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NAKHLE AJALTOUNI
Συνωμοσία Διάπραξης Λαθρεμπορίου Αγαθών από τις Ηνωμένες Πολιτείες και Παράνομη Αποστολή
Πυροβόλων ‘Οπλων, Λαθρεμπόριο Αγαθών από τις Ηνωμένες Πολιτείες, Παράνομη Παράδοση Πυροβόλων
‘Οπλων σε Κοινό Μεταφορέα, Παράβαση Eλέγχου Eξαγωγής και Eισαγωγής ‘Οπλων, Εμπόριο Πυροβόλων
‘Οπλων Xωρίς ‘Aδεια, Απάτη Πολιτογράφησης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ψευδώνυμα: Georges Ajaltouni/Ζορζ Ατζαλτούνι, Georges Ajaltoni/Ζορζ Ατζαλτόνι, Jhon Abboud/Γιον Αμπούντ, George N. Ajaltouni/Τζορτζ Ν.
Ατζαλτούνι, Jurj Nakhlah Ajaltuni/Τζουρτζ Ναχλά Ατζαλτούνι, George Alajtouni/ Γιώργος Αλατζτούνη, George Ajatlouni/ Γιώργος Ατζατλούνι,
Georges Nakhle Ajaltouni/ Ζορζ Νάχλε Ατζαλτούνι, George Ajalton/Γιώργος Ατζάλτον
Ημερομηνία(-ες) γέννησης που χρησιμοποιήθηκε:
8 Δεκεμβρίου 1971
Μαλλιά: Καφέ
Ύψος: 1,85 μέτρα.
Φύλο: Αρσενικό
Επάγγελμα: Ιδιοκτήτης επιχείρησης, μέλος του προσωπικού ασφαλείας του πρώην
υπουργού εξωτερικών του Λιβάνου
Ουλές και σημάδια: Ο Ατζαλτούνι έχει τατουάζ και στα δύο του μπράτσα.

Τόπος Γέννησης: Μπατρούν, Λίβανος
Μάτια: Καφέ
Βάρος: 84,37 κιλά
Φυλή: Λευκή
Εθνικότητα: Λιβανέζικη

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ο Ατζαλτούνι κατοικεί στο Λίβανο. Μπορεί να ταξιδέψει στην Κύπρο και στη Γαλλία. Είναι γνωστό ότι μιλάει Αραβικά, Αγγλικά, και Γαλλικά. Είναι
ένθερμος παίκτης του βόλεϊ. Ο Ατζαλτούνι είναι συνεργάτης με τον Ναχλέ Ναντέρ, ο οποίος επίσης καταζητείται από το FBI.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Ο Γιώργος Νάχλε Ατζαλτούνη καταζητείται για την υποτιθέμενη συμμετοχή του σε συνωμοσία για τη λαθραία διακίνηση και την παράνομη αποστολή
μεγάλων ποσοτήτων πυροβόλων όπλων κρυμμένα σε διαμερίσματα οχημάτων από τις Ηνωμένες Πολιτείες στον Λίβανο από τον Μάιο του 2011 έως
τον Σεπτέμβριο του 2014. Κατά τη διάρκεια πολλών ετών, ο Ατζαλτούνη αγόρασε τοίς μετρητοίς πιστόλια και τουφέκια από διάφορες εκθέσεις
όπλων και από ιδιώτες στο Οχάιο. Μετά τη συσσώρευση μεγάλης ποσότητας πυροβόλων όπλων, ο Ατζαλτούνη στη συνέχεια αγόραζε ένα
μεταχειρισμένο όχημα. Ο Ατζαλτούνι αποσυναρμολογούσε το όχημα και φέρεται να έκρυβε πυροβόλα όπλα μέσα στις πόρτες και τα πάνελ του
σώματος του οχήματος. Στη συνέχεια, τα οχήματα μεταφέρθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες στη Βηρυτό του Λιβάνου. Αφού το όχημα έφτανε στο
Λίβανο, τα πυροβόλα όπλα αφαιρέθηκαν από το όχημα και το όχημα πωλήθηκε γιά κέρδος. Στις 29 Μαρτίου 2016, εκδόθηκε ομοσπονδιακό ένταλμα
σύλληψης για τον Ατζαλτούνι στο Περιφερειακό Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Βόρεια Περιφέρεια του Οχάιο, στο Κλίβελαντ του
Οχάιο, αφού κατηγορήθηκε για συνωμοσία διάπραξης λαθρεμπορίου αγαθών από τις Ηνωμένες Πολιτείες και γιά παράνομη αποστολή πυροβόλων
όπλων, λαθρεμπόριο αγαθών από τις Ηνωμένες Πολιτείες, παράνομη παράδοση πυροβόλων οπλων σε κοινό μεταφορέα, παράβαση του ελέγχου
εξαγωγής και εισαγωγής όπλων, και εμπόριο πυροβόλων όπλων χωρίς άδεια.
Σε μια ξεχωριστή υπόθεση, ένα ομοσπονδιακό ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε για τον Ατζαλτούνι στις 9 Νοεμβρίου 2018, στο Περιφερειακό
Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Βόρεια Περιφέρεια του Οχάιο, στό Κλίβελαντ του Οχάιο, αφού κατηγορήθηκε για απάτη
πολιτογράφησης για την δήθεν απόκτηση πολιτογράφησης και ιθαγένειας το 2009 που ούτε είχε το δικαίωμα ή ήταν επιλέξιμος να λάβει.
Εάν έχετε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με αυτήν την υπόθεση, παρακαλούμε να έρθετε σε επαφή με το FBI στο 1-800-CALL-FBI (1-800-2255324), το τοπικό σε σας γραφείο του FBI, την πλησιέστερη Αμερικάνικη πρεσβεία ή προξενείο, ή μπορείτε να υποβάλετε κάποια πληροφορία online
στο tips.fbi.gov
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΔΙΟΥ: ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ

