
САД: Најмање 13 особа погинуло, а 12 је рањено у пуцњави у бару у Калифорнији; Нападач пронађен мртав у бару, није познато како је преминуо
четвртак, 08 новембар 2018 14:20

Најмање 13 особа је погинуло, а 12 је рањено када је наоружани нападач отворио ватру
у препуном бару у јужној Калифорнији, саопштила је полиција.

  

Међу погинулима је и један полицајац, као и заменик шерифа округа Вентура, навела је
полиција.

  

Напад се догодио током студентске прославе у Таузанд Оуксу, у предграђу Лос
Анђелеса. Полиција је саопштила да су се у тренутку пуцњаве стотине људи налазиле у
бару.

  

Званичници су рекли да је нападач пронађен мртав у бару, али да није познато како је
преминуо. Његов идентитет није саопштен. Очевици су рекли да је нападач ушао у бар
око 23.30 и да је почео да пуца "из црног пиштоља".

  

Припадници полиције и ватрогасне службе изашли су на лице места. Истрага је у току.
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Градоначелник Таузанд Оукса Енди Фокс рекао је за ЦНН да је обавештен да су службе
реаговале у најкраћем року.

  

Додао је да се Таузанд Оукс сматра једним од најбезбеднијих градова у земљи.

  

"Реалност је да овакви злочини могу да се догоде било где, било када, чак и у
заједницама које се сматрају екстремно безбедним", рекао је Фокс за ЦНН.

  

Шериф округа Вентура рекао је за ЦНН да се не зна да ли је напад повезан са
тероризмом, као и да су коришћене димне бомбе.

  

Неколико особа, међу којим и један полицајац, рањено у пуцњави у једном бару у
Калифорнији 

  

Лос Анђелес -- Неколико особа, међу којима је и полицајац, рањено је у пуцњави у једном
бару у Калифорнији, саопштили су званичници.

  Полиција је саопштила да је синоћ, нешто пре поноћи, мушкарац почео да пуца у бару
"Borderlajn bar & gril" у месту на око 60 километара западно од Лос Анђелеса. Нападач је
прво испалио неколико хитаца, потом је бацио димне бомбе и онда наставио да пуца,
преноси АП.
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  Позивајући се на полицију, "Лос Анђелес тајмс" наводи да је испаљено најмање 30метака. Очевици тврде да су упуцане мсве младе особе, али званичне потврде нема.   Власти су позвале грађане да избегавају ту област.  (Танјуг)  
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