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Jiltaqgħu l-erba’ Presidenti
fl-istorja tal-Għaqda
Ġurnalisti Sports
NOVEMBRU 2017

Il-Ħamis 9 ta’ Novembru kienet
ġurnata speċjali għall-Għaqda
Ġurnalisti Sports hekk kif kienet
organizzata quddiesa ta’ ringraz-
zjament fil-knisja tal-Omm tal-
Parir it-Tajjeb f’San Ġiljan.

Il-Quddiesa kienet iċċelebrata
mill-ewwel President tal-Għaqda

Ġurnalisti Sports Fr Hilary
Tagliaferro, u kienet offruta għal
ruħ il-membri kollha tal-Għaqda li
ħallew din id-dinja.

L-Okkażjoni kienet waħda
speċjali wkoll hekk kif għall-
ewwel darba sa mill-bidla tal-
aħħar President tal-Għaqda
Ġurnalisti Sports iltaqgħu għar-
ritratt tal-okażjoni it-tliet

Presidenti preċedenti Fr Hilary
Tagliaferro, Henry Calleja,
Chares Camenzuli, u Sandro
Micallef il-President attwali tal-
Għaqda Ġurnalisti Sports.

Fr Hilary Tagliaferro u Henry
Calleja kienu wkoll ppreżentati
b’mod uffiċjali plakka kommemo-
rattiva tal-okkażjoni bħala
Presidenti Onorarji.

L-erba’ Presidenti fl-istorja tal-Għaqda Ġurnalisti Sports. Mix-xellug: Fr. Hilary
Tagliaferro, Henry Calleja, Charles Camenzuli u Sandro Micallef
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Kollegi,
Merħba għall-ewwel Newsletter uffiċ-

jali tal-era l-ġdida tal-Għaqda Ġurnalisti
Sports. Il-kollegi veterani jafu li din mhix
xi idea ġdida għaliex newsletter simili
kienet issir fil-passat fis-snin 80 u fis-
snin 90. In-Newsletter kienet u għadha
mezz ta' kif il-Kumitat Eżekuttiv iżomm
kuntatt mal-membri u jispjega l-ħidma li
tkun qed issir.

Fl-aħħar 8 snin kemm ili attiv fl-
Għaqda Ġurnalisti Sports dejjem
emmint fl-importanza tal-komunikaz-
zjoni mal-membri. Fortunatament illum
il-ġurnata l-mezzi soċjali u l-websites
jgħinuk twassal il-messaġġ ukoll, però
fuq suġġeriment ta’ xi membri f’waħda
mil-laqgħat tal-kumitat ġie deċiż li terġa’
tibda tiġi ċċirkolata Newsletter uffiċjali.

Sa mill-10 ta’ Lulju ta' din is-sena
meta dakinhar ġejt elett President,
bdejt nara kif nistgħu ntejbu l-operat tal-
Għaqda. L-ewwel ħaġa li għamilt hi li
ddelegajt ix-xogħol lil kull membru tal-
Eżekuttiv sabiex ix-xogħol ma jaqax
kollu fuq l-istess tliet persuni.
B’sodisfazzjon ngħid li kull membru
qiegħed jaħdem fuq diversi oqsma u
dan jirrapporta l-progress kull xahar fil-
laqgħat.

Huma diversi l-proġetti li qed naħd-
mu fuqhom. Fost il-proġetti li nixtieq
insemmi hemm il-proġett edukattiv ta’
Gender Equality fejn qegħdin napp-
likaw sabiex permezz ta’ fondi Ewropej

nidħlu bi sħab ma’ Assoċjazzjonijiet ta’
Ġurnalisti Sportivi oħra Ewropej u
nidħlu fi skema ta’ proġett edukattiv.

Proġett li ili noħlom fuqu u li sa fl-
aħħar sar realtà hu l-proġett tal-iskejjel.
B’kollaborazzjoni mal-Kumitat Olimpiku
Malti, bdejna nduru l-iskejjel u nispje-
gaw il-professjoni tal-ġurnalist sportiv.
F’dawn iż-żjarat qed inħajru tfal li jins-
abu Form 3, 4 u 5 sabiex jesploraw il-
professjoni tagħna b’mod interattiv
b’sessjonijiet prattiċi bħal kummentarju,
qari ta’ aħbarijiet u intervisti reali ma’
atleti sportivi Maltin.

Proġett ieħor ambizzjuż li se naraw
il-frott tiegħu fil-futur hu l-ħsieb li għand-
na li nkunu l-pijunieri f’pajjiżna bħala
GħĠS li niftħu Mużew Sportiv bl-għaj-
nuna ta’ SportMalta u l-KOM.

Bħal kull sena, f’Diċembru l-ħidma
tkun iffukata fuq l-organizzazzjoni tal-
edizzjoni tas-sena 2018 tal-IsportMalta
Awards l-Għażliet Sportivi Nazzjonali.
Permezz ta’ din in-Newsletter nixtieq
inħabbar li l-edizzjoni ta’ din is-sena se
ssir is-Sibt 17 ta’ Frar f’Dar il-Mediterran
għall-Konferenzi l-Belt Valletta. Nonqos
jekk f’dawn il-kelmtejn ma nirringrazz-
jax lill-isponsors tagħna li jsostnuna
finanzjarjament: Bank of Valletta,
Remax Alliance, SportMalta u Maltco
Lotteries.

Ringrazzjament tiegħi jmur ukoll lis-
Segretarju Parlamentari Chris Agius tal-
kollaborazzjoni li dejjem sibna minnu
matul il-perjodu li hu kien responsabbli
mill-Isport. Kien grazzi għalih u għal
Mark Cutajar eks Kap Eżekuttiv ta’
SportMalta li l-GħĠS illum il-ġurnata
għandha l-bażi tagħha b’uffiċċju fil-
Pixxina Nazzjonali kif jixraqilha.

Nirringrazzja wkoll lis-Segretarju
Parlamentari Clifton Grima li fil-preżent
għandu r-responsabilità tal-Isport f’din
il-leġiżlatura u lill-Aġent Kap Eżekuttiv
ta’ SportMalta Chris Bonett li estendew
il-koperazzjoni tagħhom fuq diversi
ideat u proġetti li qed naħdmu flimkien
fuqhom.

Nieħu din l-opportunità biex nawgura
lilkom u lill-familji tagħkom l-isbaħ
xewqat għall-Milied ħieni u sena 2018
mimlija xogħol produttiv għall-ġid tal-
Isport Malti.

Messaġġ
mill-President
Sandro Micallef
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Sandro Micallef elett bħala r-raba’ President
tal-Għaqda Ġurnalisti Sports
LULJU 2017

Isir ir-raba’ President fl-istorja tal-
GħĠS wara Fr Hilary Tagliaferro,
Henry Calleja u Charles Camenzuli

Sandro Micallef huwa r-raba’
President tal-Għaqda Ġurnalisti
Sports. Minkejja li hu kien l-unika
kandidat għal din il-kariga ittieħed
vot sigriet ta’ fiduċja bejn il-membri
preżenti fejn Micallef ġab 30 vot
favur, vot kontra u astensjoni
waħda.

Micallef li ilu jaħdem fil-qasam tal-
ġurnaliżmu sportiv sa mill-1996
laħaq flok Charles Camenzuli li kien
ilu President għal dawn l-aħħar
erbatax –il sena u li xagħrejn ilu ġie
elett bħala President tal-AIPS
Europe u Vici President tal-AIPS.

Qabel Camenzuli, l-Għaqda
Ġurnalisti Sports li qabel kienet
magħrufa bħala Għaqda Kittieba
Sport mis-sena tat-twaqqif fl-1970
kellha wkoll lil Fr.Hilary sal-1987 u
warajh sal-2003 lil Henry Calleja.

L-istess Laqgħa Generali Annwali
approvat ir-rapporti Amministrattivi u
Finanzjarji imħejjija minn Sandro
Micallef u Antoine Dalli , Segretarju u
Teżorier rispettivament. Apparti
Sandro Micallef li minn Segretarju
Ġenerali laħaq President hemm tib-
dil sostanzjali fit-tmexxija fejn bħala

Segretarju Ġenerali issa ġie elett
Mark Mizzi filwaqt li Teżorier flok
Antoine Dalli ġie elett Mark Muscat.
Mario Bonnici li kien Viċi President,
Antoine Dalli li kien Teżorier kif ukoll
il-membri Henry Brincat u Nigel
Mifsud ma kkontestawx għat-terminu
2017-2021.

Ġew eletti wkoll sitt membri fil-
Kumitat Eżekuttiv: Stephen
Azzopardi, Clinton Buhagiar, Joanna
Camilleri, Lorraine Cunningham,
Antvin Monsigneur u Stewart Said
filwaqt li Cristian Muscat se jintalab
sabiex ikun co-opted fil-Kumitat
Eżekuttiv wara l-ewwel laqgħa.

Charles Camenzuli fl-aħħar indi-
rizz tiegħu bħala President filwaqt li
ta rendikont dwar kif żviluppat l-
Għaqda Ġurnalisti Sports matul
dawn l-aħħar 47 sena irrefera għal
dan l-iżvilupp bħala wieħed kostanti
għal mod kif żviluppat il-media tal-
isport f’pajjiżna. Huwa għamel wkoll

riferenza dwar l-imġieba ta’ ċerti ġur-
nalisti membri fl-użu tal-media soċjali
fejn jekk ma jkunx użat tajjeb dan il-
fattur jista’ jkun element ta’ kritika
kontra l-istess media tal-isport.
Camenzuli ma naqsx milli jagħmel
appell għal aktar responsabbiltá mill-
ġurnalisti fl-Għazliet Sportivi
Nazzjonali.

Huwa ndirizza wkoll lil membri fil-
kapacitá tiegħu bħala President tal-
AIPS Europe fejn ta dehra ġenerali
dwar x’tiġbor fiha din il-kariga li tir-
rappreżenta 49 pajjiż Ewropew u
6000 ġunalist membru. Camenzuli
wiegħed li ser ikompli jagħti kull
appoġġ possibbli lill-Għaqda
Ġurnalisti Sports.

Camenzuli fi tmiem il-laqgħa
inħatar wkoll bħala President
Onorarju għal għomru liema titlu
ġie estiż wkoll għall-eks Presidenti
l-oħra Fr.Hilary u Henry Calleja. Il-
membru veteran u eks Vici
President Simon Bonello iddaħħal
fil-Hall of Fame tal-Għaqda għas-
sena 2016.

Għal din il-Laqgħa Ġenerali atten-
dew wkoll bħala osservaturi uffiċjali
ta’ assocjazzjonijiet tal-isport li
magħhom l-GħĠS għandha relaz-
zjoni bilaterali kif wkoll uffiċjali minn
Sport Malta u mill-Kumitat Olimpiku
Malti.

Charles Camenzuli flimkien mal-President il-ġdid Sandro Micallef

AWWISSU 2017
L-Eżekuttiv il-ġdid tal-Għaqda Ġurnalisti

Sports kellu laqgħa uffiċjali mas-Segretarju
Parlamentari responsabbli miż-Żgħażagħ,
Sport u Għaqdiet Volontarji Dr Clifton Grima.

Matul din il-laqgħa Sandro Micallef President
tal-Għaqda Ġurnalisti Sports introduċa b’mod
formali lis-Segretarju Parlamentari lill-membri
kollha tal-Eżekuttiv il-ġdid li jirrapreżentaw firxa
wiesgħa tal-media sportiva lokali.

Micallef wera sodisfazzjon li l-Gvern reġa’
għandu persuna li ġejja minn passat fl-
amministrazzjoni tal-Isport li ġiet fdata bir-
responsabilitá tal-amministrazzjoni tal-Isport
f’pajjiżna.

Is-Segrtarju Parlametari Clifton Grima tenna
li fid-dawl tal-koperazzjoni li dejjem kienet fis-
seħħ għal snin twal bejn l-Għaqda Ġurnalisti
Sports, is-Segretarjat tal-Isport u SportMalta
hu kien jinsab determinat li din ir-relazzjoni
tkun estiża u msaħħa aktar fil-futur.

Fil-laqgħa ġew diskussi diversi materji fos-
thom l-organizazzjoni konġunta tal-Isportivi
Nazzjonali flimkien ma’ SportMalta, il-kuntatt
iktar kontinwu mas-Segretarjat u ħsibijiet
dwar edukazzjoni kontinwa f’diversi livelli
għall-ġurnalisti li diġá jipprattikaw din il-pro-
fessjoni u oħrajn fosthom żgħażagħ li forsi

jixtiequ jaqbdu din il-linja.
Preżenti għal din l-ewwel laqgħa uffiċjali kien

hemm jakkumpanjaw lis-Segretarju
Parlamentari Grima, Chris Bonett Senior

Advisor fis-Segretarjat kif ukoll il-kap tas-
Segretarjat Ryan Borg.

L-Għaqda Ġurnalisti Sports f’laqgħa
mas-Segretarju Parlamentari Clifton Grima

L-Eżekuttiv tal-Għaqda Ġurnalisti Sports flimkien mal-istaff u s-Segretarju Parlamentari Clifton Grima



L-GħĠS f’laqgħa
mal-Kelliem tal-PN
dwar l-Isport
David Agius
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L-Għaqda Ġurnalisti
Sports f’laqgħa
mal-Prim Ministru
Joseph Muscat
AWWISSU 2017

L-Eżekuttiv il-ġdid tal-Għaqda Ġurnalisti
Sports għamel żjara ta’ kortesija lill-Prim Ministru
Joseph Muscat f’Kastilja.

Id-delegazzjoni tal-Għaqda Ġurnalsiti Sports
għal din il-laqgħa kienet immexxija minn Sandro
Micallef bħala President u minn Mark Mizzi bħala
Segretarju Ġenerali.

Il-Prim Ministru feraħ lill-Eżekuttiv elett ġdid u
awgura li ġurnalisti tal-isport ikomplu jgħinu l-
iżvilupp tal-Isport f’pajjiżna.

Dr Muscat tenna li l-ġurnalist sportiv għandu
rwol importanti speċjalment biex isegwi u jwassal
il-parteċipazzjoni u s-suċċessi miksuba mhux
biss fuq livell lokali iżda wkoll fuq bażi internaz-
zjonali tal-atleti Maltin. Hu tenna l-importanza tal-
Isport iktar u iktar għaliex huwa mezz ta’ kif
jgħaqqad il-poplu Malti.

Il-President tal-Għaqda Ġurnalisti Sports
Sandro Micallef min naħa tiegħu rrimarka li l-ġur-
nalisti tal-isport ħadu nota u evalwaw il-kritika li
kienet saret riċentament mill-istess Prim Ministru
sabiex ma ssirx dejjem enfażi fuq il-football lokali
u r-rapportaġġ ikun iktar estiż fuq sports ieħor ta’
dixxiplini li ġeneralment iġiebu suċċess lejn il-
pajjiż.

Micallef spjega lill-Prim Ministru l-proġetti li l-
Għaqda Ġurnalisti Sports qed taħdem fuqhom
fosthom l-iżvilupp tal-ewwel Mużew Sportiv
f’Malta u l-parteċipazzjoni fi programm tal-
Erasmus+ iffukat fuq l-opportunitajiet għan-nisa
fil-qasam tal-media sportiva.

Preżenti għal din il-laqgħa kien hemm preżen-
ti wkoll is-Segretarju Parlamentari responsabbli
miż-Żgħażagħ, Sport u Għaqdiet Volontarji
Clifton Grima, kif ukoll Charles Camenzuli
President tal-AIPS Europe.

L-Eżekuttiv tal-Għaqda Ġurnalisti Sports waqt il-laqgħa mal-Prim Ministru Joseph
Muscat fil-preżenza tas-Segretarju Parlamentarji għall-Isport Clifton Grima

AWWISSU 2017
L-Eżekuttiv tal-Għaqda Ġurnalisti Sports

kellu laqgħa formali ukoll mal-kelliem tal-
Oppożizzjoni dwar l-Isports David Agius.

L-Ogħla uffiċjali tal-Għaqda Ġurnalisti Sports
rrimarkaw b’sodisfazzjon li l-Oppożizzjoni reġgħet
appuntat lis-Sur Agius bħala kelliem dwar l-Isport
iktar u iktar minħabba li s-Sur Agius kellu passat
fl-amministrazzjoni ta’ klabb Sportiv.

David Agius tenna li f’ħafna deċiżjonijiet u
proposti tal-Gvern li tressqu fl-aħħar leġiżlatura
l-Oppożizzjoni dejjem ikkoperat mal-Gvern u
offriet l-għajnuna sabiex jittieħdu diversi
deċiżjonijiet u anke tat il-kontribut tagħha fit-
Task Force li kienet twaqqfet mill-MFA fis-sena
2015 li waslet sabiex tkun imsaħħa l-liġi dwar il-
Korruzzjoni fl-Isport.

Is-Sur Agius awgura kull suċċess lill-
Eżekuttiv il-ġdid tal-GħĠS u awgura li l-
President il-ġdid Sandro Micallef jimxi fuq il-

passi tal-Presidenti predeċessuri tiegħu Fr
Hilary Tagliaferro, Henry Calleja u Charles
Camenzuli li kollha ħadmu sabiex l-Għaqda
tisaħħaħ tul is-snin.

Sandro Micallef ħeġġeġ lill-Partit
Nazzjonalista sabiex fil-programm elettorali
tiegħu fil-futur iwiegħed Ministeru totalment
dedikat lill-Isport. Hu ħeġġeġ lill-kelliem tal-PN
sabiex bi qbil mal-Partiti Politiċi oħra jkun
hemm qbil li tiżdied l-għajnuna lill-
Assoċjazzjonijiet sportivi billi fost l-oħrajn kull
assoċjazzjoni serja jkollha ħaddiem miċ-ċivil
assenjat magħha bir-rwol ta’ amministratur bl-
isforz aħħari jkun il-professjoanliżmu.

Fil-laqgħa ġew diskussi diversi materji oħra
fosthom ir-rwol tal-Għaqda Ġurnalisti Sports
bħala entità li tista’ timbotta sabiex l-isport jitla’
aktar ‘il quddiem fuq l-aġenda tal-pajjiż.

Jakkumpanjaw lis-Sur Agius kien hemm id-
Deputat Robert Arrigo u diversi membri ta’
TimSport PN.

L-Eżekuttiv tal-Għaqda Ġurnalisti Sports fil-laqgħa mal-Kelliem tal-PN
dwar l-Isport David Agius

Fit-23 ta’ Settembru tim tal-Għaqda Ġurnalisti Sports lagħab partita ta’ ħbiberija kontra t-tim Taljan tal-Associazione Nazionale Cavallieri Ordine
al Merito della Republica Italiana fil-Luxol Stadium
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AWWISSU 2017
Wara li saret il-Laqgħa Ġenerali Annwali

tal-Għaqda Ġurnalisti Sports, tlaqqa’ uffiċjal-
ment l-ewwel Kumitat Eżekuttiv il-ġdid li kien
elett għall-perjodu 2017-21.

Hekk kif sar f’dawn l-aħħar erba’ snin l-
ewwel laqgħa tal-kumitat wara l-laqgħa ġen-
erali annwali din is-sena wkoll saret
f’Għawdex, fejn l-eżekuttiv tal-GħĠS ħa l-
opportunita’ sabiex għamel żjara ta’ koretesi-
ja lill-Ministru għal Għawdex Justyne
Caruana.

Fost l-aġenda tal-ewwel laqgħa tal-kumitat
eżekuttiv il-ġdid kien hemm diversi materji ta’
diskussjoni importanti fosthom ir-relazzjoni
mal-assoċjazzjonijiet sportivi, l-ħidma ta’
preparazzjoni għall-Isportivi Nazzjonali tas-
sena 2018 u r-responsabilitajiet li kull mem-
bru tal-kumitat kien se jingħata għall-erba’
snin li ġejjien.

Fil-ftuħ tal-laqgħa l-President il-ġdid
Sandro Micallef irringrazzja lill-membri kollha
tal-impenn tagħhom fi ħdan l-Għaqda
Ġurnalsiti Sports. Hu tenna li daħal għal dan
l-imepnn fil-kariga ta’ President sabiex ikompli
jaħdem fuq il-ġid li sar fl-aħħar 47 sena kemm
ilha mwaqqfa l-Għaqda Ġurnalsiti Sports.

Hekk kif jitlob l-istatut tal-GħĠS fl-ewwel
laqgħa ordinarja kellhom ikunu appuntati l-
karigi ta’ Viċi President u l-Assistenti tal-uffiċ-

jali kif ukoll ikunu diskussi xi co-options.
Wara vot unanimu, il-ġurnalist ta’ One Sport

Clinton Buhagiar ġie maħtur bħala Viċi
President filwaqt li l-ġurnalist ta’ TVM Sport
Antvin Monseigneur ukoll b’vot unanimu ġie
maħtur Segretarju Oraganizattiv sabiex jgħin
fl-operat tal-Għaqda.

Din il-kariga mistennija tkun ratifikata
b’mod uffiċjali f’laqgħa ġenerali straordinarja
aktar ‘il quddiem.

Il-Ġurnalist tal-Union Press u Media Today
Cristian Muscat u l-korrispondent tal-futbol
f’Għawdex Mark Cini ġew unaniment
approvati bħala membri co-opted fil-Kumitat.

Preżenti għal din l-ewwel laqgħa kien
hemm ukoll Charles Camenzuli President tal-
AIPS Europe u Viċi President tal-AIPS li fl-
aħħar laqgħa ġenerali annwali flimkien maż-
żewġ eks Presidenti tal-GħĠS Fr Hilary
Tagliaferro u Henry Calejja ġew maħtura
bħala Presidenti Onorarji.

Jiltaqa’ għall-ewwel darba l-kumitat eżekuttiv
il-ġdid tal-Għaqda Ġurnalisti Sports

Il-Kumitat Eżekuttiv tal-Għaqda Ġurnalisti Sports preżenti wara l-ewwel laqgħa

AWWISSU 2017
F’laqgħa li saret fil-Ministeru

għal Għawdex, il-Ministru għal
Għawdex Justyne Caruana
ltaqgħet mal-eżekuttiv il-ġdid li
għadu kif ġie elett tal-Għaqda
Ġurnalisti Sports.

Il-Ministru Caruana bdiet l-indi-
rizz tagħha billi ferħet lill-President
il-ġdid tal-Għaqda Sandro Micallef,
li ġie maħtur bħala r-raba’
President tal-Għaqda Ġurnalisti
Sports wara li Charles Camenzuli
ħalla dan il-post li kien ilu jokkupa
għal dawn l-aħħar erbatax-il sena,
dan wara li ġie elett President tal-
AIPS Europe u Viċi President tal-
AIPS.

Fost it-temi diskussi waqt din iż-
żjara kien hemm dik li Għawdex
jiġi rreklamat bħala destinazzjoni
turistika sportiva, kemm għall-
assoċjazzjonijiet lokali kif ukoll
dawk internazjonali.

Hawnhekk il-Ministru Caruana
enfasizzat l-impenn assolut tal-
Ministeru għal Għawdex sabiex
Għawdex ikun irreklamat fuq sfera
internazzjonali sabiex din in-niċċa,
li għandha potenzjal li tiżviluppa,
tkompli tespandi.

Il-Ministru Justyne Caruana
kompliet billi qalet li għandha ssir
diskussjoni wiesgħa mal-istake-
holders konċernati sabiex aktar
turiżmu sportiv jiġi attirat lejn il-
gżira Għawdxija.

L-enfasi m’għandix tibqa’ biss
fuq sport wieħed partikolari, però

fuq firxa akbar ta’ sport u dan għax
f’Għawdex hemm potenzjal, u l-
Gvern għandu pjanijiet biex jis-
saħħu l-faċilitajiet sportivi
f’Għawdex.

Il-Ministru għal Għawdex sem-
miet bħala eżempju kif fil-ġranet li
għaddew Għawdex kien il-post fejn

intemmet it-tellieqa rinomata fil-
qasam tal-ibburdjar, it-Trophée
Bailli du Suffren. Dan iffisser li
Għawdex għandu l-potenzjal li jat-
tira avvenimenti bħal dawn, u l-
Għaqda Ġurnalisti Sports għandha
rwol importanti x’taqdi f’dan ir-rig-
ward.

Sandro Micallef feraħ lill-
Ministru Caruana fil-ħidma l-ġdida
tagħha u stqarr li, kif inhi t-tradiz-
zjoni, l-ewwel żjara uffiċjali tal-
Għaqda Ġurnalisti Sports dejjem
kinet mal-Ministru għal Għawdex.
Hu wiegħed is-sostenn kollu pos-
sibbli sabiex jintlaħqu l-objettivi li
qed jipproponi l-Ministeru għal
Għawdex.

Is-Segretarju tal-Għaqda Mark
Mizzi rrimarka li Għawdex joffri diver-
si vantaġġi meta wieħed jieħu in kun-
siderazzjoni li hu mgħammar b’faċil-
itajiet tajba (u li hemm ukoll il-ħsieb li
dawn jiġu mtejba u li jiżdiedu), klima
attraenti, u l-fatt li ma tridx tivjaġġa
ħafna sabiex tasal fid-destinazzjoniji-
et mixtieqa.

Il-Ministru Caruana tenniet li
kemm il-Ministeru għal Għawdex
kif ukoll il-membri tal-Għaqda
Ġurnalisti Sports għandhom l-ist-
ess ideat u viżjoni sportiva għal
Għawdex u kkonkludiet li b’impenn
massimu mill-membri kollha
kkonċernati, flimkien nistgħu natti-
raw aktar attività u avvenimenti
sportivi lejn il-gżira Għawdxija, u
dan possibilment anke permezz ta’
konferenza li tista’ tiġi ppjanata fil-
ġejjieni.

Il-Ministru għal Għawdex f’laqgħa
mal-Għaqda Ġurnalisti Sports

L-Eżekuttiv tal-Għaqda Ġurnalisti Sports flimkien mal-Ministru għal Għawdex
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Ħbieb,
Kif tafu tajjeb ilni nokkupa din

il-kariga ta’ Segretarju Ġenerali
tal-Għaqda Ġurnalisti Sports għal
dawn l-aħħar ftit xhur. Xhur li
fihom ma tantx stajna naħsbu fuq
ħafna affarijiet u proġetti fil-tul
għaliex il-ħidma tal-Kumitat
Eżekuttiv tal-Għaqda Ġurnalisti
Sports hija impenjattiva u għal-
daqstant mill-ewwel midejjna
ruħna għax-xogħol effettiv.

F’dawn l-aħħar ħames xhur,
żammejna l-appuntament għal
minimu ta’ laqgħa waħda fix-
xahar sa mill-aħħar laqgħa ġener-
ali annwali u l-ħsieb hu li flimkien
ma’ sħabi nippruvaw inżommu
dan l-appuntament regolari ta’
laqgħat tal-Eżekuttiv. Għalkemm

illum il-ġurnata l-mezzi tal-komu-
nikazzjoni jippermettu li jsir ċertu
xogħol online, naħseb li l-laqgħat
regolari madwar il-mejda tal-kumi-
tat kienu u għadhom fundamen-
tali.

Kif tafu x-xogħol li nagħmlu
aħna hu kollu volontarju u għal-
daqstant il-ħin li ninvestu fix-
xogħol ta’ amministrazzjoni jsir
kollu minn qalbna. Is-sodisfazzjon
ikun meta jkollna attendenzi tajba
meta norganizzaw l-attivitajiet
tagħna għaliex hekk timlewna bil-
kuraġġ li nibqgħu naħdmu fi
ħdam l-GħĠS.

Resqin lejn tmiem sena oħra u
l-appell tiegħi bħala Segretarju
Ġenerali hu li għal sena oħra
tikkoperaw u tkunu parteċipi fil-
votazzjoni tal-Isportivi Nazzjonali
li hi l-attività prinċipali li l-GħĠS
ilha torganizza għal dawn l-aħħar
50 sena.

Persważ li ħafna minnkom
mhux biss se tkunu qed tivvutaw
meta tirċievu l-vot iżda persważ
ukoll li se tkunu magħna fis-17 ta’
Frar sabiex niċċelebraw flimkien
il-kisbiet tal-atleti Maltin u tkun
okkażjoni oħra fejn nibqgħu nibnu
l-kuntatti mhux biss bejnietna iżda
wkoll mal-atleti, kowċis, uffiċjali u
amministraturi ta’
Assoċjazzjonijiet u
Federazzjonijiet Sportivi Maltin.

Finalment nawgura l-Milied it-
Tajjeb u sena mimlija risq lilkom u
lill-familji tagħkom.

Messaġġ
mis-Segretarju
Mark Mizzi

NOVEMBRU 2017
L-Għaqda Ġurnalisti Sports tilqa’ b’sodisfazzjon id-digriet tal-Qorti maħruġ

mill-Maġistrat Joseph Mifsud fejn ta ordni ta’ protezzjoni fil-konfront tal-ġur-
nalist sportiv Antvin Monseigneur.

Il-Każ jirrelata ma’ aggressjoni li saret minn Francis Melito Muscat magħruf
bħala Frankie Muscat fil-konfront ta’ dan il-ġurnalist fit-23 ta’ Settembru 2017,
wara li kienet għadha kemm intemmet attività tal-Għaqda Ġurnalisti Sports fil-
Luxol Grounds f’Pembroke.

L-aggressjoni saret wara li l-ġurnalist, ftit jiem qabel, kien irraporta li s-Sur
Muscat kien qed jattendi l-logħbiet tal-Waterpolo tal-ASA waqt li kient qed
jiskonta sentenza ta’ dixxiplina mill-ASA li kienet tipprojbixxi lilu milli jidħol fil-
Pixxina Nazzjonali għal perjodu speċifiku.

L-Għaqda Ġurnalisti Sports tilqa’ b’sodisfazzjon aktar il-fatt li f’dan il-digriet
is-Sur Muscat qed ikun projbit milli jidħol fl-impjanti sportivi kollha f’Malta u
f’Għawdex, fost kundizzjonijiet oħra.

Dan hu sinjal b’saħħtu mill-Qrati Maltin li qed iwasslu messaġġ ċar favur il-
protezzjoni tal-ġurnalisti li huma wieħed mill-pilastri ewlenin tad-demokrazija
f’pajjiżna.

L-Għaqda Ġurnalisti
Sports tilqa’
b’sodisfazzjon
id-digriet tal-Qorti
fil-konfront
tal-ġurnalist sportiv
Antvin Monseigneur

Mix-xellug: Mark Muscat, Sandro Micallef, il-President tal-MAAA Edwin Attard u Mark Mizzi

Mix-xellug: Sandro Micallef, il-PRO tal-MRFU George Zammit Montebello,
il-President tal-MRFU Steve Busuttil Steve Busuttil u Clinton Buhagiar

SETTEMBRU,
OTTUBRU 2017

Fi sforz kollettiv sabiex il-media
tal-Isport tibqa’ tkun ta’ servizz kon-
tinwu u effiċjenti lill-assoċjazzjonijiet
u federazzjonijiet sportivi lokali, l-
Eżekuttiv tal-Għaqda Ġurnalisti
Sports beda sensiela ta’ laqgħat for-
mali.

Kienu l-Malta Racing Club u
Athletics Malta l-ewwel żewġ

Assoċjazzjonijiet li laqgħu t-talba
tal-Għaqda Ġurnalisti Sports sabiex
iż-żewġ partijiet jiddiskutu madwar
il-mejda il-mod ta’ kif iż-żewġ naħat
jistgħu jgħinu aktar lil xulxin.

Iċ-Chairman Edwin Borg u s-
Segretarju Anthony Demanuele
rrapreżentaw lill-Malta Racing Club
filwaqt li Edwin Attard President tal-
Assoċjazzjoni tal-Atletika iltaqa’
mal-GħĠS f’isem l-MAAA.

Saru laqgħat uffiċjali wkoll mal-

Federazzjoni Maltija tat-Triathlon kif
ukoll mal-Malta Rugby Football
Union (MFRU).

Il-Federazzjoni tat-Triathlon
kienet rapreżentata mill-President
Cyprian Dalli u mill-Viċi President
Oswald Spiteri, filwaqt li l-uffiċjali
tal-MRFU preżenti għal laqgħa sep-
arata mal-GħĠS kienu l-President
Steve Busuttil u George Zammit
Montebello li hu l-uffiċjal tal-MRFU
responsabbli mill-media.

L-Għaqda Ġurnalisti Sports
tibda tiltaqa’

mal-assoċjazzjonijiet sportivi
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NOVEMBRU 2017

Joanna Camilleri
Membru fl-Eżekuttiv GħĠS

Fuq inizjattiva tal-Kumitat
Eżekuttiv tal-Għaqda Ġurnalisti
Sport bil-kollaborazzjoni tal-
Kumitat Olimpiku Malti, qegħdin
naħdmu flimkien fi programm
edukattiv b’żewġ għanijiet prinċi-
pali: li l-istudenti fl-iskejjel isiru jafu
aktar l-atleti Maltin kif ukoll biex
jingħataw edukazzjoni u esperjen-
za fil-qasam tal-ġurnaliżmu sportiv
f’Malta. Sa issa saru żewġ żjarat fi
skejjel fejn ltqajna ma’ studenti
mill-Form 3, 4 u 5.

F’dan l-eżerċizzju qed inħeġġu
wkoll l-istudenti jifhmu l-irwol ta’
ġurnalist sportiv kemm bħala xan-
dar kif ukoll bħala kitba fuq
gazzetti, website u pubblikazzjoni-
jiet oħra.

Il-programm kien imfassal b’mod
sempliċi, però b’mod li nġiegħlu t-
tfal jaħsbu u jistrutturaw il-ħsieb ta’
mistoqsijiet, qabel ma jagħmlu
intervista, qabel ma jiktbu jew
qabel ma jxandru aħbar.

Xi studenti ħadmu fuq il-kitba
fejn kellhom jiktbu artiklu dwar
atleta li nġieb apposta biex jiġi
ppublikat f ’ġurnal, oħrajn
ingħataw l-opportunità li jitħar-
rġu b’mod interessenti kif isir
kummentarju tal-futbol kif ukoll
kummentarju tat-tl ielaq taż-

żwiemel. Oħrajn kellhom l-
opportunità fejn ingħataw taħriġ
ta’ newscasting tal-aħbarijiet tal-
isport qudiem il-kameras u dan
kollu kien rekordjat.

It-Tnejn 13 ta’ Novembru bdew l-
attività fl-iskola St Joseph tas-
Sliema, filwaqt li fl-20 ta’
Novembru l-istess attività saret fil-
Kulleġġ Santa Tereża Skola Medja
f’Ta’ Paris Birkirkara, fejn fiż-żewġ
okażżjonijiet kellna rispons tajjeb
ħafna u l-istudenti kienu parteċipi
mmens.

It-tfal kellhom l-opportunitá li l-
ewwel jisimgħu x’inhu l-irwol eżatt
tal-ġurnalist sportiv minn ġurnalisti
veterani f’dan il-qasam u wara kell-
hom l-opportunitá li jippruvaw ix-
xogħol huma stess.

Is-sessjonijiet kienu mqassma
f’teorija u prattika fejn l-istudenti
kellhom ċans jippruvaw
jikkumetaw attivitá sportiva , u
jagħmlu intervista huma stess qud-
diem il-kamera u bl-użu tal-mikro-
fonu.
S’issa kienu l-atleti Michelle Vella
Wood, (Triathlon) u Yazmin
Zammit Stevens (Weightlifting) li
għoġobhom jingħaqdu magħna
f’dan il-proġett. Aktar żjarat simili
huma pprogrammati għal Jannar
2018.

Grazzi lid-Direttur fi ħdan il-
Kumitat Olimpiku Malti Charlene
Attard li qed tgħini sabiex nikkordi-
naw dan il-proġett.

Proġett ġdid fl-iskejjel bi sħab mal-KOM
Mix-xellug: Il-President Onorarju tal-Għaqda Ġurnalisti Sports Charles Camenzuli, id-Direttur tal-Kumitat Olimpiku Malti Charlene Attard, Joanna
Camilleri li kkordinat dan il-programm, il-cameraman Sunny Cuschieri, l-atleta tat-Triathlon Michelle Vella Wood u l-President Sandro Micallef

L-istudenti jisimgħu bir-reqqa dak li kienet qed tgħid Michelle Vella Wood

Studenta tagħmel intervista lil Michelle Vella Wood
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Permezz ta’ din in-Newsletter, nixtiequ
nħabbru uffiċjalment li l-edizzjoni tas-sena d-
dieħla tal-IsportMalta Awards l-Għażliet
Sportivi Nazzjonali se ssir nhar is-Sibt 17 ta’
Frar 2018. Ovvjament f’din l-edizzjoni se
jkunu ppremjati l-atleti u uffiċjali fuq bażi tar-
riżultati tagħhom miksuba matul is-sena
2017 għal perjodu bejn l-1 ta’ Jannar 207
sal-31 ta’ Diċembru 2017.

L-edizzjoni ta’ din is-sena se ssir f’Dar il-
Mediterran għall-Konferenzi l-Belt Valletta, bis-

serata se terġa’ tkun qed tixxandar diretta fuq
TVM2 grazzi għal ftehim ieħor mal-kumpanija
Public Broadcasting Services.

Il-proċess ta’ votazzjoni mhux mistenni jkollu
xi bidliet drastiċi iżda tifhmu li l-kumitat organi-
zattiv ta’ din is-sena jista’ jagħmel xi bidliet
kożmetiċi biex ir-riżultat tal-vot jkun trasparenti
u ġust kemm jista’ jkun fil-kategorija kollha.

Il-Kumitat Orgnizzativ ta’ din is-sena tal-
IsportMalta Awards Għażliet Sportivi
Nazzjonali hu magħmul hekk b’rappreżentanza

ta’ uffiċjali minn SportMalta u mill-Eżekuttiv tal-
Għaqda Ġurnalisti Sports.
Dr. Chris Bonett - Chairman
Marcon Cassar
Joe Cassar
Paul Attard
Keith Bartolo

Sandro Micallef - President GħĠS
Lorraine Cunningham
Antvin Monseigneur

Clinton Buhagiar
Kif għamilna fl-edizzjonijiet riċenti l-membri

kolha se jkunu qed jirċievu email bħala stedina
jekk humiex interessati jattendu għall-avveni-
ment ta’ din is-sena. F’każ li wieħed jikkonfer-
ma, jinħariġlu invit għalih u għal mistieden
tiegħu jew tagħha.

Nieħdu din l-opportunità biex inħeġġukom
tivvutaw u tibagħtu lura l-vot tagħkom mimli kif
suppost sad-data tal-għeluq kif stipulat fil-kor-
rispondenza li se tirċievu fil-jiem li ġejjin.

SportMalta Awards l-Għażliet
Sportivi Nazzjonali - 17 ta’ Frar 2018

Il-Ġurija komposta minn membri tal-GħĠS waqt l-edizzjoni tas-sena l-oħra

OTTUBRU 2017
L-Għaqda Ġurnalisti Sports tid-

disassoċja ruħha mill-‘Istunt’ ta’
propoganda li ppruvat tagħmel l-
MFA billi ħarġet strixxun qabel il-
logħbiet mill-kampjonat BOV
Premier fi tmiem il-ġimgħa bil-
kitba: ‘Football for Life Supports
Free Press’. (Ritratti annessi)

L-Għaqda Ġurnalisti Sports tix-
tieq tirrispondi lill-MFA għal dan il-
banner b’żewġ frażijiet ukoll bl-
ingliż:

‘Practice what you preach’ u
‘Charity begins at home’

Filwaqt li l-GħĠS tingħaqad mal-
IĠM u mas-sooċjeta’ ċivili biex
tikkundanna bis-sħiħ l-att li wassal
għall-qtil tal-ġurnalista Daphne
Caruana Galizia, il-pubbliku ġener-
ali u l-pubbliku sportiv għandu jif-
takar li sal-lum il-ġurnata minkejja
li l-MFA qed tgħajjat favur il-Free

Press, il-media sportiva lokali
għadha mċaħħda milli tidħol tirra-
porta l-andament tal-Kunsill tal-
MFA. Din id-deċiżjoni ttieħdet aktar
kmieni din is-sena. Dan biex
wieħed ma jinsiex id-diversi tentat-
tivi regolari mill-ogħla uffiċjali tal-

MFA biex isir sarima ma’ ħalq il-
ġurnalisti sportivi li huma kritiċi lejn
id-deċiżjonijiet kontrovesjali u
mhux popolari tal-istess MFA.

L-Għaqda Ġurnalisti Sports
tikkundanna dan l-aġir mill-MFA li
ppruvat tirkeb fuq il-karru tal-qtil

tal-ġurnalista Daphne Caruana
Galizia sabiex tipprova tikseb is-
simpatija tal-pubbliku u toħloq alje-
nazzjoni alternattiva. Daphne
Caruana Galiza ma kintix ġurnal-
ista li tirraporta l-isports wisq
anqas il-football lokali u allura l-

każ tagħha qatt ma kellu jintuża
b’dan il-mod mill-MFA.

Għaldaqstant l-MFA qatt ma
missha ndaħlet biex turi simpatija
mal-ġurnalisti li hi stess ma tist-
max. Għaldaqstant dan l-istrixxun
kienet messa in xena żejda !

Xeni żejda mill-MFA hekk kif tinqeda bil-klabbs
sabiex tipprova tikseb simpatija mill-pubbliku

Il-banner li l-MFA għamlet bħala solidarjetà wara l-mewt ta’ Daphne Caruana Galizia
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Il-Kumitat Eżekuttiv
tal-Għaqda Ġurnalisti Sports

2017-2021

Il-Kumitat Eżekuttiv tal-Għaqda Ġurnalisti Sports
Wara: Mark Cini, Antvin Monseigneur
Nofs: Cristian Muscat, Lorraine Cunningham, Joanna Camilleri, Stewart Said
Quddiem: Mark Muscat, il-President Onorarju Charles Camenzuli, Clinton Buhagiar, Sandro Micallef, Mark Mizzi, Stephen Azzopardi

Il-Milied u s-Sena t-tajba
lill-membri tal-Għaqda

Ġurnalisti Sports
u l-familji tagħkom


