشــکر کنم. در چند 
روز گذشته خیلی تالش کردم به عنوان شاگرد 
ایشان خدمت برسم و کسب اجازه کنم اما نشد 
و حاال از همین جا رخصت می گیرم. امیدوارم که 
زمینه بازگشت ایشان در کوتاه ترین زمان ممکن 
فراهم شود. قطعا بنده امانتدار این مهم خواهم 
بود و هرموقع که ایشان اراده کردند قدمشان را 
به عنوان بزرگ کشتی فرنگی روی چشم خواهم 

گذاشت.«
محمد بنا هم بعد از معرفی حسن رنگرز به عنوان 
سرمربی تیم ملی در پیامی این انتخاب را تبریک 
گفت و نوشــت: »تبریک به حسن آقای عزیز و 
کشــتی فرنگی. امیدوارم همه کنار هم پیروز 
و موفق باشید و کشــتی گیران بدانند که مرد 
بزرگی امروز در کنارشــان قرار گرفته اســت. 

یار باشید.«

  »بنا«ی رفت و برگشت
تنها موضوع نگران کننده درباره حسن رنگرز 
اتفاقاتی اســت که برای همه جایگزین های 
محمد بنا افتاده است. محمد بنا اولین بار پس 
از شــروع کارش به عنوان ســرمربی در زمان 
مرحوم یزدانی خرم کنار گذاشته شد؛ آن هم در 
آستانه المپیک 2008 پکن که رضا سیم خواه 
جانشین او شد. پس ازکسب نتایج ضعیف و دور 
از انتظار، سیم خواه برکنار و بنا مجددا سرمربی 
تیم ملی شــد تا تیم ایران را برای اولین بار در 
مسابقات جهانی 2009 هرنینگ روی سکوی 
قهرمانی ببرد. تیم ایران در دانمارک به عنوان 
نایب قهرمانی رســید. بعد از المپیک 2012 و 
کسب نتایج درخشان شاگردان بنا، این مربی 
کاربلد در رفت وآمد بود و بــرای مقطعی هم 
حســن بابک به عنوان سرمربی موقت هدایت 
فرنگی کاران را برعهده گفــت. در نهایت و در 
ســال2014 هدایت تیم به احد پازاج سپرده 
شد. پس از آن و در یک  سال مانده به المپیک و 
بعد از کسب نتایج ضعیف در مسابقات جهانی 
2015 آمریکا، پازاج کنار رفــت و مجددا بنا 
برگشت. بنا بعد از المپیک ریو با کسب 2 مدال 
برنز شــاگردانش کنار رفت و علی اشــکانی 
هدایت تیم ملی را برعهــده گرفت. این بار هم 
پس از نتایــج دور از انتظار فرنگــی کاران در 
مسابقات جهانی 2018 مجارستان و تنها کسب 
یک مدال برنز و کســب عنوان یازدهمی دنیا، 
مجددا بنا سرمربی تیم ملی شد. به طور کل بنا 
از سال2005 هدایت تیم ملی را برعهده گرفته 
و بارها از سرمربیگری تیم ملی کنار رفته یا کنار 
گذاشته شده ولی هربار روسای فدراسیون او را 
سر کار برگردانده اند و این مسئله نشان از سایه 
سنگین او بر سر جانشینانش در تیم ملی دارد.
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یک شکر و یک شکایت

18

به احتمال فراوان بازی پرسپولیس 
و استقالل بعد از جام جهانی 

برگزار می شود

جست وجوی جاودانگی!سکته دربی؟

18

 روز مانده تا 
جام جهانی

پخش زنده

برنامه بازی

اسکاتلند

اوکراین
23:15

 B  - لیگ ملت های اروپا

شنبه 9 مهر 1401
لیگ برتر ایران - هفته 7

آلومینیوم

ملوان
18:00

فوالد

مس کرمان
19:00

ذوب آهن

پیکان
19:00

گل گهر

استقالل
18:30

نساجی

نفت م.س
18:00

صنعت نفت

مس رفسنجان
19:00

یکشنبه 10 مهر 1401

هوادار

سپاهان
17:00

پرسپولیس

تراکتور
18:30  کارلوس کی روش نمی تواند قید

وحید امیری مصدوم را بزند، درست مثل 
تمام مربیانی که با این ستاره کار کرده اند

مورد اعتماد 
همـــه

اتفاق روز

Vahid Amiri

مصدومیت شیخ دیاباته خبر بدی بود، 
هرچند او بازی های زیادی را از دست 

نمی دهد

18

از فهرست نهایی کارلوس کی روش برای 
جام جهانی2014، تنها »3 بازیکن« هنوز در 

تیم ملی عضویت دارند

سنگال

ایران
18:00

اروگوئه

ایران
20:00

جمعه 1   مهر 1401

سه شنبه 5   مهر 1401

دوستانه

بهروز عطايي 
سرمربي تيم 
ملي واليبال 
در گفت و گو با 
همشهري از 
عملکرد خودش 
دفاع مي کند و 
مدعي است 
به تحليل هاي 
عاميانه توجهي 
ندارد
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