FBI TARAFINDAN
ARANIYOR
GEORGE NAKHLE AJALTOUNI
Birleşik Devletler’den mal kaçırmak ve ateşli silahları yasa dışı olarak göndermek suçlarını işlemek üzere komplo kurmak;
Birleşik Devletler’den mal kaçırmak; Bir genel nakliye şirketine yasa dışı olarak ateşli silahlar teslim etmek; Silah ihracat
ve ithalat kontrolünü ihlal etmek; Ruhsatsız olarak silah ticareti yapmak; Vatandaşlığa geçişte dolandırıcılık yapmak

EŞKÂLİ
Diğer İsimleri: Georges Ajaltouni, Georges Ajaltoni, Jhon Abboud, George N. Ajaltouni, Jurj Nakhlah Ajaltuni, George Alajtouni, George Ajatlouni, Georges Nakhle
Ajaltouni, George Ajaltoni
Kullanılan Doğum Tarih(ler)i: 8 Aralık 1974

Doğum Yeri: Betrun, Lübnan

Saç Rengi: Kahverengi

Göz Rengi: Kahverengi

Boyu: 185 cm

Ağırlığı: 84 kg

Cinsiyeti: Erkek

Irkı: Beyaz

Mesleği: Şirket sahibi, eski Lübnan Dışişleri Bakanı güvenlik ekibi üyesi

Uyruğu: Lübnan

Yaralar ve Diğer İzler: Ajaltouni’nin her iki kolunda dövmeler vardır.

NOTLAR
Ajaltouni Lübnan’da ikamet eder. Kıbrıs ve Fransa’ya seyahat edebilir. Arapça, İngilizce ve Fransızca konuştuğu bilinmektedir. Hırslı bir voleybol oyuncusudur.
Ajaltouni, FBI tarafından ayrıca aranmakta olan Nakhle Nader ile bağlantılıdır.

DİKKAT
George Nakhle Ajaltouni, taşıtların içerisindeki bölmelere saklanmış çok sayıda ateşli silahı Mayıs 2011 ve Eylül 2014 arasında sınırdan kaçırmak ve Birleşik
Devletler’den Lübnan’a yasa dışı olarak göndermek komplosunda iddiaya göre yer almasından dolayı aranmaktadır. Ajaltouni, Ohio’daki çeşitli silah fuarlarından ve özel
bireylerden nakit para karşılığında birçok yıl boyunca tabanca ve tüfek satın aldı. Çok sayıda ateşli silah edindikten sonra, Ajaltouni kullanılmış taşıt satın alıyordu.
Ajaltouni bu taşıtı parçalara ayırır ve iddiaya göre, ateşli silahları taşıtın kapı ve gövde panelleri içerisinde saklardı. Taşıtlar bundan sonra Birleşik Devletler’den Beyrut,
Lübnan’a gönderildi. Taşıt Lübnan’a vardıktan sonra ateşli silahlar taşıttan alındı ve taşıt da kâr amacıyla satıldı. Ajaltouni’nin Birleşik Devletler’den mal kaçırmak ve
ateşli silahları yasa dışı olarak göndermek suçlarını işlemek üzere komplo kurmak; Birleşik Devletler’den mal kaçırmak; Bir genel nakliye şirketine yasa dışı olarak ateşli
silahlar teslim etmek; Silah ihracat ve ithalat kontrolünü ihlal etmek ve Ruhsatsız olarak silah ticareti yapmak ile suçlanmasının ardından, Cleveland, Ohio’da bulunan
Ohio Kuzey Bölgesinden sorumlu Birleşik Devletler Bölge Mahkemesi, 29 Mart 2016 tarihinde Ajaltouni hakkında federal tutuklama emri düzenledi.
Farklı bir konuda; Ajaltouni’nin hakkı ve elverişliliği olmadığı halde 2009’da vatandaşlığa geçiş yapması ve vatandaşlık edinmesinden dolayı Vatandaşlığa geçişte
dolandırıcılık yapmak ile suçlanmasının ardından, Cleveland, Ohio’da bulunan Ohio Kuzey Bölgesinden sorumlu Birleşik Devletler Bölge Mahkemesi, 9 Kasım 2018
tarihinde Ajaltouni hakkında federal tutuklama emri düzenledi.
Bu davaya ilişkin herhangi bir bilgiye sahipseniz, lütfen 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324) üzerinden FBI ile, veya yerel FBI ofisiniz ile veya en yakın Amerikan
Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu ile temasa geçiniz. Ayrıca, internet üzerinden tips.fbi.gov adresine ipucu verebilirsiniz.
Bölge Ofisi: Cleveland

