بيان وزارة الداخلية بشأن التوصل لتحديد منفذ حادث التعدى على الكنيسة
المرقسية باﻹسكندرية
فى إطار جهود وزارة الداخلية لمﻼحقة العناصر المتورطة فى ارتكاب حادثى تفجير
كنيستى )المرقسية باﻹسكندرية – مارجرجس بالغربية( فقد تم فحص وتفريغ
كاميرات المراقبة بموقع الحادثين ،جمع التحريات والمعلومات ذات الصلة ،تتبع
خطوط سير العنصرين اﻻنتحاريين منفذى الحادثين ،مﻼحقة العناصر الهاربة على
ذمة بعض القضايا اﻹرهابية مؤخراً لفحص صلتها بالحادثين.
وباستخدام الوسائل والتقنيات الحديثة ،وفحص مقاطع الفيديو الخاصة بالحادثين
ومضاهاة البصمة الوراثية ﻷشﻼء اﻻنتحاريين التى عُثر عليها بمسرح الحادثين مع
البصمة الوراثية ﻷهلية العناصر الهاربة من التحركات السابقة والمشتبه فيهم ..أمكن
التوصل لتحديد منفذ حادث التعدى على الكنيسة المرقسية باﻹسكندرية وتبين أنه
المدعو محمود حسن مبارك عبدﷲ )مواليد  ١٩٨٦/٩/٢٨بقنا يقيم حى السﻼم بمنطقة
فيصل بمحافظة السويس –عامل بإحدى شركات البترول( والمطلوب ضبطه
وإحضاره فى القضية رقم  ٢٠١٦/١٠٤٠حصر أمن دولة.
وتبين إرتباطه بإحدى البؤر اﻹرهابية التى يتولى مسئوليتها الهارب عمرو سعد
عباس إبراهيم )مواليد  ١٩٨٥/١١/١٨بقنا ويقيم بها اﻷشراف البحرية –حاصل على
دبلوم فنى صناعى" -زوج شقيقة اﻻنتحارى منفذ العملية"( الذى إضطلع بتكوين عدة
خﻼيا عنقودية يعتنق عناصرها اﻷفكار التكفيرية اﻹرهابية ..فضﻼً عن قناعة بعضهم
باﻷسلوب اﻹنتحارى ﻹستهداف مقومات الدولة ومنشآتها وأجهزتها اﻷمنية ودور
العبادة المسيحية .
وقد سبق ﻹحدى خﻼيا هذه البؤرة ارتكاب حادث تفجير الكنيسة البطرسية
اﻷرثوذكسية بالعباسية بواسطة إنتحارى ونجحت الجهود اﻷمنية فى ضبط
المتورطين بالحادث  ،بينما اضطلعت خلية أخرى بالهجوم على كمين النقب بالوادى
الجديد واستشهاد عدد من أفراد الكمين وأمكن تحديد المتورطين وضبط بعضهم ،
ومصرع أثنين منهم حال مقاومتهما أثناء عملية ضبطهما  ،كما تم توجيه ضربة
أمنية مؤخرا ً لخلية ثالثة تابعة لذات البؤرة أسفرت عن مصرع سبعة من أبرز
كوادرها أثناء مﻼحقتهم بنطاق الجبل الشرقى بمحافظة أسيوط بتاريخ أول أمس
اﻹثنين الموافق  ١٠أبريل الجارى .
وقد أسفر ذلك عن ضبط العديد من اﻷحزمة الناسفة والعبوات المتفجرة وأنواع
أسلحة مختلفة وكميات من الذخيرة ومجموعة من الكتب التكفيرية .
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وتواصل أجهزة اﻷمن جهودها لتحديد إنتحارى حادث كنيسة مارجرجس بالغربية
ومﻼحقة باقى العناصر الهاربة لتلك البؤرة اﻹرهابية وهم :
 عمرو سعد عباس إبراهيم ،مواليد  ١٩٨٥يقيم بقنا .
 مهاب مصطفى السيد قاسم ،مواليد  ١٩٨٦يقيم بالزيتون بالقاهرة.
 سامح بدوى مصيلحى بدوى ،مواليد  ١٩٨٤يقيم بحدائق الزيتون بالقاهرة.
 عمرو مصطفى يونس عبدالرحيم ،مواليد  ١٩٨٢يقيم بالشويخات بقنا.
 محمد بركات حسن أحمد ،مواليد  ١٩٨٥يقيم بقنا.
 تاج الدين محمود محمد محمد ،مواليد  ١٩٨٠يقيم بقنا.
 مصطفى عبده محمد حسن ،مواليد  ١٩٨٣يقيم بفيصل بالسويس.
 طلعت عبدالرحيم محمد حسين ،مواليد  ١٩٨٦يقيم بفرشوط بقنا.
 ممدوح أمين محمد بغدادى ،مواليد  ١٩٧٧يقيم بقنا.
 حامد خير على عويضة ،مواليد  ١٩٧٩يقيم بقنا
 حمادة جمعة محمد سعداوى ،مواليد  ١٩٨٧يقيم بقنا.
 مصطفى محمد مصطفى أحمد ،مواليد  ١٩٨٦يقيم بقنا.
 أحمد مبارك عبدالسﻼم متولى ،مواليد  ١٩٩٢يقيم بقنا.
 عبدالرحمن كمال الدين على حسين ،مواليد  ١٩٩٢يقيم بقنا.
 محمود محمد على حسين ،مواليد  ١٩٨٨يقيم بقنا.
 على محمود محمد حسن ،مواليد  ١٩٧٢يقيم براس غارب بالبحر اﻷحمر.
 عبدالرحمن حسن أحمد مبارك ،مواليد  ١٩٨٢يقيم بقنا.
 على شحات حسين محمد ،مواليد  ١٩٧٨يقيم بقنا.
 سﻼمة وهبة ﷲ عباس إبراهيم ،مواليد  ١٩٨٢يقيم بقنا.
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وتعلن وزارة الداخلية عن مكافأة مالية قدرها مائة ألف جنية لمن يتقدم بمعلومات
تساعد أجهزة اﻷمن فى ضبط أى عنصر من الهاربين المذكورين .
وزارة الداخلية
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