Thông tin mới nhất vụ xả súng tại trường học Nga: Số người tử vong tăng, hung thủ thứ 2 bị hạ
Thứ ba, 11 Tháng 5 2021 09:31

Cập nhật thông tin về vụ xả súng nghiêm trọng xảy ra tại trường số 175 ở thành phố
Kazan, thủ đô của nước Cộng hòa Tatarstan thuộc Nga ngày 11/5, theo TASS, thủ phạm
thứ 2 đã bị bắn hạ.

Nhiều xe cảnh sát và cứu thương đã có mặt tại hiện trường
vụ xả súng ở Kazan, thủ đô của nước Cộng hòa Tatarstan
thuộc Nga. (Nguồn: International Hubnews)

Số nạn nhân thiệt mạng đã tăng lên, ít nhất là 11 người, và 10 người bị thương, trong đó đa số
là học sinh.

Truyền thông địa phương cho biết, nơi xảy ra vụ việc là trường học liên cấp 1-2-3, có rất đông
học sinh.
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Theo thông tin ban đầu, hai kẻ lạ mặt là thanh thiếu niên đã sử dụng súng và vật liệu nổ khống
chế và xả súng vào một lớp học. Một trong hai kẻ tấn công, mới 19 tuổi, đã bị bắt giữ.

Lãnh đạo CH Tatarstan Rustam Minnikhanov đã có mặt tại hiện trường.

Tại Nga, rất ít khi xảy ra xả súng tại trường học do an ninh tại các cơ sở giáo dục được siết chặt
và thường rất khó để mua bán súng đạn theo đúng pháp luật.

Tháng 11/2019, một sinh viên 19 tuổi tại thị trấn Viễn Đông Blagoveshchensk đã nổ súng tại
trường học của mình, làm một bạn cùng lớp thiệt mạng và 3 người bị thương trước khi tự sát.

Tháng 10/2018, một tay súng tuổi thanh niên đã sát hại 20 người ở trường kỹ thuật Kerch (đảo
Crimea).

Thủ phạm 18 tuổi cũng đã cho kích hoạt khối chất nổ tại một trong các tòa nhà của trường, rồi
tự sát.

Theo Thế giới và Việt Nam.
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