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מיכאל מתקשר, נענה עייי דאוד, להלן תמלול שיחה:
תרגום השיחה מהשפה הרוסית:

דאוד: הלו
מיכאל: דאוד ,שלרם ,מה העניינים?

, כן מיש... דאוד: שלום יקרי
מיכאל: תשמע דאוד .רציתי לשאול אותך, תגיד לי, יש מצב כזה שייתנו לנו קצת כסף מהמפלגה לעיתון, קצת, לפחות כתבה אתת

שתיים בחודש, ככה?
דארד: תן לי לבדוק, הה... ממש קשה עם כסף במפלגה, אבל תן לי לבדוק, אולי אני...

£ מיכאל: כי תראה, יצאו אצלנו עכשיו בקיצור המקומונים האלה בסוף שבוע ובכלל לא נאמר שם כלום על זה שסופה הגיעה וגם
ארגנה שם משהו, בכלל שום מילה, אהה יודע, איך היא קשורה לזה... (דאוד נכנס לדבריו)

דאוד: באיזה שפה עברית או רוסית?
מיכאל: בעברית, אבל אנחנו רוצים גם בעברית וגם ברוסית. אתה יודע, קצת, לפחות משהו, יש לנו פה כול מיני פרויקטים עם

משרד הקליטה, הם נתנו לנו פרויקטים טבחות, עולה כמעט מליון שקל. אנחנו לא יודעים, הם... הוא לא כותב כלום. אתה מבין,
כל זה עומד במקום. מה שנתנו עכשיו עידוד לעליה נתנו לנו חמישים אלף, אתה מבין, לארגן הופעה.

דאוד: כן.
מיכאל: אני פניתי אליו כבר במשך שנה, הוא אמר אץ כסף, אתה מביו? מה אני יכול לעשות לו.

דאוד: טוב, תן לי לבדוק. פאינה ואני אני עוד לא קיבלתי תשובה לגבי מ... הצלה, טוב.
מיכאל: תגיד לי מה לגבי זה, היה ידוע משהו בענייני מצילים.

דאוד: אמרתי לך עוד לא קיבלתי תשובה לגבי הצלה, טוב עכשיו אני אדבר, אוקי
מיכאל: (לא בררג) ... תראה מה קורה שם.

מיכאל: אם לא, אז כיוון אחר, אני לא יודע מה איך.
דאוד: אוקי, טוב יאללה.

מיכאל: נו יאללה.
ן דאוד: בי.

 מיכאל: בי.
^

תומלל עייי רס"ר אלכסנדרה נקרסוב 171297!, בתאריך 31/12/14
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