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16 kişilik cinayet komisyonunu araştırıyor
Ukraynalı Tır şoförüne cinayet girişimi
Von Cengiz A l t i n

3 Mayıs 2020 Pazar - Steinheim / Höxter (wbh). Pazar günü bir tır park yerinde bir tır
şöförü kabinden aniden asfalta düştü.
Olayı gören görgü şahitlri derhal polisi aradı.Olay yerine gelen kurtarma görevlileri göğüs
bölgesinden ağır yaralanan 44 yaşındaki şoföre tıpkpı müdahalede bulundu. Göğsünden
bıçaklandığı anlaşılan şöför derhal hastaneye kaldırıldı.Höxter polisi olayın bir cinayet girişimi
olduğunndan şüpheleniyor.
1. sayfanın devamı Steinheim'daki bir nakliye şirketinin bahçesinde iki kamyon yan yana
park etmişti. Polis,54 yaşındaki Ukraynalı bir kamyon şoförü olan ikinci kamyonun sürücüsüne
şüpheleniyor. İki şoför 1 Mayıs 2020 Cuma günü şirketin tesislerine geldi ve büyük olasılıkla
günü birlikte geçirdi. 16 kişilik uzman ekipten oluşan cinayet komisyonu olayı aydınlatmak için
inceleme başlattı.
Paderborn cumhuriyet savcısı ve Bielefeld polisinin ortak basın açıklamasına göre dün, 2
Mayıs 2020 Cumartesi günü, polis ve kurtarma görevlileri Steinheim / Höxter'deki
Industriestrasse'deki bir nakliye firmasının bulunduğu yere saat 17: 48'de çağrıldılar.

O zaman, nakliye şirketinin bahçesinde iki kamyon yan yana duruyordu. İki tanık, iki
kamyondan birinin aniden kabinden asfalta nasıl düştüğünü gözlemledi.
Kısa bir süre sonra, tanıklar tarafından çağrılan acil servis 44 yaşındaki Ukraynalı bir kamyon
şoförü olan kişinin göğüs bölgesinde kanamalı olarak buldu.Yaralı kişi önce Höxter'deki bir
hastaneye götürüldü ve hemen ameliyata alındı.
Doktorlar, göğsünde ciddi akciğer yaralanmaları olan bir bıçak yarası teşhis etti. Kötüleşen
sağlık durumu nedeniyle, 44 yaşındaki adam daha sonra bir Paderborn hastanesine
nakledildi.Yaralı şöförü hayatı tehlikesi devam ediyor.
Cinayet girişimi şüphesi bulunduğundan, 16 kişilik cinayet komisyonu Bielefeld kriminal dairesi
şefi Jürgen Kollien başkanlığındaki Höxter polisinin araştırmacılarıyla birlikte cinayet
soruşturmasından sorumlu Bielefeld polis merkezi tarafından kuruldu.
Soruşturma şu anda 54 yaşındaki Ukraynalı bir kamyon şoförü olan ikinci kamyonun
sürücüsüne odaklanıyor.
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Polis,görgü şahidleri in (0521)5450'dan Bielefeld polisini, (05275)9620 numaralı telefondan
Höxter polisini aramaları istedi.
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