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פאינה:הלו. �
דארד:כן פאינצ'קה.

פאינה: תגיד לי נתת לאיילים עשר מליון ?
דאוד:את אמרת לי.

פאינה:כן,אבל המצב עכשיו השתנה בגלל שהאחראי הביא שמרנים מליון לערטף עזה.
, לא אמרת לי כלום. ^ דאוד:אה,טוב

^4 פאינה:אוקיי,אני רק עכשיו מתחילה (לא ברור) את כל זה ראתה רואה שיש לנר בעיה במקרמרת חשובים.
" דאוד:כן,כן... זה לא שאלה, אבל את ,אבל את שלחת אותי ואמרת לי ללכת.

פאינה:אוקיי, טוב ,אני..עוד הפעם ,בוא ניתן לשם שש וארבע אני ייקח.
דארד:אני מקווה שזה עדיין אפשרי.

פאינה:(לא ברור)

דאוד:שם,שם, חכי שנייה ,שם אחד עשרה ,חמש וחצי וחמש וחצי .חמש וחצי ראשונים וחמש רחצי שביים.
פאינה:ארקיי.

דאוד:אה... בואי אני יבדוק אם שם... או שהם עדיין לא העבירו.
פאינה:הם עדיין לא העבירו.

דאוד:אוקיי,אז תגידי לי כמה להשאיר להם ?
, לא יודעת. פאינה:תשאיר להם המש ,תשאיר להם שש

, בראי נשאיר להם שבע וארבע תק.. תקחי. דאוד:בואי נו שש, עוד חמש מאות אלף
פאינה:טוב שבע, אני ייקח ארבע.

דאוד:טוב...
פאינה:אני עדיין לא מבינה איזה סגירות מתרחשרת שם,מהם תכלס... טרב...

דאוד:(לא ברור).
 פאינה:זה קשה <בגלל זה אני...אוקיי בוא ניראה.

9 פאינה:טוב,אני יודעת.^^ דאוד:מה שתגידי,אני לא התכוונתי ללכת.^
אמרת. דאוד:את

פאינה:יאללהייאללה.
דאוד:ביי.

*שיחה תורגמה מרוסית
שיחה תרמללה ע"י רס"ר דימה קרב בתאריך 11.11.2014

זיהוי דוברים:

פאינה- זוהתה עפ"ק על סמך שיחת בסיס 935 בה היא זוהתה בשמה.
דאוד גודובסקי- זוהה עפ"ק על סמך שיחת בסיס מספר 13588 בה הוא זוהה בשמו המלא.
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