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                      لمحة عن القضية

شهر  في  عليا،  دولة  أمن  حصر   2019 لسنة   488 القضية  بدأت 
معتز مطر  اإلعالمي  أطلقها  التي  الدعوات  مع  تزامًنا   ،2019 مارس 
تحت شعار »اطمن أنت مش لوحدك« الذي يدعو من خاللها إلحداث 
ضوضاء جماعية احتجاجية في وقت محدد، باإلضافة إلي التظاهرات 
محطة مصر  حريق  حادثة  على  احتجاًجا  مارس  و2   1 يومي  العفوية  
المحطة والذى أودى  القطارات برصيف  أحد  لجرار  إثر اصطدام عنيف 
بحياة ما اليقل عن 22 شخًصا؛ ما أدى إلي القبض عن  ما ال يقل عن  
أعمار  من  سيدات  بينهم  من  فحسب،  القضية  هذه  فى  متهًما   94
مختلفة، ومحافظات متنوعة، على رأسها  محافظات القاهرة، والجيزة، 
واإلسكندرية، وبني سويف. ليواجه عدد غير قليل في القضية انتهاكات 
جسيمة أخلت بحقوقهم المكفولة بالدستور والمواثيق الدولية، حيث 
تعرضوا لإلخفاء القسري، والتعذيب، والمنع من التواصل مع األهل 
فضاًل عن المحامين. كانت نيابة أمن الدولة قد وجهت للمتهمين أثناء 
التحقيقات تهم بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، وكذلك 

إساءة استخدام وسائل التواصل االجتماعى.
ومن خالل متابعة سير القضية مع محامي بعض المتهمين ويبلغ 
عددهم ثمانية عشرة متهًما من بينهم خمس نساء، وجدنا أن النمط 
األبرز الذي تسير القضية من خالله هو تعدد االنتهاكات التي تعرض لها 
أغلب المتهمين، حيث يتبين أن جميع المتهمين  قد تعرضوا لالختفاء 
القسري عقب القبض عليهم لفترات وصل في بعض الحاالت إلى 26 
يوًما  قبل عرضهم على النيابة، سواًء كانوا من الرجال أو النساء، كما 
تعرض أغلبهم ألشكال مختلفة من التعذيب البدني والمعنوي، كما 
تم حرمانهم من التواصل مع محاميهم وذويهم خاصة أثناء جلسات 

التحقيق األولي

1
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الحالة االجتمعاية المحافظة السن المهنة االسم
 متزوج ولديه ثالثة 

 أبناء عبد الله،
وجابر، وأميرة

 حلوان 
القاهرة

 حاصل على 
 ليسانس حقوق،
 ويعمل صاحب
حضانة أطفال

 40 
عاًما

 ماجد صالح الدين 
محمد محمود

عزب  الشرقية   طالب في السنة
الثالثة كلية حقوق

 21 
عاًما

خالد محمد عبد السالم 

عزب  القاهرة  طالب   22 
عاًما

 مجدي أحمد صابر عبد 
الله

عزب  الفيوم   طالب في الصف 
الثالث الثانوي

 17 
عاًما

 عمر ابراهيم جمعة عبد 
الواحد

متزوج بورسعيد صاحب شركة طباعة عاًما53 عبده السيد زيتون
القاهرة  طالب في الصف

األول الثانوي
عاًما 17  محمد سيد يحيى أبو

زيد
القاهرة  محمود زكريا   

اإلسكندرية  يوسف سعيد مبروك   
القاهرة   ابراهيم عبد الله   
اإلسكندرية   حسن خالد حسن حسن   
القاهرة    عبد العزيز سعيد عبد   

العال
طنطا    شوقي خالد شوقي  

 متزوجة ولديها
ثالث اطفال

االسكندرية ربة منزل سنة 36  عال متولى السيد 
محمد عطية

 متزوجة ولديها
ثالثة اطفال

القاهرة ربة منزل سنة 41 جماالت محمود عطية 

عازبة الجيزة طالبة سنة 22  ياسمين هشام كمال
محمد

عازبة القليوبية طالبة سنة 24 إيمان أحمد رشاد
عازبة الجيزة طالبة سنة 21 ميادة محمد أمير سالم
متزوج الجيزة سنة 55 هشام كمال محمد 
اعزب سوهاج  عامل فى التوحيد

والنور
سنة 27  سعد عبد الستار

محمود نوح

بيانات  المتهمين الذين تم توثيق حالتهم
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الحق في التواصل مع العالم الخارجي
يكفل الدستور المصري البنود األساسية التي تحافظ على 
الدستور  من   54 المادة  فحسب  وحقوقه،  المواطن  حرية 
ُتمس،  الشخصية حق طبيعٌي، وهي مصونة ال  فـ«الحرية 
وفيما عدا حالة التلبس، ال يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، 
أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إال بأمٍر قضائٍي مسَبٍب 
حريته  ُتقيد  من  كل  فوًرا  ُيبلغ  أن  ويجب  التحقيق.  يستلزمه 
االتصال  من  ُن  وُيمكَّ كتابة،  بحقوقه  ويحاط  ذلك،  بأسباب 
م إلى سلطة التحقيق خالل  بذويه وبمحاميه فوًرا، وأن ُيقدَّ

أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته«.
خالل  من  القسري  االختفاء  جريمة  على  التعرف  ويتم 
التحقيق معهم، وكذلك من خالل  أثناء  المتهمين  اعترافات 
تفيد  العام  النائب  على  األهالي  يرسلها  التي  التلغرافات 
التي  النصوص  من  الرغم  وعلى  ذويهم.  على  بالقبض 
العالم  التواصل مع  المواطنين في  تعمل على حماية حق 
الخارجي، نجد أن جميع المتهمين الذين تم متابعة وضعهم 
لمدد  القسري  تعرضوا لالختفاء  القضية قد  القانوني في 
الذكور  متباينة وصلت إلي 26 يوًما، وال يقتصر ذلك على 

دون اإلناث.
واالختفاء القسري هنا، خاصة فى هذا النوع من القضايا، 
العمدي  التجهيل  منها  انتهاك،  من  أكثر  باطنه  في  يشمل 
بمكان االحتجاز، واالحتجاز دون وجه حق، في أماكن احتجاز غير 
رسمية، والحرمان من التواصل مع األهل أو المحامين، هذا 
عن  الحقيقيين  الضبط  مكان  زمان  التضارب في  عن  فضاًل 

الذي دونته األوراق الرسمية.
 وفًقا للمحامين الذين حضروا التحقيقات مع المتهمين؛ ذكر 
المتهم ماجد صالح الدين محمد محمود أنه قد قام بتسليم 
نفسه إلى قسم حلوان في 13 مارس 2019، بينما لم يتم 

هو  القسري  اإلخفاء 
أو  اإلحتجاز  أو  »اإلعتقال 
من  شكل  أي  أو  اإلختطاف 
أشكال الحرمان من الحرية يتم 
على أيدي موظفي الدولة، 
مجموعات  أو  أشخاص  أو 
يتصرفون  األفراد  من 
أو  الدولة  من  دعم  أو  بإذن 
رفض  ويعقبه  بموافقتها، 
الشخص  بحرمان  اإلعتراف 
مصير  إخفاء  أو  حريته  من 
مكان  أو  المختفي  الشخص 
وجوده، مما يحرمه من حماية 

القانون.«
المادة 2 من اإلتفاقية الدولية 
من  األشخاص  جميع  لحماية 

اإلختفاء القسري.
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مكان االختفاء  مدة
االختفاء

 تاريخ العرض
على النيابة

 تاريخ القبض
 )وفًقا

)للمتهمين

 مكان القبض )وفًقا
)للمتهمين

االسم

 قسم شرطة 
 حلوان )المباحث

)الجنائية

 13 
يوًما

 / 3 / 26 
2019

2019 / 3 / 13  قام بتسليم نفسه 
 لقسم شرطة حلوان
 بعد أن قام البوليس
 باحتجاز أخوه عشان

يقبضوا عليه

 ماجد صالح الدين 
محمد محمود

 مقر أمن الدولة 
بالشرقية

10 أيام   2019\3\11  2019\3\1 البيت   خالد محمد عبد 
السالم

 - 10 أيام   2019\3\11  2019\3\1 البيت  مجدي أحمد صابر 
عبد الله

مقر أمن الدولة  9 أيام   2019\3\10  2019\3\1 البيت  محمود زكريا 
 مديرية األمن 

بالفيوم
 14 
يوًما

 2019\3\18  2019\3\4 البيت عمر ابراهيم جمعة 

عرضه على النيابة إال في 26 مارس 2019 ، أي بعد قضائه 13 يوًما مختفي قسرًيا. في 
حين ذكر  المتهم خالد محمد عبد السالم أثناء التحقيق معه بأنه في 1 مارس 2019 دخلت 
قوة ترتدي مالبس مدنية، وتم القبض عليه، والذهاب به إلي أمن الدولة في الشرقية 
بعدها قاموا بعرضه على النيابة في 11 مارس 2019،  أي لم يتم عرض المتهم على 
النيابة إال بعد عشرة أيام من القبض عليه بشكل فعلي، وكانت أسرة المتهم قد ذكرت 

بأن قوات األمن قد تحفظت على جميع هواتف المنزل، اثناء القبض علي المتهم.
أما المتهم مجدي أحمد صابر فقال أثناء تحقيق النيابة معه بأنه  يوم 1 مارس 2019 
دخلت إلى البيت قوة ترتدي مالبس مدنية عددهم تقريًبا 8 أشخاص، وتم اقتياده لمكان 
التحقيق  جلسة  أثناء  المعلومة  بهذه  المتهم  أفاد  فقد  للمحامي  ووفًقا  معلوم.  غير 
األولى معه، وذلك في يوم 11 مارس 2019 أي بعد عشرة أيام من القبض عليه.  أما 
المتهم عمر إبراهيم جمعة فقال أثناء التحقيق معه بأن يوم 4 مارس 2019 جاءت قوة 
قالوا له أنهم من قسم الشرطة وأنهم سيعيدونه إلى البيت مرة أخرى، ليكتشف بأنه 
في مديرية أمن الفيوم، ليقوموا بعرضه على نيابة أمن الدولة في 18 مارس، أي بعد 

انقضاء أسبوعين على تاريخ إلقاء القبض على المتهم.
األولى  التحقيق  جلسة  أثناء  زيتون  السيد  عبده  المتهم  مع  الحاضر  للمحامى  ووفًقا 
معه بتاريخ 13 مارس 2019 فقد قال : »أنا اتمسكت يوم 6 مارس 2019 من البيت بعد 
ما كسروا باب الشقة علينا، وروحت على مكتب أمن الدولة في قسم بور فؤاد«، وهو 
ما أكدته التلغرافات المقدمة من أسرته لكل من النائب العام ووزير الداخلية والمحامي 
العام لنيابات بورسعيد.1 أي أن المتهم ُعرض على النيابة بعد سبعة أيام من تاريخ القبض 
أبو زيد والذى  المتهم محمد سيد يحيى  التي تقترب من مدة إخفاء  المدة  عليه، وهو 
أرسلت أسرته تلغراف  للنائب العام تفيد إخفائه لمدة 9 أيام منذ 2 مارس وحتى عرضه 
على النيابة يوم 11 مارس،2 األمر الذي يكشف عن اإلخالل بحقوق المتهمين في هذه 

القضية، مثل غيرها من قضايا أمن الدولة،  في التواصل مع العالم الخارجي.

مرفق 1  1
مرفق 2  2
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قسم بورفؤاد  7 أيام   2019\3\13  2019\3\6 البيت  عبده السيد زيتون 

 معسكر الجبل 
األحمر

9 أيام   2019/ 3/ 11 2019/3/2 الشارع   محمد سيد يحى ابو 
زيد

 مديرية أمن 
اإلسكندرية

يومين   2019 /4 / 8 2019 /4 / 6 البيت   عال متولى السيد 
محمد عطية

 قسم عين 
شمس

 12 
يوًما

 3 / 25 
2019/

 2019 / 3 / 13 البيت   جماالت محمود 
عطية

 قسم عين 
شمس

 12 
يوًما

 / 3/ 25 
2019

 2019 / 3 / 13 البيت   خالد أحمد  القطب 
زوج جماالت

قسم العمرانية  13 يوًما  201 / 3 / 26  2019/ 3 / 13 البيت  ياسمين هشام 
كمال محمد

 26 / 3 /  13 يوًما قسم العمرانية
2019

 2019 /3 / 13 البيت هشام كمال محمد 

 األمن الوطنى
بالجيزة

26 يوًما / 3 / 31 
2019

2019/ 3 / 5  محطة السكة حديد
الجيزة

 سعد عبد الستار
محمود نوح

قسم شبرا الخيمة 24 يوًما 2019 / 4  /1 2019 / 3 / 9  محطة مترو شبرا
الخيمة

إيمان أحمد رشاد

 معسكر الجبل
األحمر

9 أيام / 3 / 10 
2019

2019 / 3 / 1 التحرير  ميادة محمد أمير
سالم



9

الحق في المعاملة اإلنسانية وعدم التعرض للتعذيب
لكل إنسان الحق في السالمة البدنية والجسدية، ويعتبر التعذيب 
غيره  أو  للتعذيب  شخص  أي  إخضاع  ويجرم  دولًيا،  محرمة  جريمة 
والحق  المهينة.  أو  الالإنسانية  أو  القاسية  المعاملة  ضروب  من 
في الحرية وعدم التعرض  للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو 
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة هو حق مطلق ومبدأ 
الدول،  جميع  على  ينطبق  العرفي  الدولي  القانون  مبادئ  من 
وإن لم توقع على المعاهدات الدولية، وال يسمح بتعطيله حتى 
بأية ظروف  التذرع  الحرب وحاالت الطوارئ. وال يجوز  في أوقات 
جرائم  أو  اإلرهاب  بمحاربة  المتعلقة  الظروف  حتى  استثنائية، 
أًيا  السيئة،  المعاملة  غيره من ضروب  أو  التعذيب  لتبرير  العنف، 
كانت طبيعة الجرم المتهم به، وفضاًل عن جرم التعذيب البدني او 
المعنوي ألي متهم تحت أي ذريعة وإن كان الحرب على اإلرهاب، 
فتعرض متهم ما للتعذيب يقلل من مصداقية االعترافات التي 

يدلي بها، بل إن ذلك يبطلها في التقاضي.
غير أن هذا األمر ال يخرج عن الحيز النظري فقط في إطار تعامل 
السلطات المصرية المنهجي مع المتهمين، في القضايا السياسية 
عشرة  أفاد  فقد  القضية،  هذه  وفى  السواء.   على  الجنائية  أو 
بتعرضهم ألشكال  معهم  التوثيق  تم  ممن  األقل  على  متهمين 
بالكهرباء،  والصعق  الضرب،  بين  تنوعت  التعذيب،  من  مختلفة 

والتعليق، واإلهانة، والتهديد باألهل.
فقد أقر المتهم ماجد صالح الدين محمد محمود بتعرضه للضرب 
باألقالم  )باأليدي على وجهه( وبالشالليت ) باألقدام على جسده(  
من قبل أمين شرطة في مباحث قسم حلوان واسمه )...(، وقد 
المتهم على اسم أمين الشرطة من خالل نداء رفقائه له  تعرف 
المتهم، وكذلك على مكان تعذيبه وهو داخل ثالجة  أثناء تعذيبه 
ادعى  فقد  السالم  عبد  محمد  خالد  المتهم  أما  حلوان.   قسم 
تعرضه لالعتداء بالضرب على الوجه، والكلبشة من الخلف، وتغمية 
النيابة  ما سجلته  وهو  بالشرقية،  الدولة  أمن  مقر  في  العينين، 
في أوراق التحقيق. في حين  قال المتهم عمر إبراهيم جمعة بأنه 

2

»كل من يقبض 
عليه، أو يحبس، 

أو تقيد حريته تجب 
معاملته بما يحفظ 

عليه كرامته، وال 
يجوز تعذيبه، وال 

ترهيبه، وال إكراهه، 
وال إيذاؤه بدنيا أو 
معنويا، وال يكون 
حجزه، أو حبسه إال 

فى أماكن مخصصة 
لذلك، الئقة إنسانًيا 
ً وصحيا... ومخالفة 

شىء من ذلك 
جريمة يعاقب 
مرتكبها وفقا 

للقانون«
المادة 55 من الدستور 
المصري المعدل سنة 

2014

“ال يجوز إخضاع 
أحد للتعذيب 

وال للمعاملة أو 
العقوبة القاسية أو 

الالإنسانية أو الحاّطة 
بالكرامة”

مادة 5 من اإلعالن 
العالمي لحقوق 

اإلنسان
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قد تعرض للتعذيب في مديرية أمن الفيوم، حيث ُضِرب باأليدي باالقالم على وجهه 
في أول يوم له هناك، وذلك أثناء كلبشة يديه.

ووفًقا لمحاميه، قال المتهم محمود زكريا أثناء التحقيق معه بأنه قد تعرض للتعذيب 
في أحد مقرات أمن الدولة، من خالل ضربه بالعصي، وكهربته في اعضائه التناسلية، 
كما تم تعليقه بالكلبش في الحائط، ويضيف قائاًل: أن كثرة تعرضه للكهرباء جعلته يصاب 
يطلب  جعله  ما  وهو  موجودين،  غير  أشخاص  بتخيل  وهلوسة  إرادي،  غير  تبول  بحالة 
العرض على طبيب نفسي وأخصائي مسالك بولية. وقد تركت الكلبشة عالمات على 
يديه، وترك الضرب عالمات على رأسه. أما المتهم سعد عبد الستار فذكر في التحقيق 
معه بأنه تعرض للتعذيب في مقر أمن الدولة بالجيزة، حيث تم ضربه باأليدي واألرجل 

والصعق بالكهرباء في أماكن متفرقة من جسده وتعليقه لمدة يومين.
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الحق في الدفاع والتمثيل القانوني
يدافع الدستور المصري وكذلك قانون اإلجراءات الجنائية 
عن حقوق المواطنين أثناء التقاضي، أو تعرضهم لحالة من 
المشرع  يراعيها  التي  الشروط  أهم  وأحد  االتهام،  حاالت 
المصري أن يحصل المتهم على حقه األصيل في الدفاع، 
وذلك  من خالل تمكينه من التواصل مع محاميه في الدقائق 

األولى من تعرضه للتحقيق، وأثناء كل مراحل التقاضي.
بالدستور  والمكفول  األصيل  الحق  هذا  من  وبالرغم 
والمواثيق الدولية، فإن بعض المتهمين الذين تم التوثيق 
محامي  على  يحصلوا  لم  القضية  هذه  إطار  في  معهم 
للدفاع عنهم في جلسة التحقيق األولى، وذلك في حالة 
زيتون،  السيد  زكريا، ومجدي صابر، وعبده  كل من محمود 
جلسات  بعض  في  الحضور  من  المحامين  منع  حين  في 
التجديد الخاصة ببعض المتهمين .وقد رفضت النيابة انفراد 
سمحت  بينما  زيتون،  السيد  عبده  المتهم  مع  المحامي 
للمحامين باالنفراد بالمتهمين بعد التحقيقات وليس قبلها، 

وهو ما يعد انتهاًكا لحق المتهمين األصيل في الدفاع.
االنتهاكات  معظم  بإثبات  للمحامين  النيابة  سماح  ورغم 
وإثبات  احتجازهم،  فترة  أثناء  المتهمون  لها  تعرض  التي 
تعرض المتهمين للتعذيب في االعتبار، وإثبات أغلب الدفوع 
والطلبات من ِقَبل المحامين، إال أنها لم تأخذ بعض طلبات 
اإلعتبار وذلك مثل في  بعين  الشرعي  الطب  إلى  اإلحالة 
لتعذيب وحشي  زكريا، والذي تعرض  المتهم محمود  حالة 
حيدة  حول  شكوًكا  يثير  الذي  األمر  جسده،  على  آثاره  ترك 

واستقاللية النيابة.

»لكل شخص يقبض 
عليه أو يحتجز، في تهمة 
جنائية أو غير جنائية، الحق 
في اإلستعانة بمحامي، 
في كل مراحل اإلجراءات 

الجنائية«
مبدأ 1 من المبادئ األساسية 

الخاصة بدور المحامين.

»بجب أن يبلغ فوًرا كل 
من تقيد حريته بأسباب 

ذلك، ويحاط بحقوقه كتابًة، 
ويمكن من اإلتصال بذويه 
وبمحاميه فوًرا، وأن يقدم 
إلى سلطة التحقيق خالل 
أربعة وعشرين ساعة من 

وقت تقييد حريته. وال يبدأ 
التحقيق معه إال في حضور 

محاميه«
المادة 54 من الدستور المصري 

المعدل عام 2014
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المرفقات

1-  تلغراف مرسل من أسرة المتهم عبد السيد زيتون يفيد القبض عليه 
بتاريخ 6 مارس 2019
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2- تلغراف مرسل من أسرة المتهم محمد سيد يحيى أبو زيد يفيد القبض 
عليه بتاريخ 2 مارس 2019
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 محمد سعيد شحاته
سعيد

86

 احمد سمير محمد
شاكر

87

هادي محمد طارق 88
 سعيد محمد عبد

الستار
89

 احمد محمد عبد
المحسن

90

 محمد عبد الجابر حسن
علي

91

 احمد محمد عبد
العظيم عبد الفتاح

92

خالد منصور صالح 93
 محمد عبد المنصف

محمد محمود
94

3- أسماء أغلب المتهمين في القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة

االسم
خالد محمد عبد السالم 1
 مجدي احمد صابر عبد

الله
2

يوسف سعيد مبروك 3
 عبد العزيز سعيد عبد

العال
4

ابراهيم عبد الله 5
حسن خالد حسن حسن 6
شوقي خالد شوقي 7

عبده السيد زيتون 8
 عمر ابراهيم جمعة عبد

الواحد
9

 منى احمد منصور
متولي

10

 نادية عبد الحميد جابر
عبد الحميد

11

 مديحة أحمد عبد
المقصود

12

شادية أحمد محمد 13
 مصطفي عماد الدين

محمد
14

فؤاد صالح الدين احمد 15
كريم هشام وهيب 16

 محمود زكريا مصطفى
قطب

17

شريفة عز الدين محمد 18
 محمد احمد احمد محمد

النوساني
19

 مجدي أحمد صادق
مرجان

20

 محمد عماد محمود
السيد

21

 مصطفى محمود احمد
كامل

22

محمد سيد يحيى ابوزيد 23
 عمر خالد عبد التواب

محمد
24

كريم نظمي فتحي 25
 أحمد محمد عبد الرحمن

الوالي
26

أسامه السيد محمد 27
محمد احمد أبو النقر 28

ميادة محمد امير 29
 بالل عبد الرازق عبد

المقصود
30

 باسم حمدي محمد عبد
الرسول

31

سامح مجدي محمود 32
محمد أحمد محمود فرج 33
أسامه شبراوي إبراهيم 34
أحمد عبد الفتاح حسين 35
 إبراهيم عبد الله عبد

المقصود
36

عادل حسني رمضان 37
عمرو دسوقي علي 38
 محمد احمد عبد العال

حسن
39

 مصطفى إبراهيم عبد
العزيز

40

 محمد أحمد محمد عبد
الجواد

41

أمير أشرف كمال امام 42
 محمد نادي احمد

ابراهيم
43

 محمود حامد محمد
إبراهيم

44

 ابراهيم حمدي حسن
الشويخي

45

 عمر مصطفى محمود
عبد العاطي

46

وليد ظريف شاكر 47
إمام حسن إمام أحمد 48

 ماجد صالح الدين
محمد محمود

49

محمد مصطفى زكي 50
نادر عمر مصطفى 51

 عمر عبد الحميد محمد
مكاوي

52

ممدوح أحمد محمد 53
أشرف السيد مرجان 54
 عادل حسن محمد

محمد سعيد
55

خالد علي محمد سيد 56
 محمود محمد محمد

عبد الوهاب
57

 أحمد إبراهيم على عبد
الرحمن

58

أحمد محمد جاد الله 59
سعيد بدر الدين علي 60

 أحمد حمدي محمد عبد
الرحمن

61

 أحمد سيد سيد
الطراوي

62

 الشيماء محمد سعيد
شحاته

63

 عبد الله على محمد
محمد

64

 محمد خالد محمد
السيد

65

فتحي محمد مرزوق 66
معاذ أحمد سعيد 67
 محمود حامد أحمد

محمد
68

 عادل محمود عبد
السالم

69

 محمد السيد عبد
المغازي

70

 أحمد عبد الفتاح السيد
عبد العال

71

محمد هشام محمد 72
 محمود طلعت عبد

التواب
73

 محمد مصطفى عبد
السالم

74

 عادل محمد مراد
محمد

75

 عبد الله كامل السيد
عبد الرحمن

76

 محمد جمال محمد
السيد

77

 محمد فتحي محمد
حسانين

78

 وائل محمد أبو
المعاطي السيد

79

 عز محروس محمد
محروس

80

خالد أنور محمد 81
 عادل رمضان عبد

العظيم
82

 مصطفى محمود
مرسي

83

 حسام الدين عبد
العظيم

84

 طارق عصام الدين عبد
العظيم

85


