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Ака�де�ми�ја�та�за�ме�на�џе�ри
под�по�кро�ви�телс�тво�на�Ме�ѓу�на�-
род�ни�от�фа�кул�тет�на�уни�вер�зи�-
те�тот�„Ше�филд“,�Си�ти�ко�леџ
одр�жа�сред�ба�на�„Ше�филд“
дип�лом�ци�во�ре�сто�ра�нот�„Ара�-
бе�ска“.�

На�на�ста�нот�при�сус�тву�ваа�ра�-
ко�водс�тво�то�и�истак�на�ти�про�фе�-
со�ри�од�Ме�ѓу�на�род�ни�от�фа�кул�-
тет�на�уни�вер�зи�те�тот�„Ше�филд“,
Си�ти� Ко�леџ� од� Со�лун,� Гр�ци�ја.

Уни�вер�зи�те�тот�„Ше�филд“�е�еден
од�нај�ста�ри�те�бри�тан�ски�уни�вер�-
зи�те�ти,�кој�во�2011�го�ди�на�е�име�-
ну�ван�за�уни�вер�зи�тет�на�го�ди�на�-
та�во�Ве�ли�ка�Бри�та�ни�ја�од�стра�на
на�Тајмс�ха�јер�ед�ју�кејшн�аворд�за
ака�дем�ска�та�2011-2012�го�ди�на,
ка�ко�и�ме�ѓу�пр�ви�те�100�уни�вер�-
зи�те�ти�во�све�тот.

-�Ака�де�ми�ја�та�за�ме�на�џе�ри�во
кон�ти�ну�и�ра�на�со�ра�бо�тка�и�ко�му�-
ни�ка�ци�ја�со�биз�нис-се�кто�рот�во
Ре�пуб�ли�ка�Ма�ке�до�ни�ја�ги�пре�поз�-
на�ва�по�тре�би�те�за�со�од�вет�но�об-
ра�зо�ва�ние�и�истра�жу�ва�ње,�со�кое
ќе�им�се�по�мог�не�на�ком�па�ни�и�те
при�со�о�чу�ва�ње�и�ре�ша�ва�ње�на�те�-
ков�ни�те�пре�диз�ви�ци�и�те�шко�тии,
и�на�тој�на�чин�да�овоз�мо�жи�ме
раз�ви�ва�ње�на�биз�нис-мре�жа�та�во
Ма�ке�до�ни�ја�-�ве�ли�Ма�ри�ја�Ни�ков�-
ска,�ге�не�ра�лен�ди�ре�ктор�на�Ака�-
де�ми�ја�та�за�ме�на�џе�ри.

Над 800 дип лом ци
за вр ши ле сту дии
на уни вер зи те тот
„Ше филд“ 

Љу�бов�дол�га�70�го�ди�ни
Џек По тер (91 го ди на) и

не го ва та со пру га Фи лис
(93 го ди ни), ми на та та не де -
ла прос ла ви ле пла ти нум -
ска го диш ни на, од нос но
70 го ди ни бра чен жи вот. 

Тие го диш ни на та ја прос -
ла ви ја во стар ски от дом во Ро -
че стер, а до би ле че сти тки и
од кра ли ца та Ели за бе та. Џек
се кој ден ја по се ту ва со пру га -
та во до мот, ѝ ги по ка жу ва фо -
то гра фи и те од нив ни от жи вот
и и чи та од днев ни кот, за да
ја по тсе ти. Фи лис стра да од
де мен ци ја.

- Си те нè пра шу ва ат ко ја е
тај на та за ва ка долг брак, а јас
са мо ве лам: што ќе би де, не -
ка би де. Кај нас сè си те че ше
при род но. На ши те жи во ти се
ис преп ле те ни и прет ста ву ва -
ат сè што не кој мо же да по са -
ка - ве ли По тер.

Џек ја срет нал Фи лис на
игран ка и вед наш се вљу бил
во неа. За таа ве чер, во сво јот
днев ник на пи шал „4 октом -

ври, 1941 го ди на. Пре крас на
ве чер. Тан цу вав со фи на де -
вој ка. Се на де вам де ка по -
втор но ќе се срет не ме“.

Са мо 16 ме се ци по доц на,
тие се вен ча ле. Це ли от жи вот
го по ми на ле са мо тие двај ца -
та за ед но, а ни ко гаш не ма ле
де ца. Џек рас ка жу ва ка ко таа
би ла од лич на парт нер ка за
тан цу ва ње.

- Ко га и да се по ја вам, таа
ги ши ри ра це те и сил но ме
пре гр ну ва - ве ли 91-го диш ни -
от ста рец.

Отка ко ја на пу штил вој -
ска та, По тер ра бо тел во гра -
деж ниш тво, сè до не го ва та
пен зи ја во 1982 го ди на. Во ку -
ќа та во Ро че стер жи ве е ле 50
го ди ни сè до де ка Фи лис би ла
пре ме сте на во стар ски дом ка -
де што овој пат ја прос ла ви ле
го диш ни на та.

- Обич но го диш ни ни те ги
прос ла ву ва ме мир но, со ча ша
ви но и пар че тор та, но лу ѓе то
од до мот са каа овој пат да би -
де по себ но - об јас ну ва Џек.


