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דארד גדרבסקי, מתקשר, נענה ע"י אלה, להלן תמליל שיחתם:
?תרגום השיחה מהשפה הרוסית:

דאוד: הלו
אלה: כן כן כן

דאוד: הא קיבלת את הטלפון?
אלה: כן, מה זה?

דאוד: שנייה, קוראים לו סשה, סשה ניקביץ*. אוקי? הוא אחראי, הוא אחראי על כל הלוגיסטיקה של הנסיעה הזאת. הוא בקשר
£ עם המלון הזה בקרליבו והם היו אמורים לשלוח לו כבר בבוקר את הסוויפט. אוקי? פשוט תתקשרי אליו עכשיו, הוא מחכה

לצלצול שלך.
אלה: אוקי, מה לגבי התאריכים, תאשר לי את כל התאריכים.

דאוד: תשאלי... לא, קייב אמרנו הכל ברזל.
אלה: ברזל, אבל לא הזמנתי כלום.

דאוד: לא, אלה...
אלה: כן.

דאוד: אלה הה כן, איך ששרים בשיר "אני מאד מאד מוטרד מינית, לא רוצה עכשיו שירים". אני אמרתי לך תסגרי את קייב...
(אלה נכנסת לדבריו).

אלה: אני יכולה, אני יכולה לענות.
דאוד: אוי, אל תפחידי, אמא! ככה הה... זאת אומרת תסגרי את קייב מאה אחת.

אלה: הלאה, בלגרד.
דאוד: בסרביה...

אלה: כן.
דאוד: בבלגרד הייתי סוגר לילה אחד, קרליבו שלוש לילות, אם יהיה אחר כך איזה שהם שינויים אחר כך נשנה. נו לא... או

שתשאלי את סשה, כי הוא קובע שם את כל הפגישות ואת ארוחת הערב עם שר החוץ הוא סוגר גם, פשוט לדעת מתי.
אלה: דאוד אז קייב מה-9 עד ה-11...

 דאוד: כן.
" אלה: בלגרד מ-11 עד ה-12...^

דאוד: כן.
ה-15. אלה: ובכפר מ-12 עד

דאוד: כן, כן.
אלה: טוב.

דאוד: אוקי, קדימה.
אלה: בסדר.

דאוד: בי.
אלה: הה בי.

תומלל ע"י רס"ר אלכסנדרה נקרםוב 1171297, בתאריך 17/9/14

זיהוי דוברים:
ייק על סמך שיחת בסיס מספר 13588 בה הוא זוהה בשמו המלא וכן זוהה בשמו הפרטי בשיחה זו. דאוד גדובםקי-זוהה עפ

אלה-זוהתה בשמה בשיחה זו.
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