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УСПЕШНИТЕ ВО САД ЈА ПРОМОВИРААТ МАКЕДОНИЈА

ЃОРЃИЈА - ЏОРЏ АТАНАСОСКИ 
ВО МИСИЈА ЗА МАКЕДОНСКО 
- АМЕРИКАНСКА СОРАБОТКА

На 26 октомври  осно ва-
чот на не делникот "Ма-
ке дон ско сонце", поз на-

тиот маке дон ски бизнисмен 
гос подинот Ѓор ѓи ја - Џорџ 
Атанасоски при сус твуваше во 
Вашингтон на от ворањето на 
новата Амба са да на Р Ма ке-
донија во САД, проследена и 

Македонските претставници, како што е ос но ва-
чот на неделникот "Македонско сонце", поз-
натиот бизнисмен господинот Ѓорѓија - Џорџ 
Атанасоски, имаат потенцијал да го зголемат 
присуството на македонските фирми во САД 
и да бидат наши промотори кај амери кан ски-
те инвеститори и бизнисмени.

мите "Тинекс", МЗТ "Пумпи", 
"Логин Системи", "КА ДИС", 
"Лиска", "Сива Канет компа-
ни", АД "Џумајлија" беа до ма-
ќини на стопанственици од 
САД, претставници на тр гов-
ски комори, инвеститори од 
Волстрит, медиуми, како и про-
фесори на влијателни уни вер-
зитети. И на овој настан при-
суствуваше господинот Ѓор ѓи-
ја - Џорџ Атанасоски, како еден 
од поуспешните Македонци, 
бизнисмени во САД. 

Покрај истакнатиот биз нис-
мен Атанасоски, македон ска-
та делегација беше засилена 
со познати личности, кои ра-
ботат во САД, како Мајк За фи-
ровски, претседател и главен 
извршен директор на Nortel 

Networks, режисерот Милчо 
Манчевски и други. На делов-
ниот настан присуствуваше 
и владината делегација пред-
водена од министерот за труд 
и социјална политика Стевчо 
Јакимовски, Владо Димовски, 
советник во Владата и Џун-
дев, амбасадор во ООН. Ова 
збиднување овозможи да се 
воспостават нови деловни ре -
лации и согледување на мож-
ностите за пробивање на ма-
кедонските производи и ус-
луги на американскиот па зар. 

Македонската Влада со 
поддршка на Програмата за 
развој на ОН (УНДП) во пе-
рио дот од 2005 до 2007 го ди-
на ќе спроведе Програма за 
справување со неврабо те-

нос та вредна 12 милиони до-
лари, средства кои беа ве те-
ни од меѓународните дона то-
ри на Донаторската кон фе-
ренција во Њујорк. Цел на 
Програмата е невработените 
да се реинтегрираат на паза-
рот на трудот, да се пре ве ни-
раат социјалните тензии пре-
дизвикани од високата не-
вработеност и да се под др-
жат локалните власти во на-
порите за развој и решавање 
на проблемот со невра бо те-
носта. Со проектот треба да 
бидат опфатени 6.500 лица 
преку јавни работи и 2.500 
преку субвенционирање на 
плати. Сите ќе бидат под др-
жани преку индивидуални 
про  екти за нови вра боту ва ња.

со биз нис средби. Преку овој 
нас тан, но и со реализи рани-
те де ловни контакти, ќе се за-
ц врстат постојните релации со 
американските бизнисмени, 
како и со македонската ди-
јаспора. На свеченоста, пок-
рај премиерот Владо Буч ков-
ски, присуствуваше и сек ре-
та рот за одбрана на САД, До-
налд Рамсфелд, како и други 
високи претставници на аме-
риканската администрација, 
шефицата на македонската 
дипломатија Илинка Мит ре-
ва, министерот за економија 
Фатмир Бесими, македонски 
бизнисмени и иселеници, а и 
претставници на дип ло мат-
скиот кор во Вашингтон.  

На 27 октомври, во Маке-

донскиот културен центар во 
Њујорк се одржа настанот 
насловен како "Macedonian 
business networking", во орга-
низација на Сојузот на сто-
пан ски комори. Делегација 
составена од стопанственици 
од Сојузот на стопански ко-
мори - претставници на фир-

ЃОРЃИЈА - ЏОРЏ АТАНАСОСКИ ВО ДРУШТВО СО СЕКРЕТАРОТ ЗА 
ОДБРАНА НА САД, ДОНАЛД РАМСФЕЛД


