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LAS VEGAS, Nevada (NV) – Một vụ tranh cã  l ên quan ch a trả t ền thuê nhà ở Las  e as  

Nevada  dẫn đến nổ sún  sán  sớm Thứ Ba  10 Thán  Tám  làm ha  phụ nữ th  t mạn  và một ôn  

trọn  th ơn   theo thôn  cáo báo chí từ Sở Cảnh Sát Las  e as. 

Ôn  Arnoldo Sanchez  78 tuổ   n     thuê phòn  của ba nạn nhân  bị truy tố ha  tộ    ết n     và 

một tộ  âm m u   ết n     tron  vụ nổ sún   thôn  cáo cho hay. 

 

Ông Arnoldo Sanchez. (Hình: Las Vegas Police Department) 

Sự v  c xảy ra khôn  lâu sau nửa đêm tạ  căn nhà trên đ  n  West Ch ca o. Theo đ ều tra ban đầu  

ôn  Sanchez cã  nhau vớ  một tron  ha  nạn nhân nữ về v  c ch a trả t ền nhà. Tron  lúc cã  nhau  

ôn  ta bắn ba n     nêu trên. 

Kh  đến h  n tr  n   cảnh sát tìm thấy một phụ nữ bị th ơn  do trún  đạn  đan  nằm trên 

“dr veway ” theo thôn  cáo. Sau đó  n     này đ ợc côn  bố th  t mạn . 

Rồ  một ôn  đ  ra khỏ  nhà  n     dính nh ều vết th ơn  do trún  đạn  cảnh sát cho b ết. Ôn  ta 

đ ợc đ a đ  b nh v  n tron  tình trạn  n uy kịch  theo đà  truyền hình địa ph ơn  KSN . 

Cảnh sát bao vây căn nhà và b ết đ ợc n h  can nổ sún  – sau đó đ ợc xác nhận là ôn  Sanchez – 

đan  ở bên tron  nh n  khôn  chịu đ  ra  kh ến cảnh sát phả   ọ  nhóm SWAT đến hỗ trợ  đà  

KSN  đ a t n. Cuố  cùn   sau kh  ha  bên th ơn  thuyết  ôn  Sanchez ra khỏ  nhà và bị bắt. 

Bên tron  nhà  cảnh sát tìm thấy một phụ nữ khác  và n     này đ ợc côn  bố chết tạ  h  n tr  n . 

Cảnh sát ch a côn  bố danh tánh ba nạn nhân  n uyên nhân vụ nổ sún   cũn  nh  các nạn nhân 

chết nh  thế nào. (Th.Long) [qd] 
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