Еван Ньюманн
Порушення громадського порядку; напад на офіцерів, опір або перешкоджання офіцерам; вплив на федерального
чиновника, перешкоджання діям федерального чиновника або помста проти федерального чиновника;
проникнення в адміністративну будівлю або на територію з обмеженим доступом і перебування там зі
смертельною або небезпечною зброєю; порушення громадського порядку в адміністративній будівлі або на
території з обмеженим доступом з використанням смертельної або небезпечної зброї; фізичне насильство в
адміністративній будівлі або на території з обмеженим доступом з використанням смертельної або небезпечної
зброї; порушення громадського порядку у Капітолії; акт фізичного насильства в адміністративних будівлях або на
території Капітолія; перебування, участь у демонстрації або пікетування у Капітолії

ОСОБИСТІ ДАНІ
Використовує наступні дати народження: 22 червня 1972 р.

Колір волосся: брюнет

Колір очей: голубі

Ріст: 156 см

Вага: 86 кг

Стать: чоловіча

Раса: білий

ПРИМІТКА
Ньюманн має зв'язки з або може відвідати Міл Валі, Каліфорнія; Україну та Білорусь. Відомо, що Ньюманн відвідав Італію, Швейцарію,
Німеччину та Польщу.
УВАГА: РОЗШУК!
Еван Ньюманн був звинувачений 10 грудня 2021 року в окрузі Колумбія по 14 пунктах, у тому числі за участь у фізичному насильстві в
будівлі або на території зі смертоносною або небезпечною зброєю, за цивільний розлад і напад, вчинення опору або перешкоджання
певним офіцерам. Він втік з США 16 лютого 2021 року. Вважається, що в даний час він перебуває в Білорусі. Спочатку Ньюманн був
звинувачений у кримінальній скарзі, поданій 23 березня 2021 року. Федеральний ордер на арешт Ньюманна був виданий в окружному суді
США, округ Колумбія, 10 грудня 2021 року.
Стверджується, що Ньюманн брав участь у численних насильницьких діях проти декількох правоохоронців, які виконували свої службові
обов'язки по захисту будівлі Капітолія США 6 січня 2021 року. Припускається, що Ньюманн вступив у сутичку з поліцією Капітолія США та
офіцерами Метрополітен Поліції Вашингтону, округ Колумбія, як всередині Капітолія, так і назовні. Під час цих сутичок Ньюманн не тільки
завдавав ударів офіцерам руками і кулаками, він також нібито використовував металевий бар’єр як таран проти офіцерів. Ньюманн також,
як видається, залишився на території з обмеженим доступом пізно в день і ввечері, продовжуючи ігнорувати накази правоохоронців
покинути цю територію.
СЛІД ВВАЖАТИ ОЗБРОЄНИМ І НЕБЕЗПЕЧНИМ
Якщо у Вас є будь-яка інформація щодо цієї справи, будь ласка, зв'яжіться з ФБР безкоштовно за номером 1-800-CALL-FBI (800-225-5324).
Ви також можете зв'язатися з місцевим відділенням ФБР,найближчим американським посольством або консульством , або ви можете
надіслати повідомлення онлайн в tips.fbi.gov.
Регіональні відділення: Сан - Франциско, Вашингтон,округ Колумбія

