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Messaġġ
mill-President
Sandro Micallef

Ħbieb,
Mill-aħħar Newsletter kif tafu,
seħħew ħafna affarijiet u sar ħafna
xogħol. Il-komunikazzjoni magħkom
il-membri baqgħet issir fuq bażi
regolari permezz tal-email, iżda tajjeb ukoll li ngħaddi messaġġ flokkażjoni tat-tieni Newsletter uffiċjali
tagħna bħala Kumitat Eżekuttiv
2017-2020.
Kif tafu f’Lulju kellna l-bidla tasSegretarju Ġenerali fejn wara rriżenja ta’ Mark Mizzi kienet eletta
Lorraine Cunningham li ma tantx
kellha ‘honeymoon period’ twil

għaliex mill-ewwel bdiet tmidd idejha
għax-xogħol.
Fl-aħħar xhur bqajna niltaqgħu
b’mod regolari b’laqgħa uffiċjali
darba fix-xahar li nżammet dejjem
iżda matul dan il-perjodu baqgħu
jsiru diversi laqgħat kważi kull
ġimgħa ma’ assoċjazzjonijiet, ma’
SportMalta, mal-Gvern, mal-Istitut
tal-Ġurnalisti Maltin, ma’ partners
kummerċjali u ma’ ġurnalisti barranin
li jżuru Malta fost oħrajn.
Fl-aħħar xhur saret il-Ġimgħa
Ewropea dedikata għall-Isport li lGħaqda Ġurnalisti Sports għallewwel darba kienet partner uffiċjali
ta’ SportMalta fl-organizzazzjoni taddiversi attivitajiet marbuta ma’ din linizjattiva.
F’Ottubru apparti s-Seminar
Nazzjonali dwar l-Isport, l-ogħla
uffiċjali kienu nvoluti wkoll fl-ewwel
laqgħat għall-organizzazzjoni talIsportMalta Awards Għażliet Sportivi
Nazzjonali li se jsiru fi Frar tas-sena
2019.
Grazzi lil dawk kollha li ħallsu lmenswalità u nħeġġeġ lilkom sabiex
tħajjru aktar kollegi jingħaqdu magħna fl-Għaqda Ġurnalisti Sports,
ftakru fejn hemm l-għaqda hemm issaħħa!
Nieħu din l-opportunità sabiex
nawguralkom staġun mimli ħidma ta’
suċċess.
It-58 edizzjoni tal-

Isport Malta Awards
- Għażliet Sportivi
Nazzjonali
Paġna 2

Organizzat

għal sena oħra
t-tournament

ta’ Boxing Day
Paġna 5

Mix-xellug: Il-President tal-Għaqda Ġurnalisti Sports Sandro Micallef, Frank Attard,
il-President ta’ AIPS Europe Charles Camenzuli u Wilfred Pirotta

Żewġ mistiedna speċjali
fl-attività annwali tal-Milied

Charles Camenzuli ma’ Frank Pirotta

L-Għaqda Ġurnalisti Sports organizzat l-attività annwali għall-festi
tal-Milied u tal-Ewwel Sena. Waqt
id-diskors tiegħu, il-President
Sandro Micallef nieda l-ewwel
newsletter ta’ din l-era, wara li fissnin passati kienu joħorġu edizzjonijiet passati.

Charles Camenzuli ma’ Wilfred Pirotta

Fatt interessanti kien l-GħĠS
stiednet lil żewġ persuni li taw kontribut kbir lis-settur tal-isport. Dawn
huma Frank Attard u Wilfred Pirotta.
Frank Attard kien fotografu ta’
Times of Malta u kien il-fotografu
prinċipali tal-ewwel logħba internazzjonali li t-tim nazzjonali Malti tal-fut-

bol lagħab kontra l-Awstrija. Il-logħba kienet intrebħet mill-Awstrijaċi flEmpire Stadium tal-Gżira.
Wilfred Pirotta kien jispikka flisport tas-sajd u kien ukoll l-ewwel
rebbieħ tal-Isportiv tas-Sena lura fl1960. It-tnejn kienu preżentati bi
plakka kommemorattiva.
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Duncan Micallef u Yazmin Zammit Stevens
jirbħu l-unuri prinċipali tat-58 edizzjoni tal-Isport
Malta Awards – Għażliet Sportivi Nazzjonali

FRAR 2018

Is-Sibt filgħaxija f’Dar il-Mediterran
għall-Konferenzi fil-Belt Valletta
saret it-58 edizzjoni tal-Isport Malta
Awards – Għażliet Sportivi
Nazzjonali. F’din is-serata ngħataw
b’kollox 11-il unur, sebgħa minnhom
permezz ta’ tmien ġurati minn aġenziji tal-media differenti.
L-aktar unuri li spikkaw kienu dawk
tal-Isportiv u l-Isportiva tas-Sena.
Duncan Micallef rebaħ l-unur talIsportiv tas-Sena għat-tieni sena konsekuttiva, filwaqt li l-weightlifter Yazmin
Zammit Stevens rebħet l-unur talIsportiva tas-Sena għall-ewwel darba,
unur li għall-ewwel darba fl-istorja
ngħata l-aħħar wieħed fis-serata.
Bħalma sar fl-aħħar snin, is-serata
kienet organizzata mill-Għaqda
Ġurnalisti Sports flimkien ma’
SportMalta. Il-preżentazzjoni saret
minn Clinton Buhagiar u Catherine
Micallef.
Il-mistiedna speċjali tas-serata
kienet Giusy Versace, Taljana li kellha ħajjitha mibdula f’Awwissu tal2005 meta kienet tilfet saqajha f’inċident tat-traffiku. F’intervista malpreżentatriċi Catherine Micallef,
Versace qalet li kienet onorata u
kuntenta li tinsab f’pajjiżna. Hi qalet li
l-isport hu opportunità tajba ta’ integrazzjoni u ta’ ħajja ġdida.
Hi kienet emozzjonata għaliex qabel
l-inċident kienet sportiva bħal ħafna li

Ir-rebbieħa kollha tat-58 edizzjoni tal-Isport Malta Awards - Għażliet Sportivi Nazzjonali flimkien ma’ uħud
mill-organizzaturi

tipprattika diversi sport, affarijiet li
saħqet li llum ma tistax tagħmel. Iżda
hi tenniet li flok qagħdet tibki xortiha fuq
dak li ma tistax tagħmel aktar, tefgħet l-

Żagħżugħ tas-Sena

Edward Xuereb (Ten Pin Bowling)

70 punt

67 punt

Jacob Sciberras (Waterpolo)

48 punt

Thomas G Woods (Triathlon)

Żagħżugħa tas-Sena

56 punt
39 punt

Sara Xuereb (Ten Pin Bowling)

93 punt

Francesca Curmi (Tennis)

56 punt

Helene Pellicano (Tennis)

Francesca Falzon Young (Għawm)

75 punt
30 punt

Shelby Mangion Vassallo (Weightlifting) 26 punt

L-Uffiċjal tas-Sena
Paul Sultana (Basketball)

106 punti

Joe Bajada (Ċikliżmu)

51 punt

Bernard Vassallo (Basketball)

33 punt

Jesmond Caruana (Weightlifting)
Saviour Portelli (Sparar)

taħseb li tista’ taħseb li tista’ tasal salOlimpjadi, xi ħaġa li hu l-massimu għal
atleta. Hi qalet li kienet emozzjonata
għaliex tilfet tellieqa li fiha setgħu jiks-

Riżultati kollha

Kijan Sultana (Squash)

Jurgen Balzan (Table Football)

attenzjoni fuq dak li kapaċi tista’
tagħmel.
Versace qalet li bdiet tħobb l-atletika
proprju meta tilfet saqajha u ma kinitx

53 punt

37 punt

Il-Kowċ tas-Sena

Angela Adamoli (Basketball)

94 punt

Jimmy Bugeja (Sparar)

50 punt

Damien Neill (Rugby)

Jesmond Giordimaina (Lotta)
Noel Mercieca (Kickboxing)

It-Tim tas-Sena

San Ġiljan ASC (Waterpolo)

Tim Nazzjonali Nisa A (Basketball)

Giordimaina Racing Team (Muturi)

54 punt
42 punt
40 punt
89 punt

85 punt

51 punt

Team Nazzjonali Mixed A (Ten Pin Bowling) 42 punt
Tim Nazzjonali Nisa A (Atletika)

L-Isportiv tas-Sena

bu l-midalja tal-bronż, u qalet li ommha
fakkritha li ma kienx hemm bżonn ta’
midalja biex tkun rebbieħa għaliex
irnexxielha tasal s’hemm.

13-il punt

Duncan Micallef (Drag Racing)
110 punti
Andrè Schembri (Futbol)
53 punt
Gianluca Chetcuti (Sparar)
50 punt
Aaron Ciantar (Powerboats)
36 punt
Anton Cuschieri (Pool)
20 punt
Noel Baldacchino (Tiġrijiet taż-Żwiemel) 11-il punt

L-Isportiva tas-Sena

Yazmin Zammit Stevens (Weightlifting)

91 punt

Sue Abela (Ten Pin Bowling)

47 punt

Charlotte Wingfield (Atletika)
Rachel Cuschieri (Atletika)

Christina Grima (Basketball)

Unuri oħra

Special Olympics
Atleta Maskili

Atleta Femminili

Avveniment Internazzjonal
People’s Choice Awards

83 punt
30 punt
29 punt

Rodney Gauci (Futbol)

Joanna Vassallo (Boċċi)

Malta Racing Club

Ella Borg (Ġinnastika)
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Lorraine Cunningham tinħatar l-ewwel
Segretarju Ġenerali mara tal-GħĠS
ĠUNJU 2018

It-Tlieta 5 ta’ Ġunju waqt il-Laqgħa
Ġenerali Annwali tal-Għaqda
Ġurnalisti Sport inkitbet paġna ġdida
fl-istorja ta’ din l-Għaqda meta nħatret
l-ewwel mara bħala Segretarju
Ġenerali.
Lorraine Cunningham kisbet lappoġġ ta’ dawk kollha preżenti wara
li kienet l-unika waħda li tefgħet innomina tagħha għal din il-kariga li
sfat vakanti hekk kif irriżenja Mark
Mizzi minħabba raġunijiet ta’ impenji
personali.
Lorraine Cunningham ilha membru
tal-Għaqda Ġurnalisti Sport għal
bosta snin u kienet eletta għall-ewwel
darba bħala membru tal-Eżekuttiv
waqt il-laqgħa ġenerali tas-sena loħra meta diġà kienet għamlet xi
xhur isservi fuq l-istess kumitat bħala
membru co-opted.
Il-karriera ġurnalistika sportiva ta’
Cunningham tmur lura aktar minn 26
sena meta instemgħet l-ewwel darba
fuq Super 1 Radio nhar it-30 ta’
Novembru 1991 f’kollegament dirett
mill-korsa taż-żwiemel il-Marsa. Din
kienet ġurnata storika oħra għax sa
dakinhar kienu biss irġiel il-kummen-

Sandro Micallef jieħu b’idejn Lorraine Cunningham

taturi sportivi.
Minn dakinhar Lorraine
Cunningham saret sinonima mat-tiġrijiet taż-żwiemel fejn mir-radju imxiet
għat-televiżjoni u fuq Super 1 TV għal
bosta snin kienet tipproduċi u tippreżenta Sal-Ġister flimkien marraġel tagħha Tommy.

Dan il-programm offra diversi
opportunitajiet fejn saru kemm-il
darba interventi diretti fuq ir-radju millkorsa ta’ Vincennes Pariġi u saru
diversi produzzjonijiet minn Franza, lIżvezja u saħansitra Dubai.
Internazzjonalment, kienet mistiedna fuq il-programm Vinnare li jixxan-

dar fuq l-istazzjon Żvediż TV4 filwaqt
li kienet tikkontribwixxi regolarment
fuq il-gazzetta Paris Turf li toħroġ
kuljum fi Franza u r-Rivista Żvediża
Trav Ronden li tkun ippubblikata
darbtejn fil-ġimgħa.
Fil-ġurnaliżmu stampat kienet ukoll
l-ewwel mara li lokalment kitbet diver-

si artikli fuq l-Orizzont, it-Torċa u lKulħadd apparti li kkontribwixxiet fuq
diversi rivisti sportivi li ġew ippublikati
matul is-snin f’Malta. Kellha wkoll
sehem fil-ġurnaliżmu elettroniku meta
sa mill-ewwel ħarġa kienet kontributur
regolari fuq Maltastar.com.
Fil-preżent tagħmel rapporti ta’ kull
ġimgħa dwar it-tiġrijiet taż-żwiemel
għal One Sport filwaqt li fil-Korsa talMarsa, bħala uffiċjal inkarigat millmedia, tagħmel intervisti qosra lissewwieqa rebbieħa. Lorraine
Cunningham għandha esperjenza
kemm fil-ġurnaliżmu miktub kif ukoll
dak imxandar fuq radju u televiżjoni u
għalhekk nemmnu li tista’ tagħti kontribut siewi f’din il-kariga ġdida.
Matul il-Laqgħa Ġenerali Annwali lmembri preżenti approvaw ir-rapporti
amministrattivi u finanzjarji ta’ lGħaqda Ġurnalisti Sport filwaqt li
approvaw ukoll emenda għall-istatut
imressqa mill-President Sandro
Micallef sabiex il-membri tal-Kumitat
Eżekuttiv jitilgħu għal għaxra.
Sandro Micallef indika ukoll li lKumitat kien ser jibda
diskussjonijiet bil-ħsieb li jospita lAssemblea Ġenerali tal-AIPS
Europe fis-sena 2020.

Fuq inizjattiva tal-President ta’ AIPS
Europe Charles Camenzuli għandha
ssir ukoll l-ewwel laqgħa talKummissjoni responsabbli mill-media
matul l-edizzjoni li jmiss tal-Logħob talIstati ż-Żgħar tal-Ewropa li għandhom

isiru f’Montenegro fl-2019.
Fl-istess Kungress ta’ Lausanne
tingħażel il-belt li għandha torganizza
it-83 Kungress fl-2020 kif ukoll lewwel preżentazzjonijiet għallKungress tal-2021.

It-82 Kungress tal-AIPS f’Lausanne
OTTUBRU 2018

Wara l-aħħar Kumitat Eżekuttiv talAIPS li sar f’Doha, il-Qatar bejn id-9 u
11 ta’ Ottubru, tfassal il-programm
uffiċjali tal-Kungress tal-AIPS.
Bejn il-21 u l-24 ta’ Jannar 2019
f’Lausanne għandu jsir it-82
Kungress
tal-Association
Internationale de la Presse
Sportive. Il-fattur principali f’dan ilKungress għandu jkun it-tħabbir
tar-rebbieħa fid-diversi kategoriji
tal-AIPS Media Awards.
Din se tkun it-tieni darba li l-AIPS
Media Awards se jsiru u huma riżultat tal-koperazzjoni li seħħet
flimkien mal-Assoċjazzjoni talĠurnalisti tal-Qatar. Mid-diversi kategoriji fil-Kungress ta’ Lausanne innumru ta’ finalisti jitnaqqas mill-lista
ta’ 20 semi-finalist li tħabbru f’dawn
il-ġranet.
Hu ttamat wkoll li l-Kungress ikun
indirizzat mill-President tal-Kumitat
Olimpiku Internazzjonali Thomas
Bach filwaqt li l-parteċipanti se jkollhom ukoll l-opportunità li jżuru lMużew Olimpiku f’Lausanne.
Matul it-82 Kungress AIPS għandhom isiru l-Kungressi Kontinentali

Il-Kumitat Eżekuttiv tal-AIPS wara li ltaqa’ f’Doha
fejn l-Għaqda Ġurnalisti Sport
sertkun ukoll preżenti u fl-istess
okkażjoni għandha titressaq ufficjalment l-istedina sabiex fl-2020 Malta
torganizza l-Kungress ta’ AIPS
Europe.

L-istess Kungress Kontinentali ta’
AIPS Europe ikun immexxi millPresident Charles Camenzuli. IlKungressi Kontinentali l-oħra huma
ta’ AIPS America (FEPEDA), AIPS
Asia (ASPU), AIPS Africa (ASJU).
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L-Għaqda Ġurnalisti Sports tiltaqa’ uffiċjalment
mal-kelliem tal-Oppożizzjoni dwar l-Isport Ryan Callus
Uffiċjali tal-Għaqda Ġurnalisti Sports flimkien mal-Kelliem tal-Oppożizzjoni għall-Isport Ryan Callus u membri ta’ Tim Sport PN (Ritratt: Joe Borg)

MARZU 2018

Il-Kumitat Eżekuttiv tal-Għaqda
Ġurnalisti Sports kellu laqgħa uffiċjali mal-kelliem tal-Oppożizzjoni
dwar l-Isport Ryan Callus fejn ġew
diskussi diversi temi li jitrattaw lIsport f’pajjiżna.
Ryan Callus ﬁlwaqt li faħħar il-ħidma
tal-Għaqda Ġurnalisti Sports faħħar u
awgura wkoll lill-ġurnalisti kollha li jirrapportaw l-isport li jaħdmu f’din il-professjoni tant importanti sabiex titkattar
aktar il-kultura sportiva f’pajjiżna.
Il-Kelliem tal-Opożizzjoni saħaq fuq
l-importanza ta’ sport nadif u għamel
aċċenn għal-Liġi dwar il-Korruzzjoni ﬂIsport li bdiet tiġi diskussa ﬁl-Parlament

ftit tal-jiem ilu u liema dibattitu fuqha se
jkompli malli jerġa’ jiltaqa’ l-Parlament
wara l-festi tal-Għid.
Ryan Callus semma li hu personali fi ħdan il-Bord tal-Gvernaturi talAwtorità tal-Artijiet f’isem lOppożizzjoni vvota favur iddeċiżjoni li l-Għaqda Ġurnalisti
Sports tingħata binja fil-Belt
Valletta sabiex din eventwalment
tkun żviluppata f’Mużew tal-Isport.
Tenna jgħid li l-isport għandu jkun
mezz li jgħaqqadna bħala poplu
fejn inwarrbu l-partiġġjaniżmu
sabiex naħdmu flimkien għal rizultati tajbin.
Sandro Micallef, President talGħaqda Ġurnalisti Sports, ﬁlwaqt li

awgura li r-relazzjoni mal-Partit
Nazzjonalista tkompli tisaħħaħ fuq irrelazzjoni li nbniet matul l-aħħar snin,
elenka wkoll it-tliet proposti li l-Għaqda
Ġurnalisti Sports qed tressaq b’mod
ufﬁċjali lill-Gvern u lill-Oppożizzjoni,
liema proposti jekk ikunu attwati, lIsport f’pajjiżna jista’ jieħu dimensjoni
oħra u jitla’ aktar ‘il fuq ﬂ-aġenda talpajjiż.

It-Tliet proposti tal-Għaqda
Ġurnalisti Sports huma:

1. Il-Partiti Politiċi għandhom
iwiegħdu fil-programm elettorali
tagħhom qabel l-elezzjoni ġenerali
li jmiss, li l-Isport jitla’ f’livell ta’
Ministeru u ma jibqax fuq livell ta’

Segretarjat Parlamentari.
2. Il-Gvern permezz ta’
SportMalta għandu jidentifika 10
Assoċjazzjonijiet Sportivi hekk
meqjusa bħala ‘organizzati tajjeb’
u li l-Isport tagħhom jista’ fil-futur
qarib jikseb riżultati tanġibbli fixxena internazzjonali u jassenjalahom permezz ta’ secondment,
persuna li jaħdem fiċ-ċivil u dan
ikun l-Amministratur full time talAssoċjazzjoni. Dan għandu jsir
wara sejħa interna fiċ-ċivil bilkundizzjoni li l-ħaddiem jerġa’ lura
fil-grad oriġinali tiegħu jekk jiddeċiedi li jieqaf jaħdem malAssoċjazzjoni.
3. Il-Gvern ikompli iżid il-baġit għall-

Isport għall-assistenza diretta lill-atleti
b’miljun ewro ﬁs-sena fuq medda ta’
ħames snin u ż-żieda ﬁl-vot tkun
irrispettivament jekk f’dik is-sena partikolari jkunx hemm kompetizzjoni
internazzjonali bħal Logħob tal-Pajjiżi
ż-Żgħar eċċ.
Fil-Baġit li jressaq il-Gvern ta’ kull
sena għandu jkun hemm distinzjoni
bejn il-vot għall-proġetti kapitali bħal
faċilitajiet sportivi u l-vot li jmur direttament għall-assistenza u għat-taħriġ talatleti Elite.
Id-delegazzjoni
tal-Għaqda
Ġurnalisti Sports kienet immexxija millPresident Sandro Micallef ﬁlwaqt li sSur Callus kellu jakkumpanjawh lil
diversi membri ta’ Tim Sport PN.

L-Għaqda Ġurnalisti Sports tiffirma ftehim
ta’ koperazzjoni ma’ Special Olympics
DIĊEMBRU 2017

L-Għaqda Ġurnalisti Sports u l-fergħa ta’ Special Olympics Malta iffirmaw ftehim li bih iż-żewġ naħat
ftehmu fuq diversi aspetti ta’ koperazzjoni għas-snin li ġejjin.
Il-Memorandum of Understanding
kien iffirmat minn Sandro Micallef,
President tal-Għaqda Ġurnalisti
Sports u Anna Calleja, Direttur ta’
Special Olympics Malta fl-uffiċċju talGħaqda Ġurnalisti Sports filKumpless Sportiv tal-Qroqq.
Il-ftehim jagħti garanzija ta’ koperazzjoni massima li l-Għaqda
Ġurnalisti Sports se tkun qed tagħti
permezz ta’ rappurtaġġ lill-kompetizzjonijiet kollha ta’ Special Olympics
Malta kemm fuq livell nazzjonali kif
ukoll fuq livell internazzjonali.

Special Olympics Malta min-naħa
tagħha qed tintrabat li f’każ li dawn
ikollhom pjan sabiex jistiednu ġurnalisti, fotografi jew camera persons
sabiex jirrapportaw avventimenti u
kompetizzjonijiet internazzjonali barra
minn Malta, dawn ikunu membri talGħaqda Ġurnalisti Sports.
Malta saret it-tieni pajjiż li ffirma
dan il-ftehim ma’ Special Olympics blewwel MOU jkun iffirmat malAssoċjazzjoni tal-Ġurnalisti tal-Isport
tas-Serbja. Matul l-ewwel erba’ xhur
tas-sena 2018 mistennija jkunu ffirmati diversi ftehim ta’ koperazzjoni
oħra ma’ diversi Assoċjazzjonijiet ta’
Ġurnalisti tal-Isport madwar l-Ewropa.
Il-ftehim mal-fergħa internazzjonali
AIPS Europe mistenni wkoll jkun iffirmat matul is-sena 2018.
Preżenti għal dan il-ftehim jirrap-

Anna Calleja u l-President tal-Għaqda Ġurnalisti Sports Sandro Micallef jiffirmaw
il-ftehim ta’ koperazzjoni
preżentaw lill-Special Olympics kien
hawn Malta Fiona Hynes, Kap tal-

Komunikazzjoni, u Maureen Clarke
Athlete Leadership Manager ta’

Special Olympics Europe Eurasia
rispettivament.
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It-tim tal-MFA (Ritratt: Domenic Aquilina)
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It-tim tal-Għaqda Ġurnalisti Sports (Ritratt: Joe Borg)

L-Għaqda Ġurnalisti Sports terġa’ torganizza
b’suċċess it-tournament ta’ Boxing Day
It-tim taL-MFRA (Ritratt: Domenic Aquilina)

DIĊEMBRU 2017

Ġurnalisti tal-Isport impjegati filqasam tal-media, kowċis, referees,
staff tekniku u impjegati tal-MFA itTlieta filgħodu 26 ta’ Diċembru
ltaqgħu għat-Tournament tradizzjonali
li jsir l-għada tal-Milied.
Kwadrangulari li jieħdu sehem fih
timijiet iffurmati minn erba’ assoċjazzjonijiet, il-Malta Football Coaches
Association,
il-Malta
Football
Referees Association, il-Malta
Football Coaches Association u lGħaqda Ġurnalisti Sports.
Wara li s-sena l-oħra t-Tournament
kien intrebaħ mill-MFA, din is-sena rrebbieħa kienu t-tim tal-Malta Football
Coaches Association li rebaħ it-tliet
logħbiet tiegħu u spiċċa b’massimu ta’
disa’ punti. Segwew it-timijiet l-oħra li
kollha rebħu logħba u tilfu tnejn.
B’kollox intlagħbu sitt logħbiet bittim tal-kowċis rebħu lill-MFA 3-0, lillġurnalisti 4-1 u rebħu wkoll l-aħħar
logħba kontra r-referees 2-0.
Dan it-Tournament li ilu jkun organizzat għal snin twal mill-Għaqda
Ġurnalisti Sports kien beda fis-snin 70
b’logħba tradizzjonali l-għada tal-Milied
bejn il-Ġurnalisti tal-Isport u r-Referees.
L-għan prinċipali ta’ din l-attività hi li
dawn li jaħdmu madwar il-logħba talfutbol ikollhom l-opportunità li jiltaqgħu

It-tim tal-MFCA (Ritratt: Domenic Aquilina)

darba f’sena f’attività differenti. Hekk kif
sar fl-aħħar snin, il-plejers u r-rappreżentanti tal-erba’ assoċjazzjonijiet li
jieħdu sehem f’dan it-Tournament taw
donazzjoni b’risq il-Fondazzjoni
Community Chest Fund li kienet
ippreżentata aktar tard matul il-ġurnata
waqt l-istrina. Is-somma miġbura u
ppreżentata kienet ta’ €850.
Għal xi ħin fl-attività ta’ filgħodu
kienet preżenti wkoll il-President ta’
Malta Marie Louise Coleiro Preca li
rringrazjat lill-dawk kollha li għal sena
oħra reġgħu qamu kmieni l-għada talMilied sabiex f’atmosfera ta’ kompetizzjoni u solidarjetà jgħinu lil min hu
fil-bżonn.
Fi tmiem it-Tournament Brian Said
captain tat-team tal-coaches kien
ippreżentat bix-Shield kommemorattiva bħala r-rebbieħa tal-Boxing Day
Tournament 2017.
Riżultati
MFA vs MFCA
GħĠS vs MFRA
GħĠS vs MFCA
MFA vs MFRA
GħĠS vs MFA
MFCA vs MFRA

0-3
2-0
1-4
0-2
1-4
2-0

Klassifika Finali
MFCA 9 punti, MFRA 3 punti, MFA 3
punti, GħĠS 3 punti

Il-President tal-Għaqda Ġurnalisti Sports Sandro Micallef jippreżenta x-shield lill-captain tal-MFCA Brian
Said (Ritratt: Joe Borg)
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Malta preżenti waqt
il-81 Kungress tal-AIPS
MEJJU 2018

L-Għaqda Ġurnalisti Sports kienet
preżenti għal sena oħra għallKungress Annwali tal-AIPS lAssoċjazzjoni Internazzjonali talMedia tal-Isport.
Fil-81 Kungress tal-AIPS li sar fi
Brussell bejn it-8 u d-9 ta’ Mejju, ġew
diskussi diversi temi relatati malħidma tal-ġurnalisti tal-Isport. Fost liktar temi interessanti kien hemm lera diġitali tal-media, fosthom ixxejra tal-informazzjoni online, u lmedia soċjali.
Fil-Kungress kien ippreżentat
ukoll ir-ristrutturar li għaddej fi ħdan
il-Kumissjonijiet tal-AIPS u aktar
opportunitajiet ta’ taħriġ għall-ġurnalisti tal-Isport Żgħażagħ permezz tal-

programm AIPS Young Reporters.
Fil-Kungress saru diversi preżentazzjonijiet interessanti minn diversi
mistiedna fosthom mill-Federazzjoni
tal-Football tal-Marokk u minn
#United26 bid iffurmata millFederazzjonijiet tal-Football talMessiku, l-Kanada u l-Istati Uniti li
taw dettalji dwar il-bids rispettivi
tagħhom sabiex jorganizzaw l-edizzjoni tat-Tazza tad-Dinja tal-FIFA tassena 2026.
Waqt il-81 Kungress tal-AIPS
saru preżentazzjonijiet oħra fosthom mill-Moviment Special
Olympics, mill-Olympic Channel
tal-Kumitat
Olimpiku
Internazzjonali u mill-FIFA b’dawn
tal-aħħar jagħtu l-aħħar dettalji
dwar l-użu tal-VAR u dwar il-faċili-
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tajiet tal-media waqt li se jkunu
disponibbli għall-ġurnalisti waqt itTazza tad-Dinja Russja 2018.
L-Għaqda Ġurnalisti Sports kienet
irrappreżentata waqt dan il-Kungress
mill-President Sandro Micallef u misSegretarju Organiżattiv Antvin
Monseigneur.
Preżenti wkoll waqt il-Kungress
Charles Camenzuli President talAIPS Europe li apparti s-sessjonijiet
tal-Kungress ħa sehem ukoll waqt lEżekuttiv tal-AIPS li sar lejliet il-bidu
tal-Kungress u mexxa wkoll l-Laqgħa
Annwali tal-AIPS Europe li preċediet
il-laqgħa tal-Eżekuttiv tal-AIPS
Europe.
Il-81 Kungress tal-AIPS ġie fi
tmiemu b’diskors tal-President talAIPS Gianni Merlo.

Il-Media Sportiva
tiċċelebra
l-Jum Dinji ddedikat
għall-ġurnaliżmu
sportiv
Uħud mill-parteċipanti tal-Kungress li kien sar f’Pariġi
fl-1924

LULJU 2018

Mix-xellug: Il-President tal-Għaqda Ġurnalisti Sports Sandro Micallef, il-President talAIPS Gianni Merlo, il-President tal-AIPS Europe Charles Camenzuli u s-Segretarju
Organizzattiv tal-Għaqda Ġurnalisti Sports Antvin Monseigneur

L-Għaqda Ġurnalisti Sports tifraħ
lill-membri eletti tal-Bord il-ġdid
tal-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin
LULJU 2018

L-Għaqda Ġurnalisti Sports filwaqt li
tirringrazzja liċ-Chairperson uxxenti sSinjura Norma Saliba, u tawgura kull
suċċess lis-suċċessur tagħha Yannick
Pace li waqt il-Laqgħa Ġenerali
Annwali tal-IGM kien elett bħala
Chairperson ġdid.
L-GħĠS li hi affiljata lokalment mal-

IĠM u internazzjonalment mal-AIPS
(International Sports Press
Association), tawgura wkoll lill-membri
kollha tal-Eżekuttiv il-ġdid speċjalment
lis-Segretarju Ġenerali Nigel Mifsud li
ġie elett u li wkoll hu eks membru flEżekuttiv tal-GħĠS. L-Għaqda
Ġurnalisti Sports innotat b’sodisfazzjon
ukoll li Charles Camenzuli President
Onorarju tal-GħĠS u President tal-

AIPS Europe, żamm postu fi ħdan ilBord filwaqt li Domenic Aquilina
wieħed mill-membri l-ġodda eletti
huwa wkoll membru tal-Għaqda
Ġurnalisti Sports u Chairman talKummissjoni Fotografi fi ħdan l-GħĠS.
Il-Kumitat Eżekuttiv tal-Għaqda
Ġurnalisti Sports għandu jitlob laqgħa
formali mal-Bord elett il-ġdid tal-IGM
fil-futur qrib.

L-AIPS li hi l-Assoċjazzjoni
Internazzjonali tal-Media tal-Isport,
fakkret il-Jum Dinji ddedikat għallġurnaliżmu sportiv. F’din il-ġurnata lAIPS ftakret f’dawk il-ġurnalisti kollha
li ħadmu fil-passat u li għadhom qed
jaħdmu għal ġid ta’ din il-professjoni.
L-AIPS kienet twaqqfet fit-2 ta’
Lulju tas-sena 1924 f’Pariġi fi Franza
fejn l-ewwel laqgħa kienet saret fuq
ring tal-boxing u għalhekk lAssoċjazzjoni baqgħet għal dawn issnin kollha ġġorr l-isem bil-Franċiż:
Association Internationale de la
Presse Sportive.
Għal din l-okkażjoni l-President talAIPS it-Taljan Gianni Merlo bagħat
messaġġ ta’ solidarjetà u kuraġġ lillmedia sportiva madwar id-dinja hekk
kif dan qal li qegħdin ngħixu f’era ta’

sfidi kbar biż-żieda tal-popolarità talmezzi soċjali u ż-żieda tal-Fake
News.
Charles Camenzuli li hu lPresident tal-fergħa Ewropea talAIPS qal li dawn huma żminijiet
eċċitanti għall-media tal-Isport fi
żminijiet ta’ sfidi kbar b’mod partikolari sfidi teknoloġiċi fl-industrija
tal-media.
Il-President tal-Għaqda Ġurnalisti
Sports Sandro Micallef f’messaġġ
fuq Facebook qal li l-membri talMedia Sportiva Maltija iridu jingħaqdu aktar u jgħinu iżjed lil xulxin billi
jissellfu r-riżorsi kollha irrispettivament ma’ liema Media House huma
reġistrati. Hu tenna li fejn hemm lgħaqda hemm is-saħħa u din hi lunika triq sabiex il-media sportiva
tibqa’ togħla fil-kwalità u tgħin aktar
fl-iżvilupp tal-Isport Malti.

Il-Bord il-ġdid tal-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin
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Issir il-preżentazzjoni minn Maltco Lotteries
lir-rebbieħa tal-Isportivi Nazzjonali
Il-Kap Eżekuttiv ta’ Maltco Lotteries Vasilev Kasiotakis jieħu b’idejn il-President tal-Għaqda Ġurnalisti Sports Sandro Micallef fil-preżenza ta’ uħud
mill-Membri tal-Eżekuttiv u r-rebbieħa tal-Isportivi Nazzjonali

NOVEMBRU 2018

Erba’ atleti, uffiċjal, kowċ u
klabb lokali kienu ppreżentati
b’għajnuna finanzjarja millkumpanija Malto Lotteries wara li
huma kienu rebħu l-unuri prinċipali
waqt l-edizzjoni ta’ Frar 2018 talGħażliet Sportivi Nazzjonali.
Dan l-avveniment li hu orgnizzat
b’mod konġunt bejn l-Għaqda
Ġurnalisti Sports u SportMalta
jonora lill-atleti, l-uffiċjali u l-

Messaġġ
mis-Segretarju
Lorraine
Cunningham

klabbs li jkunu spikkaw ruħhom
matul is-sena.
Fil-preżentazzjoni taċ-ċekkijiet lirrebbieħa, il-Kap Eżekuttiv ta’ Maltco
Lotteries Vasilev Kasiotakis qal li hu
ta’ pjaċir tiegħu li Maltco Lotteries hi
assoċjata ma’ dan l-avveniment. Hu
nkoraġixxa aktar kumpaniji privati
sabiex bħal Maltco Lotteries jinvestu
fl-isport Malti.
Sandro Micallef, President tal-

Nibda sabiex nirringrazzja lil dawk
kollha preżenti waqt il-Laqgħa
Ġenerali Annwali li saret f’Ġunju
għall-vot ta’ fiduċja sabiex nibda
nokkupa l-kariga ta’ Segretarju
Ġenerali tal-Għaqda Ġurnalisti
Sport. Nassigura lil kulħadd li qed
nagħmel ħilti kollha sabiex flimkien
mal-President Sandro Micallef u
sħabi l-Membri tal-Eżekuttiv inkomplu naħdmu fl-interess tal-membri
kollha tagħna.
Nirringrazzja lil sieħbi Mark Mizzi li
minħabba raġunijiet ta’ impenji oħra
ħass li ma setax ikompli jagħti l-kontribut sħiħ tiegħu u għalhekk għażel li
jirriżenja mill-kariga ta’ Segretarju
Ġenerali.
Kien eżattament waqt ir-riċeviment
tal-festi tal-Milied f’Diċembru li għadda li ħriġna l-ewwel edizzjoni tan-

Għaqda
Ġurnalisti
Sports,
irringrazzja lill-Maltco Lotteries talimpenn favur l-isport Malti.
Micallef rrimarka li hu ta’ sodisfazzjon għalih u għall-Għaqda
Ġurnalisti Sports li sa fl-aħħar lisport qiegħed jitla’ fuq quddiem flaġenda tal-Gvern, xhieda ta’ dan u
l-importanza li qed jagħti lill-isport
il-Prim Ministru nnifsu matul laħħar xhur.
newsletter u li fiha qed inwasslu xxogħol kollu li tkun qed twettaq lGħaqda. Sintendi l-akbar avveniment għalina minn dakinhar kien lorganizzazzjoni
tal-Isportivi
Nazzjonali bil-kollaborazzjoni ta’
SportMalta.
B’wiċċi minn quddiem ngħid li
kienet edizzjoni suċċess fejn
għalkemm hemm dejjem lok ta’ miljorament però inħoss li l-kritika kkomparata ma’ edizzjonijiet oħra kienet
waħda minima. Ta’ dan nirringrazzja
lill-Kumitat Organizzattiv kif ukoll lil
dawk kollha nvoluti u li huwa impossibbli li nsemmihom hawn individwalment.
Nassigurakom li dan l-avveniment jittieħed bis-serjetà ħafna u
jinvolvi ħafna xogħol u bħalissa
għaddejjin bl-aħħar preparamenti

Il-preżentazzjoni mill-Maltco
Lotteries saret lil dawn ir-rebbieħa:
Sportiv
tas-Sena:
Duncan
Micallef – Top Fuel Drag racing
Sportiva tas-Sena: Yazmin
Zammit Stevens – Weightlifting
Sportiv Żagħżugħ tas-Sena:
Edward Xuereb – Ten Pin Bowling
Sportiva Żagħżugħa tas-Sena:
Sara Xuereb – Ten Pin Bowling

għall-edizzjoni li jmiss u li ser issir
is-Sibt 23 ta’ Frar.
Fir-rapport amministrattiv li ġie
ppreżentat fil-laqgħa ġenerali
annwali kienu elenkati l-ħafna attivitajiet li aħna bħala Għaqda attendejna jew organizzajna. Proġett li aħna
kburin bih kien l-introduzzjoni tal-ġurnaliżmu sportiv fl-iskejjel li ntlaqa tajjeb ħafna.
Nemmnu li l-Għaqda talĠurnalisti Sportivi hija waħda valida u ressaqna wkoll proposti
kemm lil Gvern kif ukoll lillOppożizzjoni dwar x’qed nistennew fil-futur qarib sabiex jissaħħaħ
is-settur Sportiv f’pajjiżna.
Naħsbu li issa spiċċa ż-żmien li
nġibu skużi u nkunu kuntenti bilparteċipazzjoni iżda hemm bżonn li
nagħmlu minn kollox sabiex nirreġis-

Uffiċjal tas-Sena: Paul Sultana –
President
Malta
Basketball
Association Coach
Kowċ tas-Sena: Angela Adamoli –
Women Basketball National Team
Team tas-Sena: San Ġiljan ASC
Waterpolo
L-edizzjoni li jmiss talIsportMalta Awards l-Għażliet
Sportivi Nazzjoni se ssir is-Sibt 23
ta’ Frar 2019.

traw ir-riżultati. Dawn il-proposti tistgħu tarawhom f’din in-newsletter.
Nixtieq nirringrazzja lil sħabi filKumitat Eżekuttiv għall-ħidma
tagħhom sabiex l-Għaqda tkun
waħda li tħalli impatt. Għalkemm
kulħadd għandu l-impenji tiegħu u
naħdmu fuq bażi voluntarja, però
hemm ħafna enerġija u entużjażmu.
Fil-futur qarib għandna ħafna proġetti li nispera li intom il-membri tkunu
disposti li tipparteċipaw fihom.
Fl-aħħar ta’ dan il-messaġġ nixtieq
ningħaqad mal-President Sandro
Micallef sabiex inħeġġeġ lil membri
kollha sabiex jimlew u jibagħtu l-vot
tagħhom għall-għażla tal-Isportivi
Nazzjonali. Nieħu wkoll l-opportunità
sabiex nixtieq lilkom u lill-familji
tagħkom Milied mill-isbaħ u sena
ġdida mimlija b’dak kollu li tixtiequ.
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L-Għaqda Ġurnalisti Sports tiltaqa’
ma’ diversi assoċjazzjonijiet sportivi

Matul is-sena, l-Għaqda Ġurnalisti Sport għamlet diversi laqgħat matul is-sena ma’ diversi
assoċjazzjonijiet u federazzjonijiet. Fil-5 ta’ Settembru l-GħĠS kellha laqgħa mal-assoċjazzjoni tal-Baseball u Softball fejn ġie diskuss il-mod ta’ kif wieħed jista’ jgħaddi l-informazzjoni lill-ġurnalisti sabiex l-isport ikollu promozzjoni tajba kif ukoll l-udjenza tista’ ssegwi
d-dixxiplina aktar mill-qrib.
Fit-3 ta’ Ottubru saru laqgħat mal-assoċjazzjonijiet tal-Archery kif ukoll tat-Ten Pin
Bowling. Kienet laqgħa pjuttost twila fejn ħarġu diversi punti u wieħed seta’ jinnota
l-impenn ukoll miż-żewġ assoċjazzjonijiet rispettivi. L-għaqda għamlet diversi
suġġerimenti li kull assoċjazzjoni seta’ jaddotta sabiex l-isport jingħata aktar importanza
lokalment.

Fit-22 ta’ Novembru l-Għaqda Ġurnalisti Sports rnexxielha tagħmel laqgħa mal-Għaqda
Regatta Nazzjonali u Qdif ieħor. Għal darba oħra, l-Għaqda għaddiet xi punti interessanti
li wieħed jista’ jaddotta fl-assoċjazzjoni tiegħu sabiex l-informazzjoni tgħaddi korretta
u ma jkunx hemm tfixkil.

Fil-31 ta’ Ottubru l-għaqda irnexxiela tagħmel laqqgħa oħra mal-Assoċjazzjoni Maltija talMalta Drag Racing fejn l-esperjenza kienet waħda tajba. Il-membri tal-kumitat tad-drag racing għaddew xi nformazzjoni tajba mal-membri ta’ l-eżekuttiv filwaqt li l-istess membri
tkellmu biex jinsab bilanċ sabiex isir kompromess u jibda jsir xogħol flimkien.

Riċentament fit-28 ta’ Novembru l-Għaqda Ġurnalisti Sports kellha laqgħa importanti oħra
ma’ NADO Malta li hi l-Aġenzija Nazzjonali kontra d-Doping. Attendiet għal din il-laqgħa
iċ-chairperson tan-NADO Dr. Lucienne Attard. Il-laqgħa kienet waħda sodisfaċenti fejn
ġew diskussi diversi dettalji dwar l-anti-doping u kif wieħed jista’ jikteb rapport dwar
is-suġġett. Kien hemm idea relatata ma’ seminar li n-NADO tista’ tippreżenta fil-futur
lill-membri tal-Għaqda Ġurnalisti Sports.

L-Għaqda Ġurnalisti Sports
attiva fil-Ġimgħa Ewropea
tal-Isport
SETTEMBRU 2018

L-Għaqda Ġurnalisti Sport kellha sehem fil-promozzjoni talĠimgħa Ewropea tal-Isport u
għenet sabiex tilħaq il-qofol

tagħha fil-lejla BE ACTIVE. Ilmembri tal-Eżekuttiv u kellhom
sinerġija tajba mal-ħaddiema ta’
SportMalta matul ix-xahar ta’
Ottubru.
Kien hemm numru ta’ membri li

attendew għall-konferenzi kif ukoll
laqgħat li organizzaw SportMalta
qabel id-diversi avvenimenti.
Oħrajn preżentaw f’numru ta’ attivitajiet kif ukoll kien hemm min
għen fl-attivitajiet mat-tfal.

Il-Kap Eżekuttiv ta’ SportMalta Mark Cutajar jitkellem waqt it-tnedija
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L-Għaqda Ġurnalisti
Sports tipparteċipa
fin-National Sport Forum
OTTUBRU 2018

L-Eżekuttiv tal-Għaqda Ġurnalisti
Sports kien parti importanti wkoll finNational Sport Forum li saret fis-26 u
s-27 ta’ Ottubru organizzata minn
SportMalta.
F’dan l-avveniment kien hemm
sehem tajjeb kemm mill-parteċipazzjoni minħabba li wħud mill-membri
attendew għas-seminar bi ħġarhom

kif ukoll għall-informazzjoni li għaddiet lil min kien qed jattendi għal dan ilforum.
Il-President tal-Għaqda Sandro
Micallef mexxa s-suġġett dwar ilmedia u l-isport. Hu tkellem dwar kif
kull assoċjazzjoni għandha jkollha
rwol importanti biex tikkordina malġurnalisti sportivi sabiex tgħaddilhom b’mod immedjat riżultati u informazzjoni korretta dwar kompetiz-

zjonijiet lokali kif ukoll internazzjonali
li l-atleta tagħhom jkunu qed jikkompetu fiha.
Sandro Micallef għadda informazzjoni interessanti lin-nies preżenti filwaqt li fl-aħħar nett huwa għadda lkuntatti tal-Għaqda fejn wieħed
għandu jagħmel kuntatt la darba
jkun irid jgħaddi xi dettalji jew informazzjoni dwar atleti jew avveniment
tiegħu.
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Awguri lill-ġurnalisti
Maltin fl-AIPS Media
Awards
F'isem l-Eżekuttiv u l-membri
kollha tal-Għaqda Ġurnalisti
Sports nawguraw lill-membri tagħna li ssottomettew ix-xogħol
tagħhom għall-ewwel edizzjoni talAIPS media awards. Il-membri li
se jkunu qed jittammaw li jagħmluha sal-fażi finali tal-21 ta’ Jannar
2019 huma:

Photography Sport Action Christine Borg (Union Print) u
Domenic Aquilina (the Malta
Independent)
Photography Portfolio - Christine
Borg (Union Print)
Writing Best Column - Gianluca
Lia (Times of Malta) u Stephen
Azzopardi (fma.com.mt)

Xogħol verament siewi sar ukoll filġurnata tal-Fun Run tal-President li
saret fl-4 ta’ Novembru sabiex tiġi
trażmessa b’mod eċċezzjonali kif
ukoll ttieħdu kummenti mill-ġurnalisti
preżenti fid-diversi lokalitajiet li

minnhom telqet il-Fun Run.
Membri oħra mexxew il-Fun Run
billi ġrew u mexxew il-ġirja misSaqqajja fir-Rabat sal-Belt Valletta.
Oħrajn ħadu ħsieb il-kummentarji u
intervisti.

Tislima lil Simon Bonello eks Viċi President

Fost dawk li ħadu sehem fin-National Sports Forum kien hemm il-ġurnalisti Sandro Micallef u Pierre Cassar

SETTEMBRU 2018

Il-komunità tal-media sportiva
tilfet lill-eks ġurnalist sportiv
Simon Bonello li sa mewtu kien
ukoll jokkupa l-kariga ta’
President tal-Federazzjoni Maltija
tal-Lotta. Simon Bonello kien millFurjana u miet fl-età ta’ 85 sena
nhar it-3 ta’ Settembru 2018.
Għal diversi snin hu kien membru fl-Għaqda Ġurnalisti Sports
aktar qabel magħrufa bħala
Għaqda Kittieba Sport fejn serva
bħala Viċi President. Sa mewtu hu
kien membru onorarju tal-Għaqda
tagħna.
Hu kien daħħal l-isport tal-Lotta
f’Malta fl-1967 fejn waqqaf ilFederazzjoni sentejn wara, però laktar sport li kkontribwixxa għalih
fil-qasam tal-ġurnaliżmu sportiv
kien dak tat-Tiġrijiet taż-Żwiemel
fejn għal bosta snin kien jirrappor-

ta mill-Korsa tal-Marsa u jikteb
artikli fuq The Times u In-Nazzjon,
jaġġorna dwar it-tiġrijiet fuq Net
TV u saħansitra kellu programm
televiżiv bl-isem ta’ Sulky fuq listazzjon Sports Channel.
Barra t-Tiġrijiet taż-Żwiemel u lLotta fis-snin 70, kien serva bħala
President tal-Federazzjoni talWeightlifting, tal-Assoċjazzjoni
tal-Bodybuilding
u
talFederazzjoni taċ-Chess. Kien
ukoll referee stabbilit tal-Lotta.
Għal snin twal kien membru flEżekuttiv tal-Kumitat Olimpiku
Malti fejn serva wkoll bħala Viċi
President u d-Direttur tas-Settur
Żagħżagħ.
Bonello kien ukoll bniedem
sportiv fejn kien jilgħab il-Cricket
mal-Furjana kif ukoll it-Table
Tennis u ċ-Chess. Simon Bonello
kien ukoll ħames darbiet finalist
fil-kuntest tal-Isportivi Nazzjonali.

Simon Bonello preżentat b’tifkira minn Dr. Matthew Brincat li f’dak iż-żmien kien jokkupa l-kariga
ta’ President tal-Malta Racing Club
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150 student tas-sekondarja jsiru jafu aktar
dwar il-professjoni tal-ġurnaliżmu sportiv
Fuq inizjattiva tal-Għaqda
Ġurnalisti Sports, matul din is-sena
skolastika ngħata bidu għal proġett
edukattiv bil-kollaborazzjoni talKumitat Olimpiku Malti u bl-appoġġ
tal-Ministeru għall-Edukazzjoni u xXogħol.
Waqt żjara li għamel waqt laħħar sessjoni ta’ din is-sena skolastika, il-Ministru għallEdukazzjoni u x-Xogħol Evarist
Bartolo faħħar din l-inizjattiva li
tikkumplimenta s-sistema taledukazzjoni prattika.
Il-Ministru spjega li matul din issena skolastika saru b’kollox
ħames żjarat fi skejjel imħallta bejn
skejjel tal-gvern, privati, u anke talKnisja, fejn ingħatat l-opportunità
lill-istudenti, li kienu jvarjaw bejn
studenti tat-tielet, tar-raba’ u talħames sena, jesperjenzaw professjoni partikolari li forsi ftit li xejn
tissemma bħala karriera possibbli li
wieħed jista’ jimraħ fiha.
Is-Segretarju Parlamentari għażŻgħażagħ, Sport u Għaqdiet talVolontarjat Clifton Grima inkoraġġixxa lill-Għaqda Ġurnalisti
Sports u lill-Kumitat Olimpiku Malti
sabiex ikomplu jaħdmu flimkien
b’ideat oħra wara s-suċċess ta’
dan il-proġett.
Hu tenna li f’dan il-proġett l-istudenti qed jingħataw togħma talprofessjoni ta’ ġurnalist tal-isport kif
ukoll l-opportunità li jifhmu aħjar lirwol ta’ min jaħdem f’dan ixxogħol, kemm bħala xandar, ġurnalist fuq gazzetti, pubblikazzjoniji-

Il-proġett taż-żjarat fl-iskejjel kien suċċess

et, websites u media soċjali, li tant
huma popolari ma’ din il-ġenerazzjoni żagħżugħa.
Il-President tal-Għaqda
Ġurnalisti Sports Sandro Micallef
irringrazzja lill-Ministeru għallEdukazjoni u x-Xogħol tal-koperazzjoni, speċjalment lill-Education
Officer tal-Edukazzjoni Fiżika Kevin
Azzopardi, li mill-ewwel offra lappoġġ tiegħu għal din l-inizjattiva.
Hu rringrazzja wkoll għall-koperazzjoni tagħhom lill-kapijiet taliskejjel li fihom saru ż-żjarat preċe-

Fil-11 ta’ Ġunju ntlagħbet it-Tazza Għaqda Ġurnalisti Sports
tal-Waterpolo, b’Marsaxlokk jegħlbu lil Birżebbuġa 11-9. Wara l-partita
s-Segretarju Organizzattiv tal-Għaqda Ġurnalisti Sports Antvin
Monseigneur ippreżenta t-trofew lill-captain ta’ Marsaxlokk Christian
Gialanze

denti, li kienu l-iskejjel ta’ St
Joseph Sliema, St Dorothy’s
Żebbuġ, Birkirkara Middle School
St Theresa College, u St Martin’s
College Swatar.
Sandro Micallef qal li l-Għaqda
Ġurnalisti Sports illum il-ġurnata
ħadet dimensjoni oħra fis-settur talisport f’pajjiżna, fejn b’inizjattivi
bħal dawn qed tkompli tikkonferma
ruħha bħala waħda mill istakeholders indispensabbli fl-iżvilupp talisport u l-ġurnaliżmu f’pajjiżna.
Il-proġett kellu żewġ għanijiet

prinċipali, li l-istudenti fl-iskejjel tassekondarja jingħataw esperjenza
permezz ta’ tagħlim bażiku fil-qasam
tal-ġurnaliżmu sportiv, u li fl-istess
ħin isiru jafu aktar mill-viċin l-atleti
Maltin billi jiltaqgħu magħhom u jistaqsuhom dwar il-karriera sportiva.
Il-proġett kien imfassal b’mod li tteorija ma tiħux il-maġġoranza talħin f’dawn is-sessjonijiet u fejn l-istudenti jkunu mgħejuna, fost l-oħrajn,
ifasslu l-mistoqsijiet tagħhom qabel
ma jagħmlu intervista, ifasslu artiklu
għal fuq gazzetta jew website,

jagħmlu kummentarju, u saħansitra
jiġu mgħallma kif jaqraw l-aħbarijiet
sportivi quddiem kamera tat-televiżjoni proprja.
Il-proġett kien ikkordinat minn
żewġ għalliema tal-edukazzjoni fiżika Joanna Camilleri u Charlene
Attard, li huma eks atleti u li llum ilġurnata huma ġurnalisti tal-isport.
Barra minn hekk, Joanna Camilleri
hija membru tal-Eżekuttiv talGħaqda Ġurnalisti Sports, filwaqt li
Charlene Attard hija direttur fi ħdan
il-Kumitat Olimpiku Malti.

Fil-21 ta’ Ottubru ntlagħbet it-Tazza Għaqda Ġurnalisti Sports tal-Hockey, b’Qormi jegħlbu lil Floriana 4-2.
Wara l-partita l-President tal-Għaqda Ġurnalisti Sports Sandro Micallef ippreżenta t-trofew lill-captain
ta’ Qormi akkumpanjat mis-Segretarju tal-Hockey Association Malta David Agius

