
Chicago: Đi mua kẹo, hỏi chiều cao người lạ, 2 thiếu niên  

bị bắn chết 
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Cảnh sát Chicago điều tra nơi xảy ra vụ nổ súng. (Hình: WLS/ABC  ews) 

CHICAGO, Illinois (NV) – Hai thiếu niên ở thành phố Chicago đã bị bắn chết  sau khi hỏi một 

ng  i lạ về chiều cao  lúc đi mua kẹo trong ti m. 

Theo bản tin của ABC  ews hôm Chủ  hật  28 Tháng Sáu  vụ này xảy ra lúc khoảng 5 gi  chiều 

hôm Thứ Bảy  20 Tháng Sáu  sau khi ba thiếu niên vào trong một ti m ở South Chicago để mua 

kẹo  và gặp Laroy Battle  19 tuổi  cao 6 foot 3 (1.9 m) trong ti m này. 

“Các nạn nhân b ớc vào ti m  nhìn thấy Battle đang đứng trong hàng và các nạn nhân hỏi về chiều 

cao của nghi can  và tỏ hy vọng rằng sẽ có ngày cũng cao nh  vậy ” theo l i chỉ huy phó thám tử 

thuộc sở cảnh sát  ông Brendan Deenihan. 

“Đáng buồn là chúng ta sẽ không bao gi  đ ợc nhìn thấy các trẻ này lớn lên  và cao đ ợc tới đâu ” 

cũng theo ông Deenihan. 

 

Video ghi hình nghi can cầm súng đi trên đ  ng. (Hình: Chicago Police Department) 
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Ba thiếu niên sau đó ra khỏi ti m và cùng nhau đi bộ về nhà  thì nghi can Battle tiến tới và bắn vào 

các nạn nhân. 

Jasean Francis  17 tuổi  bị bắn vào l ng  ngực và tay trái. Charles Riley  16 tuổi  bị bắn vào l ng và 

chân trái. Thiếu niên thứ ba  không đ ợc tiết lộ danh tánh  đã bỏ chạy thoát thân. Cả hai thiếu niên 

trúng đạn đ ợc chở vào b nh vi n University  of Chicago và qua đ i tại nơi này. 

 

Nghi can Laroy Battle. (Hình: Chicago Police Department) 

Ông Deenihan nói hình ảnh video an ninh trong khu vực cho thấy hung thủ ném khẩu súng vào một 

thùng rác. Sau đó Battle bị bắt tại một nhà trọ trong khu vực. 

Giới hữu trách hi n vẫn đang tìm hiểu lý do vì sao Battle lại nổ súng. 

Ông Deenihan nói hung thủ nhanh chóng bị bắt giữ nh  sự cộng tác của cộng đồng khi họ gọi đi n 

thoại đến sở cảnh sát và cung cấp hình ảnh video. (V.Giang) [kn] 
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