МТВ целосно ја
повлекува
„Империја“!
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ФОТО: Како
изгледале
славните убавици
како деца?

ВИДЕО: Грифин
забива како ќе
стигне
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Јагнула Куновска
Јакимовски и Петров се
безидејни и не ми се
конкуренција
ПОЧЕТНА
Вести

МАКЕДОНИЈА
Партии

РЕПУБЛИКА

Црна хроника

СПОРТ
Култура

МАГАЗИН

KОМЕНТАРИ

ВИДЕО

СЕРВИСИ

Интервјуа

Попоски се сретна со Регионалниот
директор на СЗО

НАЈНОВИ ВЕСТИ

Четврток, 07 Март 2013 12:40
Ми се допаѓа

0

Министерот за надворешни работи на Република Македонија Никола
Попоски денеска имаше средба со Регионалниот директор на Светската
здравствена организација за Европа, Жужана Џејкоб.

Поради оштетување на мост
затворен патот НеготиноРадовиш

МВР: Граѓаните покажаа
висока свест и не се
приклучија на протестите

Печатницата „Киро Дандаро“
ќе ги печати гласачките
ливчиња за локалните
избори

Средбата се одржа по повод денешната инаугурација на Седиштето на Здравствената
мрежа на Југоисточна Европа во Скопје.
Како што соопшти МНР, на средбата беа разменети мислења за активностите на СЗО
како специјализирана агенција на ОН, со примарна цел постигнување на највисоко ниво

Од четврток снег и пад на
температурите
Јохан за една недела се

на здравствена заштита за сите луѓе. Беше истакната и позитивната улога на
Канцеларијата на СЗО во Македонија во поддршка на реформските процеси во областа
на јавното здравство и институционално зајакнување на здравствениот сектор.
Соговорниците искажаа задоволство од отворањето на Седиштето на Здравствената
мрежа на Југоисточна Европа во Скопје, што се очекува да придонесе за зајакнување на
регионалната соработка во областа на јавното здравство.

враќа во Македонија?

Kurir
Ми се допаѓа

Најава

Facebook

Twitter

RSS

Дејан Николовски
Колку е добро да си Горан
Михајловски

СВЕТ

Економија

ВИДЕО: Кога судиите
ќе поништат втор
најдобар скок на
сите времиња

90.562

СПОНЗОРИРАНИ ЛИНКОВИ

Курс по фотографија во Центар за обука ЕВА

Албанците на крајот од
протестот се степаа меѓу
себе

Создадете своја визуелна уметност. Изразете се креативно.
Центар за обука ЕВА е во потрага по нови фотографски таленти за
курсот кој ќе почне на 16-ти март.

Обука за комуникациски вештини
Развој на комуникациски вештини и ефикасност во деловни средини,
техники и фази на преговарање, разрешување и превенирање на
конфликти.

Странските медиуми со
интерес за протестите

барај...

