
САД: У пуцњави у близини седишта Агенције за националну безбедност у Форт Миду рањено троје људи; једна особа је ухапшена
среда, 14 фебруар 2018 16:27

Троје људи је рањено из ватреног оружја у близини седишта америчке Агенције за
националну безбедност (НСА) у Мериленду, а једна особа је ухапшена, објавили су
локални медији.

  

  

Ватрогасне и полицијске службе раније су објавиле на Твитеру да одговарају на могућу
пуцњаву изван круга Агенције у Форт Миду.

  

Саопштено је да је оближњи аутопут затворен у оба смера због полицијске истраге.
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Америчке власти наводе да полиција истражује "инцидент" који се десио на простору
седишта америчке Националне безбедносне агенције у Форт Миду у Мериленду.

  

То јавља локални "Балтимор сан", док Ројтерс преноси наводе других локалних медија
да су три особе упуцане и једна ухапшена.

  

Наводи се да је аутопут према Форт Миду затворен у оба смера и да је Федерални
истражни биро упутио агенте да истраже инцидент.

  

"Фокс" и "Си-Би-Ес њуз" приказали су снимке на којима се види црни џип паркиран у
близини улаза у комплекс НСА, а на ветробрану су рупе које изгледају као да су од
метака. Возило се налази на крају слепог пута који је ограђен са једне стране бетонском
оградом, а са оградом од ланаца, код саме капије.

  
  

pic.twitter.com/rfbt3xdwYG

  February 14, 2018    

Наводи се да портпарол седишта НСА није потврдио пуцњаву нити да се изрешетано
возило налази на улазу у комплекс, али јесте да је једна особа повређена и да је
превезена, не прецизирајући где је одведена.

  

Из Беле куће је саопштено да је председник САД Доналд Трамп обавештен о инциденту.

  

Подсећа се да су у марту 2015. две особе покушале да се џипом пробију кроз капију овог
комплекса која је под великим обезбеђењем, при чему су полицајци убили једну од особа
у возилу. Према тадашњим наводима медија, ове особе су или погрешно скренуле или
користиле дрогу.

  

(Агенције)
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