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 Перекладіть українською
1. En Naciones Unidas las responsabilidades de Annan fueron la del Alto Comisionado para 
Refugiados y la del funcionario de la Comisión Económica para África. Ha realizado también 
misiones especiales como la de repatriar los funcionarios de la ONU atrapados en Kuwait a raíz de 
la invasión iraquí.  El diplomático ghanés domina perfectamente el idioma galo no sólo por haber 
estudiado en el Instituto en Ginebra, sino por haber desempeñado múltiples cargos de Naciones 
Unidas en esa ciudad helvética. 
2. Lucía Rydzewska es de origen uruguayo cumple la tarea de crear los archivos informatizados del 
trabajo de su unidad en la institución financiera internacional donde trabaja la señorita ayuda al 
fomento económico y social de Latinoamérica y el Caribe. En su departamento se administran unos 
cuarenta fondos de donantes mayoritariamente extrarregionales. Aunque la Srta. Rydzewska se 
queja de que se manejan muchos papeles en su trabajo, lo cierto es que la institución está 
cambiando su política respecto a este asunto y los documentos que se envían al archivo deben ser 
los únicos que se procesen.

Перекладіть іспанською:

1. У Лондоні королева Об”єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії 

Єлизавета ІІ провела зустріч із представниками британського парламенту та обговорила із 

ними питання пов”язані із Брекситом (тобто виходом Королівства із Європейського Союзу) та

проблемою шотландського сецессіонізму.  

2.  Ми підтверджуємо отримання вашого листа, де ви сповіщаєте нам коніфденційну 

інформацію щодо постачання ваших товарів у подальшому. Ми ознайомилися з інформацією,

що було надано у цьому листі, а  також з тією, що була у прикріпленому файлі.

Ми просимо у вас вибачення за затримку у нашій відповіді. І сповіщаємо про те, що цього 

місяця ми приймемо участь у Міжнародному аерокосмічному  салоні у Сантьяго, який став 

одним із головних центрів реалізації бізнесу у  Латинській Америці. Тут виставляють свою 

продукцію гіганти цієї сфери і пидписуються угоди, вартістю більш ніж 700 мільйонів 

доларів США. Ми надсилаємо вам файл PDF з буклетом, присвяченим цій події, тож, 

перевірте, будь-ласка, вашу поштову скриньку через декілька годин
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