
 

 
 
 
 

 تقرير لجنة تقصى الحقائق
 اال افريقيمشاركة منتخب الشباب فى بطولة شم بشان

 المؤهلة للنهائيات االفريقية
 ـــــــــــــــــــــــــ

 

بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق فيما اسفرت عنه مشاركة منتخب  صدر قرار اللجنة الثالثية

وقد تشكلت اللجنة على النحو التالى من ريقيا المؤهلة للبطولة االفريقية الشباب ببطولة شمال اف

 السادة :

 المستشار حسين  حلمى    المستشار القانونى .1

  الدكتور / محمد سلطان       رئيس اللجنة الطبية .2

 عبد العزيز  مدير ادارة المنتخباتالدكتور/ عالء  .3

 الدكتور / مصطفى عزام     مقرر للجنة .4

 باتخاذ االجراءات التالية :للوصول الى الحقائق قامت اللجنة 

 من السادة المسئولين عن البعثه لموافاتنا بتقرير عن االجراءات المتخذه قبل طلب تقارير  أوال :

 لسادة :من ا واثناء سفر البعثة       

 الدكتور / جمال محمد على    رئيس البعثة  .1

 الكابتن / ربيع ياسين         المدير الفنى .2

 االستاذ/ عادل محفوظ       ادارى المنتخب .3

 االستاذ / وليد ماهر          المنسق االعالمى .4

 قام المستشار / حسين حلمى باجراء التحقيق الالزم للتوصل الى حقيقة المالبسات التى  ثانيا :

 وتم استدعاء السادة :  احاطت بالبعثة        

 الدكتور / وليد منظور  طبيب البعثه .1

 طلب تقارير من السادة اعضاء اللجنة لتقييم التقارير المقدمة ومقارنتها بالوضع االمثل :ثالثا 

 واعد واالجراءات فى ضوء القرارات واللوائح الخاصة بسفر البعثات وكذا وكذلك الق        

 االحترازية الواجب اتباعها وتم اعداد تقارير من السادة :        

 الدكتور/ محمد سلطان         رئيس اللجنة الطبية .1

 الدكتور/ محمد ابو العال       طبيب المنتخب االول .2

 اة المنتخباتزيز مدير ادارالدكتور / عالء عبد الع .3

 الدكتور / محمود سعد        المدير الفنى لالتحاد .4

 االستاذ / احمد محب         المدير المالى لالتحاد .5

 



 

 

 التقارير التالى : تتضمن 

  (+ مرفقات صفحات  4 ) :وتضمن تقرير المدير االدارى...  السيد / عادل محفوظ 
    بتاريخ 514القرار الوزاري للبعثه وتم اصداره برقم استصدار اجراءات اتخاذ  .1

لعدد  2222/  12/  22والعوده  2222/  12/  12بالسفر يوم   2222/  11/  22

 القرار الوزاريوفق العب منهم للسفر  25العب بالقرار الختيار 33

 الكشف الطبي حسب تعليمات االتحاد االفريقي لجميع الالعبين بالقرار .2

 تاشيرات لجميع الالعبين والجهاز من قبل السفاره التونسيه بالقاهره .3

 الوزاريالعب حسب القرار 21وعددهم  2221تصاريح السفر لالعبين مواليد   .4

 جهاز) كما هو بالقرار 13العب /  25فرد (  33)حجز تذاكر الطيران لعدد   .5

 الصادر للسفر الوزاري

 ايام 3تم حجز ميعاد السفر حسب تعليمات البطوله بالوصول قبل اول مباراه ب  .3

  2222/ 12/  3تونس الي يوم  تقديم ميعاد السفر اليقرر المدير الفني للمنتخب  .7

وذلك لعمل 15/12للمنتخب يوم  مباراةوأن أول  2222/ 12/  12 يوم  بدال من

البطوله وتم موافقه اتحاد الكره وكذلك موافقه معالي  معسكر للمنتخب في تونس قبل

السفر واقامه معسكر بتونس علي حساب االتحاد  وزير الشباب والرياضه علي

 و 12/  22بتاريخ  514 رار الوزاري الصادتم الغاء القرو عليه  المصري

 اصدارقرار وزاري جديد

العب علي ان  32 العب الي 22االتحاد االفريقي قد قرر زياده قائمه البطوله من  .3

 من الجهاز علي نفقته اقامه كامله 3العبين وكذلك  12يتحمل كل اتحاد اقامه عدد 

بالقرار  الموازنةجديد وتم تغير العبين جدد علي القرار الوزاري ال 5تم اضافه عدد  .2

/  12/  3بتاريخ  523لتحمل اعباء علي االتحاد وقد تم اصدار القرار الوزاري رقم 

 والغاء القرار السابق 2222

واضافه اعداد جديده  12/  3الي  12/  12تم تغيير حجز تذاكر السفر من  .12

فنى جهاز 13  +العب 23بالتذاكر حسب تعليمات المدير الفني ليكون العدد  

 وادارى

ساعه حسب  43تم عمل مسحه لجميع المسافرين مع البعثه قبل السفر ب  .11

/ عبد اللطيف ابو للجميع عدا االداريوكانت النتيجه سلبيه  3/12يوم التعليمات 

  / محمد شحاته العبالوالسعود 

تعليمات االتحاد  تم تسجيل قائمه المنتخب علي سيستم االتحاد االفريقي حسب .12

العب  25منهم  العب سافر 32االفريقي وقد وقع المدير الفني عليها قبل سفره وبها 

 العبين قرر المدير الفني سفر اثنين منهم واالخرين عند 4وتبقي + ا فى تونس 

 لحاجه لهما

 اثناء تواجد البعثه في تونس قرر المدير الفني اسناد المهام االداريه للبعثه .13

 االعالميللسيد/وليد ماهر المنسق 



 

 

 

 

  صفحات ( 8) التالى : المنسق االعالمى.. وتضمن تقريراالستاذ / وليد ماهر 

يتواجد كل من  ديسمبر تم اجراء مسحة لجميع افراد البعثة ولم 3بتاريخ  -

) دكتور/ جمال محمد على .. رئيس البعثة و السيد / عادل محفوظ ..المدير 

 االدارى و الكابتن / هشام عبد المنعم.. المدرب العام (

اظهرت النتائج ايجابية الالعب/ محمد شحاته واالدارى / عبد اللطيف ابو  -

 السعود

واجتمع بالجهاز ديسمبر دكتور / جمال محمد على  12زار الفريق يوم  -

الفنى مطالبا تقليل عدد الالعبين المسافرين حتى ال يكون عبء على الجهاز 

وتقليل العدد ايضا يقلل نسب الفنى حال عدم مشاركتهم فى المباريات 

فرص االصابة بفيروس كورونا وطلب منى ان اقوم بالمساعدة فى االمور 

 االدارية للمنتخب 

ريق ان الالعبين ال يرتدون الكمامات عند ابلغت طبيب الفاثناء المعسكر  -

خروجهم من غرفهم وقد شاهدت ذلك بنفسى داخل االساسنسير المكتظ 

 بالعبى منتخب ليبيا كلهم واضعين الكمامات اال العبو المنتخب المصرى

  الذين ال يضعون الكمامه

عقب ظهور نتيجة المسحة والتى اظهرت ايجابية عدد كبير من الفريق قام  -

المدير الفنى بالصعود الى غرفته مباشرة والتواصل مع وسائل االعالم 

 وطلب طائرة خاصة لنقل البعثة بالكامل نظرا لخطورة الوضع 

كما تضمن التقرير االشارة الى كافة الجوانب االدارية التى قام بها المنسق  -

 .اثناء السفر العالمىا

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  صفحه ( 2)  :الكابتن / ربيع ياسين .. وتضمن تقرير المدير الفنى التالى 

تم عمل وقد قمت باعداد خطة فنية شاملة و  2213توليت المسئولية نهاية عام  -

 انتقاء الفضل الالعبين علي مستوي جمهورية مصر العربية من خالل الدوري

 وديةالمباريات التدريبات و المن خالل اعدادهم المصري و تم 

ولكن وفقا لرأي اللجنه الطبيه   12/12/2222تم تحديد السفر الي تونس بتاريخ  -

المشرفه على الفريق و الجهاز الفني بالكامل و رئيس البعثة والمدير الفني 

لالتحاد و المدير التنفيذي لالتحاد و مجلس ادارة االتحاد فقد تقرر سفر الفريق 

 8/22/2222يوم 

دون وجود مدير اداري و إداري و رئيس  8/22/2222سافرت البعثه بتاريخ  -

و علمت بعد ذلك  ، ذلكمجلس ادارة االتحاد المصري لكرة القدم ب مع علم للبعثه

  بوصول الدكتور جمال محمد علي

فوجئت بطبيب المنتخب وهو المسئول عن استالم التقارير الطبية من اللجنه  -

حاالت  17باالتحاد األفريقي قبل المباراه االولي بظهور عدد  الطبيه الخاصه

 و منهم المدير الفني 12كوفيد 

لك من تفاصيل ذتم نقلي للمستشفي قبل المباراة بيوم واحد و كل ما حدث بعد   -

لك بسبب وجودي في ذالفني المعاون و رئيس البعثة و الجهاز فنية يسال عنه

 المستشفي و العزل

المدير ها االتحاد المصري للكرة القدم ول عنأسبالنسبة لالجراءات االدارية ي   -

 لالتحاد التنفيدي

عنها اللجنة الطبية لالتحاد  ألالطبية يسواءات االحترازية رجاللبالنسبة  -

 . طبيب المنتخبالمصري لكرة القدم و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 صفحات +  7 )التالى :رئيس البعثه محمد على ... وتضمن تقرير  الدكتور جمال

 مرفقات (
ايام ورفضت اللجنة الخماسية  3طلب المدير الفنى السفر قبل الموعد المحدد ب  -

خوفا من الكرونا واصر المدير الفنى وقام باالتصال واالجتماع مع مسئولين على 

مستوى عالى واطلق العديد من التصريحات االعالمية والشكوى من عدم اهتمام 

 صيا رفضت سفر الفريق مبكراوبصفتى مشرفا على الفريق شخاالتحاد بالفريق 

على سفر وافق رئيس اللجنة الخماسية بناءا على اتصاالت مع المسئولين  -

 ايام 7الفريق قبل اول مباراة ب 

صاحب عملية السفر تضارب شديد فى تغيير اسماء الالعبين من الجهاز الفنى  -

مع مما ادى الى الغاء و تغيير القرار الوزارى اكثر من مرة رغم االجتماع 

الجهاز الفنى وطلبى عدم تجريب العبين جدد لقرب السفرواالعتماد على 

 .الالعبين بالدورى الممتازولكن لالسف دون جدوى

الجمعية العمومية ثم تم  ىلحضورالسفر  ال االتحاد االفريقى لتذاكرسبق ارس -

تغييرها لتقام عبر برنامج زووم باالضافة الى متابعتى مراجعة الئحة النظام 

ديسمبر  15ومن ثم تم تاجيل سفر رئيس البعثة الى يوم ، سى والترجمة االسا

 موعد أول مباراة على ان يتولى المدير الفنى رئاسة البعثة خالل المعسكر

 .التدريبي 

لمشاركة المنتخب  الى تونس قمنا باجراء العديد من االتصاالتعقب الوصول  -

 اال ان اصرار طبيب االتحاد االفريقى التونسى الجنسية حال دون ذلك بالمباريات 

قمت باالجتماع و المناقشة مع معظم افراد البعثة عن السبب فى انتشار كرونا  -

 بين الالعبين وأجمع الجميع على ان السبب 

 سفر الفريق المبكر بعكس جميع الفرق .1

للمعسكر  ضم الالعب / محمود صابر العب النجم الساحلى بتونس .2

ة طبية واالعتماد على انه قام بالمسحه مع جراء مسحالتدريبى دون ا

دون احضار صورة منها وقد ظهرت عينتة ايجابية فيما  التونسى، فريقة

 بعد مع المرافق بنفس الغرفه الالعب/ عبد الرحمن عشرى 

خروج البعثة الداء صالة الجمعة فى احد المساجد رغم اعتراض اعضاء  .3

 والصالة جماعة فى احد طرقات الفندق لفنى الجهاز ا

عقد اجتماعات يومية من المدير الفنى تمتد الى ثالث ساعات فى احد  .4

 الطرقات بالفندق ال تتناسب مع عدد الالعبين

 



 

 

 

 

 

 

 عدم سيطرة المدير الفنى على الالعبين مما استدعى تدخل رئيس البعثة .5

يعمل مع المدير  تواجد شخص من خارج البعثة اسمه / عمرو مكاوى .3

الفنى بقطاع البترول وافاد المدير الفنى انه يقوم باستدعائة على حسابة 

بت الخاص واتضح فيما بعد ان الجهاز الفنى جمع ثمن تذاكر السفر وطل

 منه مغادرة المعسكر على الفور

 والتدخل فى كلى شئالمنسق االعالمى قام بارسال كل ما يحدث لالعالم  .7

برنامج االعداد والمباريات و المعسكرات تناول التقرير تفصيالت متعددة بشان  -

عدد المساحات واشاررئيس البعثة فى اكثر من موضع بالتقرير الى جنسية و 

طبيب االتحاد االفريقى لالستدالل ان هناك مؤامرة ادت الى استبعاد المنتخب من 

  البطولة وقد قدم اعتراضا رسميا بذلك 

 واحدة () صفحة :  المدير الفنى لالتحاد محمود سعد .. وتضمن تقرير /رالدكتو  

االعداد بكل  أن برنامج االعداد الفنى كان فى افضل مستوياته وتم تنفيذ خطة -

 تفاصيلها الفنية 

الفريق كان فى افضل مستوياته الفنية قبل السفر ومؤهال للحصول على المركز   -

 االول بالبطولة

 13/12/2222اى قبل موعد السفر الفعلى المحدد  3/12/2222سفر البعثه يوم  -

كان بناءا على طلب المدير الفنى لالتحاد وبموافقة الدكتور / جمال محمد على 

 المشرف على المنتخب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ءا على مالحظاته انه تم اعداده بناتضمن تقرير سيادته .. و الدكتور/ محمد ابو العال

 والمقابالت الشخصية وروايات الالعبين والجهاز الفنى والطبى والمنسق االعالمى

 صفحة ( 2)  :وفق التالى   والمسئول الطبى التحاد شمال افريقيا

/  12/  13دم اجراء أى مسحات قبل المسحة الرسمية التحاد شمال افريقيا يوم ع -

كاجراء احترازى ساعة فى كرة القدم  72 - 43تجرى المسحات كل و   2222

بين مع اول ظهور لحالة واحدة ثم تكرار المسحات يوميا  العدوى لمنع انتشار

 ة أفراد البعث

 الصالة ألداء يوميا متكرر بشكل التجمعاتفى  هالمتمثل  االحترازية االجراءات تطبيق عدم -
 ارتداء و للتباعد مراعاة دون واحد مكان الشرعية فى والرقية المحاضرات القاء و

 المطهرات استخدام و الكمامات
 .الغرفة فى واحد سرير على النوم و غرفة كل فى اثنين العبين وجود -
 الشم فاقدا لحاسة كان الالعبين أحد أن حتى لألعراض كتتبع االحترازية االجراءات غياب -

 .)لمرضى كورونا شائع عرض هو الشم حاسة فقدان (األولى المسحة اجراء قبل
 بأعداد كبيرة الفندق بهو فى الالعبين وجود( التجمعات و بالتباعد يتعلق فيما الوعى غياب -

 .)الفندق بهو فى الموجود الوحيد الفريق هو و
 .الطبي الجهاز قبل من دورى بشكل يوميأ الحرارة قياس عدم -
 .كافى بشكل المطهرات و الكمامات توافر عدم -
  الحاالت مع للتعامل واضحة خطة و االحترازية لالجراءات واضحة خطة غياب -
بعد ايجابية المسحة األولى لم يتم عزل المصابين أو المخالطين فى غرف  -

ساعة فى غرف منفصلة فى فندق  43تم عزل المجموعة المصابة بعد و منفصلة

 منفصل

لم يتم توفير العناية الالزمة أو التواصل لتوفير الرعاية الالزمة للمصابين قبل  -

 ل لتونس.طبيب المنتخب األو وصول

 على الهجوم المستمر ضدهمواصل مع اللجنة الطبية للبطولة واالصرارضعف الت -

بدون أى أسانيد علمية او طبية مما أضعف موقفنا و فشلنا فى توضيح وجهة 

 الطبية السليمة النظر

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 صفحات ( 3) التالى : ... و تضمن تقرير رئيس اللجنة الطبية  الدكتور محمد سلطان 

عودة النشاط الرياضي تم االجتماع بكافة األجهزة الطبية بالمنتخبات وفرق منذ  -

الخاص بعودة نشاط كرة القدم والذى  5الدوري الممتازوتسليمهم نسخة من كود 

اإلحترازية قبل بداية التجمعات وقبل التدريب وقبل  يحوى كافة اإلجراءات

اإلجراءات التى يجب اتخاذها أثناء  المباريات وأثناءها وبعدها وكذلك

 المعسكرات المغلقة وأثناء االنتقاالت 

تضمن التقرير كافة االجاراءات الطبية التى تم اتخاذها قبل سفر البعثة حتى  -

 المسحة االخيرة قبل السفر 

وجود قصور فى تنفيذ اإلجراءات اإلحترازية بسبب عدم اهتمام الجهاز الطبي  -

 بالتنفيذ وفقا للبروتوكول . الالعبين بإلزام جميع

..  الكحول..  وجود قصور فى توزيع وسائل الحماية الشخصية (الماسكات -

توافرها مع كافة الالعبين برغم شراء كميات كبيرة منها للفريق  وعدم غيرها

 للفريق على ما طلبه الجهاز الطبيا بناء  

والتباعد بين الالعبين عدم إلتزام الجهاز الفنى واإلداري باالجراءات االحترازية  -

خالل عقد اجتماعات مطولة لالعبين وكذلك عدم اإللتزام بالتباعد من   و ذلك من

استخدام حمامات  –الصالة بدون تباعد  -الفنية  االجتماعاتاثناء الالعبين 

 السباحة 

 السفر المبكر إلى تونس مع عدم إلتزام الالعبين بصورة جيدة باالجراءات -

إلى سهولة نشر العدو ي بين الالعبين مع االحاطة انه لم يتم االحترازية أدى 

 الطبية فى هذا الموضوع  مراجعة اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 3 ) التالى :مدير ادارة المنتخبات قرير الدكتور عالء عبد العزيز ..  وتضمن ت 

 صفحات (
السلفة تسبب فى استخراج ار الوزارى وتعديله عدة مرات القرصدور التاخر فى  -

وعدم سفر المدير االدارى مع البعثة و عدم السفر نهائيا اليجابية  بالدوالر المالية

  المسحة التى اجرها قبل موعد السفر المقرر له بعد استالم السلفة

ادراج عدد مناسب بكشف الالعبين بالقرار الوزارى كاجراء احتياطى كان يجب  -

 الى ظروف طارئة

ن قبل البعثة للتاكد من وضع االقامة والغرف ووضع كان يجب سفر احد االداريي -

خطة عزل الفريق عن باقى نزالء الفندق وتطبيق خطة التباعد االجتاعى 

 بالتنسيق مع ادارة الفندق 

عدم سفر ادارى مع البعثة بعد ايجابية مسحة المدير االدارى للفريق وتكليف غير  -

 مختص بهذه المهام 

للفريق من االخطاء االدارية التى اوجدت خلال فى عدم سفر رئيس البعثة مرافقا  -

  القيادة االدارية للبعثة خاصة بعد ايجابية مسحة المدير الفنى

 .. صفحة واحدة ( وتضمن تقرير المدير المالى لالتحاد االستاذ / احمد محب ( 

كافة التكاليف المالية لمنتخب الشباب  سيد المدير المالى لالتحاد تضمنالتقرير   -

والتى تشمل مرتبات االجهزة الفنية منذ بداية عمل الجهاز الفنى للفريق 

ما  بلغ ما امكن حصره حتى تاريخ اعداد التقرير وقد والمعسكرات والمباريات

 مليون جنية  13يقرب من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 صفحة + مرفقات ( 28)  تحقيقات المستشار القانونى   

الدكتور / وليد منظور واسفرت د عضو اللجنة بالتحقيق مع لالتحاتولى السيد المستشار القانونى 

 على التقارير التى اعدها رئيس اللجنة الطبية والدكتور محمد ابو العال بعد ان اطلعناه التحقيقات 

لم ينفى نافيا منطقيا لما جاء بهذين التقريرين ورد عليهما ان الدكتو ابو العال لم   -

محمد سلطان وان الدالالت التى وصال اليها لم تستند يكن بالمعسكر او الدكتور 

 الى مرجعية منطفية 

افاد انه يعتقد ان سبب عدوى الالعبين والمدير الفنى هو اختالطهم بالمدير   -

االدارى عادل محفوظ والسيد / عبداللطيف ابو السعود النهاء االجراءات قبل 

 رغم طول المدةباستمرار ايجابية المسحات  ذلك  السفر ويستدل على

ان المدير الفنى تبين نتيجة احدى التحاليل التى اجريت له فى تونس ان الفيروس   -

 سريع االنتشار الذى يحمله 

 وبناءا عليه تضمن تضمن تقرير المستشار القانونى 

فى اتخاذ االجراءات االحترازية وفقا للبرتوكول من طبيب البعثه االهمال ثبوت  -

وتعليمات اللجنة الطبية  وزارة الشباب والرياضةوالقرارات الصادرة من 

 12العب والمدير الفنى بكوفيد  17باالتحاد االمر الذى ادى الى ايجابية عدد 

 المستجد وتسبب فى االنسحاب من البطولة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

التى فى ضوء ما تضمنته التقارير والتحقيقات توصلت اللجنة الى الحقائق التالية 

انها اثرت سلبا على بعثة منتخب الشباب المشاركة بتصفيات اتحاد شمال ترى 

 2222افريقيا تونس ديسمبر 

 قصور االدارى الأوجه اوال : 
وكان يمكن تدارك العبين  5لالعبين بالقرار واضافة عدد تدوين عدد غير مناسب من ا .1

العب بالقرار على ان يختار من بينهم العدد المحدد  33اكبر من ذلك بوضع اسماء عدد 

 . تاخر السلفة المالية للبعثةاالمر الذى ادى الى  للبعثه

خاصة مع البعثة من االتحاد ادارى  سرعة تدارك مرافقةاتخاذ ادارة االتحاد قرارا بدم ع .2

وبعد ذلك ايجابية مسحة المدير  3/12يوم قبل السفر ادارى البعثهابية مسحة ايجبعد 

 . قبل السفر  12/12و المدرب العام يوم  االدارى

فى دور والجهاز الفنى واالدارى  بشكل غير مناسب وتسكين الالعبين توزيع الغرف  .3

 بدورمختلف االمر الذى أخل بمتابعة الالعبين على مدار اليوم .

لتفادى اى قصور ادارى مما ادى لتولى مهامه و بعثة رئيس البعثة مرافقا للعدم سفر  .4

ه بعد قيادة البعثة واالنضباط االدارى الواجب اتباعه وسفرفى كبير الى وجود خلل ادارى

 .ة للبعثه غير مختص بالنواحى االداري وتكليفتفاقم الوضع الطبى للفريق 

لمدة اربعة ايام بعد ارسال عدم وجود السلفة المالية والتحمالت الواردة بالقرار الوزارى  .5

 . المدير االدارى للسلفة مع الفوج الثانى للبعثة

الالعبين وظهر جليا فى الفيديوهات المنتشرة بعد المباراة على تصرفات عدم السيطرة  .3

روح االنتماء الستمرار التواجد بالبطولة انما حقيقة االولى وان كان مضمونها يدعو الى 

وعدم وجود قيادة للبعثه الدارة البعثة االنفالت االدارى ب يعكس مدىاالمر فان ذلك 

  . الالعبينالتعامل االدارى مع االزمة و

وعدم االعتراف بخطأ البعثة بايجابية مسحات عدد كبير من  عدم االنضباط االدارى .7

الكاف كذلك ووجنسية طبيب البطولة وتوجية االتهامات للجنة الطبية للبطولة الالعبين 

من مسئولى البعثة والذى تأكد الحقا من عدم واثارة الجماهير ة ظرية المؤامرواشاعة ن

  الوطن حات عقب العودة الرضصحة تلك االدعاءات بدليل ايجابية المسا

نائب موافقة السيد / رئيس اللجنة الخماسية على سفر الفريق مبكرا وفق ما جاء بتقرير  .3

من السيد / عمرو جاءت المدير الفنى ة ورئيس البعثة بان الموافقة على طلب رئيس اللجن

 بعد تدخل مسئولين على مستوى عالى الجناينى 



 

 

 

 

 

 القصور فى االجراءات الصحية واالحترازيةأوجه ثانيا : 
وجود قصور فى تنفيذ اإلجراءات اإلحترازية بسبب عدم اهتمام الجهاز الطبي بإلزام  .1

او التتبع للحاالت التى خالطت المدير االدارى  الالعبين بالتنفيذ وفقا للبروتوكول جميع

 . وادارى الفريق الذين ثبت ايجابية مسحاتهم قبل السفر

لمعسكر الفريق بتونس دون احضار صورة المسحة الطبية او التاكد  ينالعباحد الدخول  .2

 .العدد ايجابى المسحة  من وضعه الصحى ومخالطة اعضاء الفريق وقد كان من ضمن

قبل المسحة المعتمدة من اللجنة الطبية اثناء المعسكر التدريبى عدم اجراء مسحة طبية  .3

للبطولة للكشف المبكر عن حالة الالعبين والتى كان من الممكن ان تساهم فى عدم تفاقم 

 . الوضع وزيادة حاالت االصابة فى ضوء السفر المبكر للبعثة

 وعدم غيرها..  الكحول..  الماسكات ع وسائل الحماية الشخصيةوجود قصور فى توزي .4

 . توافرها مع كافة الالعبين برغم شراء كميات كبيرة منها للفريق

لالعبين ا خالل عقد اجتماعاتوالتباعد  باالجراءات االحترازيةالعبين دم إلتزام الع .5

 .الصالة بدون تباعد  -الفنية  االجتماعاتاثناء الالعبين بين  وكذلك عدم اإللتزام بالتباعد

بعد ايجابية المسحة االولى فى  عزل المصابين أو المخالطين فى غرف منفصلةعدم  .3

 الحاالت المصابة عدد مما ادى الى زيادة ساعة  43لمدة تونس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 : تحديد المسئولية  ثالثا
 مسئولية المشرف العام على المنتخب ورئيس البعثة عن كافة اوجه القصور االدارى  .1

مسئولية المدير الفنى عن عدم وضع قائمة كبيرة من الالعبين بالقرار الوزارى يختار  .2

 من بينهم العدد المحدد للبطولة

 لمدة مسئولية المدير الفنى فى ضوء قيادته للفريق على المستوى الفنى والتربوى .3

التعليمات المشددة والحزم كانت تتطلب  وتاريخه الرياضىالطبيعية  ةتمكان وعامين 

 والجهازالفنى . االجراءات االحترازية بمعاونة الطبيب فى تطبيق كافة

لفا القواعد اللجنة الخماسية مخا ادارة االتحاد المتمثلة فى تخطى المدير الفنى .4

قيامه عمل باالتحاد المصرى لكرة القدم ويكونه واالجراءات والتسلسل القيادى، 

االتصال بالمسئولين بالدولة لتمريرسفر البعثة مبكرا لمعسكر اعداد قبل البطولة ب

 .اللجنة الخماسية رغبة غير على بتونس 

و عدم السفر مع الفوج  3/12مسئولية المدير االدارى بعدم اجراء المسحة الطبية يوم  .5

ظار استالم السلفة المالية وعدم وضع تقديرات مالية بموازنة البعثة االول للبعثة وانت

 .تتضمن اجراء عدد من المسحات اثناء فترة المعسكر قبل مسحة الكاف 

عن كافة اوجه التقصير فى الرعاية الطبية للبعثة مسئولية طبيب الفريق بشكل مباشر .3

 وعدم تطبيق االجراءات االحترازية 

  

 
 اعضاء اللجنة

 دكتور/ مصطفى عزام      حسين حلمى   /المستشار    / محمد سلطان دكتور  دكتور / عالء عبد العزيز 


