الداخلية تعلن تحديد هوية منفذ هجوم حلوان اﻹرهابي

فى إطار جهود وزارة الداخلية فى التصدى للحادث اﻹرهابى الذى إستهدف كنسية مارمينا بمنطقة
حلوان بتاريخ اليوم  ٢٩ديسمبر الجارى  ..وأسفر عن إستشهاد أمين شرطة وعدد )  ( ٦من
المواطنين وإصابة )  ( ٤آخرين والذى سبقه قيام منفذ الحادث بإطﻼق عدد من اﻷعيرة النارية
تجاه أحد المحال التجارية بمنطقة مساكن أطلس  ..مما أدى إلى إستشهاد مواطنين إثنين تواجدا
داخل المحل  ..ونجاح القوات اﻷمنية المعينة لتأمين الكنيسة ومحيطها فى إصابة منفذ الحادث
وضبطه وبحوزته السﻼح اﻵلى المستخدم فى الحادث وعبوة متفجرة محلية الصنع .
أسفرت نتائج البحث عن تحديد هوية المنفذ على النحو التالى :
إبراهيم إسماعيل إسماعيل مصطفى ) مواليد  – ١٩٨٤/٧/٤عامل ألوميتال – له محل إقامة
بشارع منشية السد حلوان القاهرة وإتخاذه عدد من المناطق الزراعية بمحافظات الصعيد أوكاراً
ﻹختبائه .
من أبرز العناصر اﻹرهابية الهاربة والخطرة والذى تزعم العناصر المنفذه لحادث التعدى على
مركبة ) ميكروباص ( تابع لقسم شرطة حلوان عام  ) ٢٠١٦سبق ضبط عدد منهم ( وأسفر عن
إستشهاد أحد الضباط وعدد )  ( ٧من أفراد الشرطة )موضوع القضية رقم ”  ″٢٠١٦/٥١٣حضر
أمن دولة عليا .
كما سبق قيامه منفردا ً بتنفيذ عدة حوادث إرهابية على النحو التالى :
حادث التعدى على منفذ تحصيل رسوم الطريق بنطاق مركز الواسطى بمحافظة بنى سويف مساء
أمس  ٢٨ديسمبر الجارى والذى أسفر عن إستشهاد عدد )  ( ٣من العاملين بالمنفذ ) موضوع
المحضر رقم  ٢٢٤/٢أحوال مركز شرطة الواسطى بتاريخ  ٢٩الجارى ( نظرا ً لخلفياتهم
العسكرية السابقة .
حادث التعدى على أحد المقاهى بنطاق قرية العامرية بدائرة مركز العياط بتاريخ  ٢٣ديسمبر
الجارى  ..والذى أسفر عن مصرع عدد )  ( ٣أشخاص وإصابة ) (٥آخرين ) موضوع القضية
رقم  ٢٠١٧/٥٨٨٥إدارى العياط نظراً لقناعته بتكفير لعب ” الطاولة ” بالمقاهى .
حادث التعدى على منفذ تحصيل الرسوم بالطريق اﻹقليمى بنطاق مركز العياط بالجيزة بتاريخ ”
 ” ٥يوليو  ٢٠١٧والذى أسفر عن إستشهاد عدد )  ( ٣من العاملين بالمنفذ ) موضوع القضية
رقم ”  ” ٢٠١٧/٢١٧إدارى غرب القاهرة العسكرية ( نظرا ً لخلفياتهم العسكرية السابقة
حادث مقتل مواطن واﻹستيﻼء على سيارته بمنطقة حلوان بالقاهرة بتاريخ  ٨أغسطس ٢٠١٦
) موضوع القضية رقم  ” ٢٠١٦/٩١٥٠١جنح حلوان .

أكدت نتائج الفحص الفنى للسﻼح المضبوط بحوزة اﻹرهابى المذكور عن تطابقه مع السﻼح
المستخدم فى العمليات اﻹرهابية السابق اﻹشارة إليها
الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية

