
Калифорнија: У пуцњави у Монтереј Парку током прославе Кинеске нове године погинуло најмање деветоро, а више особа рањено
недеља, 22 јануар 2023 13:33

Пуцњава током прославе кинеске лунарне нове године у Калифорнији, медији јављају да
има више жртава.

  

  

Инцидент се догодио у Монтереј Парку, који се налази око 13 километара источно од
Лос Анђелеса, након 22 сата по локалном времену у суботу. До пуцњаве је дошло на
лунарном новогодишњем фестивалу на којем се окупило више хиљада људи.

  

Полиција је објавила да је погинуло најмање девет особа, пише АП, а према незваничним
информацијама више од 10 је рањено након што је мушкарац отворио ватру. За сада није
познато шта се догодило са нападачем.

  

Десетине хиљада људи окупило се у суботу поподне на дводневном фестивалу, који се
сматра једним од највећих у региону.

  

Како преноси ЛА Тајмс, пуцњава се догодила око 22 сата.
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Сеунг Вон Чои, власник ресторана преко пута места где се догодила пуцњава, рекао је
за ЛА Тајмс да су три особе улетеле у његов ресторан и рекле му да закључа врата.
Рекли су му да је у том подручју био човек са оружјем. Наоружани нападач је, како су
рекли, имао више комада муниције код себе. Чои је рекао да верује да се пуцњава
догодила у дискотеци у околини.

  

Десетине хиљада људи окупило се у суботу на почетку дводневног фестивала, једног од
највец́их лунарних новогодишњих догађаја у региону. Током дана, публика је уживала у
куповини кинеске хране и накита.

  

Џон (27) живи у близини места пуцњаве. Стигао је кући око 22 часа и чуо око четири или
пет пуцњева, рекао је. Затим је чуо како полицијске снаге стижу низ улицу. Сишао је око
23.20 да види да ли је до пуцњаве дошло на новогодишњем фестивалу, пише ЛА Тајмс.
Отишао је до места пуцњаве и видео како једну особу стављају на носила. Друга особа је
имала завој на руци.

  

Повређени људи су пребачени у више болница у тој области. Није познато да ли је
осумњичени у приведен.

  

(Информер, Н1) 
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