
Пуцњава у школи на Флориди, 17 мртвих, а више од 20 рањено; Нападач ухапшен
четвртак, 15 фебруар 2018 23:09

Седамнаест особа је убијено, а велики број њих је рањен у пуцњави која се догодила у
средњој школи у граду Паркленд на Флориди. Осумњичени за напад је ухапшен,
саопштила је локална полиција. Најмање 14 особа је хоспитализовано, јавља ЦНН.

  

  

Дванаест особа убијено је унутар зграде, две напољу, једна на улици и две су подлегле
повредама у болници, наведено је на конференцији за новинаре коју је одржао шериф
Скот Израел.

  

У болници су навели да су три особе у критичном стању, а да су још три тешко
повређене, али стабилно.

  

Осумњичени за напад Николас Круз има 19 година. Налази се у притвору. Из школе у
којој је извршио напад био је избачен, из дисциплинских разлога, навела је полиција.
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Према наводима полиције, Круз је био бивши припадник програма америчке војске за
обуку омладинских резервних официра. Речено је да је носио гасну маску, тамноцрвену
мајицу и црне панталоне.

  

Шериф Скот Израел каже да је нападач имао аутоматско ватрено оружје АР-15 и
вишеструке шаржере.
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  Велики број екипа полиције и хитне помоћи је на лицу места. Хеликоптер надлећеобласт.  Напад се догодио при крају наставе, у школи која има око 2.000 ученика.  Поједини ученици рекли су новинарима да су одједном зачули пуцње по ходнику, и товише њих, након чега су почели да се крију по учионицама. Једна од ученица јеиспричала новинарима да је неке од ђака убио пуцајући само у врата учионица.  Једна од наставница је испричала за ЦНН да су се 19 ученика и она сакрили у школскеормаре и да је све изгледало као најгора ноћна мора.  Од почетка године, ово је осма пуцњава у америчким школама у којој је било повређенихили страдалих.  Иначе, Паркленд је градић од 31.000 становника, а 2016. године је проглашеннајбезбеднијим местом на Флориди.    Suspect lead into police station following deadly shooting at high school in Parkland, Florida; atleast 15 people are dead, law enforcement officials tell @ABC  News. https://t.co/1itMwE4Kkupic.twitter.com/h9rLtA26NY  — ABC News (@ABC) February 14, 2018    Најмање једна особа је убијена, а више 20 је рањено у пуцњави у средној школи уПаркланду на Флориди.  ЦНН преноси локалне медије по којима је најмање 20 особа повређено, док ватрогасцитврде да је повређено између 20 и 50 људи.  Нападач још није ухваћен, написано је у Твитер поруци из канцеларије шерифа округаБрауард.  Напад се догодио у тренутку када су се завршавали часови у школи која има око 2.000ученика.    Слике локалне телевизије показују више кола хитне помоћи, ватрогасних кола као ибројна полицијска кола испред средње школе Марџори Стоунмен Даглас у Паркланду,на источној обали Флориде између Бока Ратона и Форт Лодердејла.  

  Телевизије преносе снимке како више десетина ученика излазе из школе, многи сарукама дигнутим у вис, или иза главе.  "Пратимо развој ове ужасне ситуације у округу Брауард на Флориди после вести опуцњави у гимназији", написао је на Твитеру сенатор из Флориде Марко Рубио.    My school is being shot up and I am locked inside. I’m fucking scared right now. pic.twitter.com/mjiEmPvGNb  — Aj22000 (@TheCaptainAidan) February 14, 2018    Реаговао је и председник САД Доналд Трамп који је на Твитеру упутио саучешћепородицама жртава.  “Ниједно дете, ниједан учитељ или било ко други никада не би требало да се осетинебезбедно у америчкој школи”, написао је он.  (Б92, Спутњик)  
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