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Kif tuΩa l-interattività
Din ir-rivista hi interattiva.  

Idħol fis-sit elettroniku:

https://www.ruthfrendo.com/kotba

Fittex il-qoxra ta’ din ir-rivista u ara  
l-istruzzjonijiet kif tniżżel u tuża l-app  

relatata magħha.

Issa jonqos biss li tibda tgawdi  
l-maġija li qed noffrulek!

                                                  It-tim ta’ IMPATT

Produzzjoni u pubblikazzjoni 
Write Deal Association

Ringrazzjament speċjali 
Mauro Pace Parascandolo
Anne Marie Apap
David Muscat 

 

Editur
Ruth Frendo

Disinjatur tar-rivista
Joseph A. Cachia

Qari tal-provi 
Carlston Grima

Stampat 
Sunland Printers Ltd

Ir-rivista interattiva qed tiġi  
mqassma mill-Aġenzija  
Nazzjonali tal-Litteriżmu u mill-
Ministeru għall-Edukazzjoni u 
x-Xogħol

                                             



4  

Kontenut

6  
L-ittra tal-Editur

7  
L-importanza tal- 
inklużjoni soċjali

8  
Il-volontarjat 
f’pajjiżna

11  
Logħba: Ara x’taf 
minn dawn

12  
‘Aqra d-Dar’

15  
Numri u %

6                              7

 8                    11

12                                           15



 8                    11

5  

16                      17

18                      

20

22

16  
Kont taf li int 
femminist?

17  
Tajjeb li tkun taf

18  
Għal dinja iktar 
b’saħħitha

20   
Il-kontinġent  
Malti fil-logħob 
Olimpiku f’Tokjo

22  
Spettaklu tal- 
armi

23  
Kwotazzjonijiet 
biex jispirawk

23



6   

L-ittra tal-Editur
Mad-daqqa t’għajn, iż-żewġ personalitajiet mibkija Amerikani 
Steve Jobs u Eleanor Roosevelt huma totalment differenti minn 
xulxin. Fuq kollox, Jobs jibqa’ magħruf bħala negozjant u  
pijunier tal-kommunikazzjoni u tal-kompjuters; waqt li Roose-
velt tibqa’ popolari bħala attivista politika u diplomatika li 
ġġieldet favur in-nisa, ir-refuġjati u d-drittijiet ċivili.

Personalment, minbarra li nammira lil dawn iż-żewġ individwi 
għal dak li rnexxielhom jagħmlu tul ħajjithom, naqbel ħafna 
ma’ dak li qalu, speċjalment dwar kif nistgħu naffetwaw b’mod 
pożittiv il-futur tad-dinja. Jobs qal, “Dawk li huma mġienen 
biżżejjed biex jemmnu li jistgħu ibiddlu d-dinja, huma dawk li 
jirnexxielhom ibidluha.” Imbagħad Roosevelt kienet temmen 
li, “il-futur qiegħed f’idejn dawk li jemmnu fis-sbuħija tal-ħolm 
tagħhom.”

Dan hu l-messaġġ li I-                irid iwassallek. B’kollox ser 
ikollna erba’ edizzjonijiet differenti li se jiġu mqassmin b’xejn 
fl-iskejjel kollha f’Malta u f’Għawdex. Kull edizzjoni se tiffoka 
fuq numru ta’ prijoritajiet importanti, b’enfasi speċjali fuq il-
volontarjat, il-povertà u l-inklużjoni soċjali, l-edukazzjoni, l-arti, 
il-kultura u l-isports. Kif ukoll fuq l-ambjent u l-importanza tar-
riċiklaġġ u l-klima; u numru ta’ suġġetti importanti oħrajn.

Minbarra hekk, kull edizzjoni hi interattiva hekk kif tuża l-
interattività awmentata sabiex twassal filmati relatata ma’ wħud 
mill-artikli li tista’ tgawdi fir-rivista. Tista’ tuża l-mobile u/jew 
it-tablet biex tagħmel dan… tinsiex issegwi l-istruzzjonijiet kif 
tniżżel l-app!

Issa nitolbu favur żgħir mingħandek, jekk jogħġbok…

Wara li tuża l-interattività u taqra l-artikli, tkellem u iddiskuti 
dwar dak li qrajt, smajt u rajt ma’ sħabek u mal-familja tiegħek. 
Grazzi bil-quddiem...

Il-qari t-tajjeb!

Ruth  
 xxx

IRID 
JINBIDEL
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L-importanza  
tal-inkluΩjoni soçjali
L-inklużjoni soċjali hi fattur importanti ħafna kemm għal ħajjitna kif ukoll għas- 
soċjetà tagħna. Dan ifisser l-allokazzjoni ta’ drittijiet speċifiċi lil kull kommunità,  
grupp u persuna fis-soċjetà tagħna. Dawn id-drittijiet jinkludu s-saħħa, l-edukazzjoni,  
l-akkomodazzjoni fid-djar u x-xogħol.

Fil-fatt, ġo soċjetà inklussiva kulħadd iħossu 
ta’ valur hekk kif id-differenzi u d-drittijiet 
kollha huma rispettati. Dan ukoll għax 
minbarra li kulħadd igawdi mill-bżonnijiet 
bażiċi, il-vuċijiet tagħhom ikunu wkoll 

rispettati. Hekk biss jista’ kulħadd tassew 
jgħix bid-dinjità.

L-effetti tal-inklużjoni soċjali fuq in-nies 
u s-soċjetà mhumiex biss ekonomiċi imma 
jaffetwaw ukoll is-saħħa.

Skont l-organizzazzjoni WHO (World 
Health Organisation) din hi definita 
bħala stat komplut ta’ benesseri  
fiżika, mentali u soċjali u mhux biss 
bħala nuqqas ta’ mard jew debbulizza.

Saħħa fiżika

Saħħa mentali
Skont riċerka internazzjonali, fatturi li  
jaffettwaw is-saħħa mentali jinkludu  
il-povertà, l-esklużjoni soċjali u l-ibbuljar. 
Iżda u bi sfortuna, minħabba nuqqas ta’ 
fondi madwar id-dinja tifel wieħed biss 
minn kull ħamest itfal li jkollhom problemi 
mentali u/jew marbuta mal-imġieba jiġi 
mogħti l-għajnuna li għandhu bżonn.
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Il-Kunsill Malti għas-Settur Volontarju (MCVS), 
li ġie stabbilit taħt l-Att dwar l-Organizzazz-
jonijiet Volontarji (2007), huwa l-entità stab-
bilita legalment sabiex tirrappreżenta s-Settur 
tal-Volontarjat f’Malta u Għawdex fid-diversi 
oqsma tas-settur.

L-għan tal-Kunsill Malti għas-Settur Volon-
tarju huwa li jappoġġja l-iżvilupp ta’ settur 
volontarju aktar effiċjenti u effettiv fil-komunità 
f’Malta u Għawdex billi jsostni firxa ta’ servizzi 
ta’ appoġġ u bini fil-kapaċitajiet inklużi infor-
mazzjoni, pariri u taħriġ. Aħna nimmiraw ukoll 
biex jappoġġjaw l-iżvilupp ta’ settur volontarju 
u komunitarju aktar influwenti u koeżiv f’Malta 
u f’Għawdex billi jiffaċilitaw networking u 
sħubija fi ħdan is-settur, u bejn l-istess settur u 
s-setturi privati u pubbliċi.

Il-Kunsill Malti 
għas-Settur Volon-
tarju jirrappreżenta 
l-1,800 Organizzazz-
joni Volontarja preż-
entement irreġistrati 
mal-Kummissarju  
għall-Organizzaz-
zjon-ijiet Volontarji  
u l-Kunsill huwa 
magħmul minn mem-
bri nominati u eletti 

 Il-volontarjat f pajjiΩna

Isostni firxa ta’ servizzi ta’ 
appoġġ u bini fil-kapaċitajiet 
inklużi informazzjoni, pariri u 
taħriġ

direttament mill-istess Settur. 
Ir-rappreżentanza fil-Kunsill tkopri l-fun-

daturi u donaturi għal organizzazzjonijiet 
volontarji; membri ta’ organizzazzjonijiet 
volontarji u voluntiera; amministraturi; 
organizzazzjonijiet barranin u internaz-
zjonali. Il-Kunsill jirrappreżenta l-gruppi 
settorjali li ġejjin: is-Settur Soċjali u Umani-

tarju; is-Settur tas-
Saħħa u l-Bżonnijiet 
Speċjali; is-Settur 
tal-Edukazzjoni, iż-
Żgħażagħ u l-Isport; 
is-Settur Ambjentali 
u tal-Ħarsien tal-
Annimali; is-Settur 
tal-Arti u l-Kultura; 
u s-Settur tal-
Organizzazzjon-
ijiet Volontarji 
f’Għawdex.

Ritratti: Kevin Cassar                                                  

’
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Jappoġġja individwi biex 
jirreġistraw bħala voluntier

Is-siti tal-MCVS
Il-Kunsill Malti għas-Settur Volontarju, 
bħala parti mis-servizzi tiegħu, jamminis-
tra tliet siti elettroniċi differenti li tnejn 
minnhom huma www.maltacvs.org  u  
www.vofunding.org.mt. Is-sit www.maltacvs. 
org  huwa s-sit ewlieni tal-Kunsill li jip-
provdi l-aħħar informazzjoni kif ukoll 
servizzi oħra b’rabta mas-Settur Volontarju 
bħad-Direttorju tal-Għaqdiet Volontarji 
online u l-prenotazzjoni online taċ-Ċentri 
tal-Volontarjat.

It-tieni sit elettroniku huwa  
l-www.volunteers.mt li jappoġġja individ-
wi biex jirreġistraw bħala voluntiera taħt 
l-iskema ‘Voluntiera Malta’ li hija l-pjatta-
forma ewlenija tal-volontarjat nazzjonali 
għall-impenn ċiviku biex tikkontribwixxi 
lejn il-promozzjoni u l-appoġġ tal-volon-
tarjat f’Malta.

It-tielet sit hu l-www.vofunding.org.mt   
li huwa portal ta’ finanzjament one-stop-
shop għall-VOs li jiġbor flimkien il-fondi 
nazzjonali kollha mmirati għall-VOs kif  
ukoll fondi oħra ġestiti mill-operaturi

Ikompli f’paġna 10
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Il-binjiet huma disponibbli 
24/7 bla ħlaslokali, li jipprovdu informazzjoni, applikazzjon-

ijiet online kif ukoll il-ġestjoni tad-data rigward 
il-proġetti ta’ finanzjament u l-benefiċjarji 
tagħhom. Din il-pjattaforma hija marbuta ma’ 
Mobile App VO Funding Malta. Fil-preżent 
jappoġġjaw sitt ministeri u entitajiet differenti u 
għoxrin linji ta’ finanzjament differenti.

Għal iktar informazzjoni  
ikkuntattja lil MCVS fuq 2248 1110 

jew ibgħat messaġġ 
fuq mcvs.mfed@gov.mt

Il-Kunsill qiegħed ikompli wkoll bil-pubb-
likazzjoni tal-fuljett elettroniku trimestrali 
tiegħu ‘Żomm Kuntatt’ li jkun ippubblikat 
kemm bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż. 

Il-fuljett huwa ċċirkolat mal-VOs kollha 
permezz ta’ mass mail tal-MCVS, kif ukoll 
permezz tal-midja soċjali. Il-pubblikaz- 
jonijiet kollha jistgħu jinstabu fuq is-sit  
tal-MCVS www.maltacvs.org 

Iktar servizzi
Servizz ieħor offrut mill-Kunsill huma 
ċ-ċentri tal-volontarjat. MCVS bħalissa 
jimmaniġġja żewġ Ċentri tal-Volontarjat 
biex jiżgura li l-organizzazzjonijiet volon-
tarji jkunu appoġġjati fix-xogħol tagħhom, 
programmi u servizzi li jeħtieġu li jiġu  
offruti b’appoġġ kemm mill-organizzazzjo-
ni kif ukoll mill-voluntier individwali. 

Dawn il-binjiet huma disponibbli 24/7 
bla ħlas għal organizzazzjonijiet volontarji 
rreġistrati li jistgħu jibbukkjaw online  
permezz tas-sit elettroniku MCVS.

Ikompli minn paġna 9
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Ara x’taf minn dawn 
... dwar diskors ta’ mibegħda u ta’ kriminalità

Maħluqa bil-Crossword Maker fuq TheTeachersCorner.net

MIMDUDIN

2. Xi jwassal biex 
wieħed jikteb kummen-
ti razzisti fuq il-midja 
soċjali.

4. Grupp ta’ minoranza 
fil-liġi Maltija li jirreferi 
għall-immigranti  
illegali.

5. Semmi wieħed mill-
effetti li jista’ jħalli kliem 
ta’ mibegħda.

7. F’din l-Aġenzija tista’ 
tirrikorri għall-għajnuna 
jew tirrapporta xi każ.

8. Huwa wieħed mill-
gruppi ta’ minoranza 
li wieħed jista’ jattakka 
skont il-liġi Maltija.

9. Il-piena massima 
li wieħed jista’ jirċievi 
mill-Qorti meta jin-
qabad jgħid kliem 
u jagħmel reati ta’ 
mibegħda.

10. Tagħjir u insulti 
mhux biżżejjed biex 
wieħed jirrapporta.

WEQFIN

1. Dan toffrih l-Aġenzija tal-Vittmi tal-Kriminalità 
(VSA).

3. Dan huwa l-professjonist li jista’ jagħti gwida 
legali fuq il-każ tal-vittma.

6. F’liema kapitlu nsibu l-leġislazzjoni tal-Kodiċi 
Kriminali kontra kliem u reati ta’ mibegħda. 

1. Appoġġ emozzjonali
2. Mibegħda
3. L-avukat
4. Razza

5. Anzjetà
6. Disgħa
7. VSA
8. Religjon

  9. Tmintax-il xahar
10. Jinstiga

TWEĠIBIET

Tweġibiet
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Kien minħabba l-benefiċċji tal-qari msemmija 
hawn fuq li l-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu, fi 
ħdan il-Ministeru tal-Edukazzjoni nediet l-iskema 
‘Aqra d-Dar/Read at Home’. Permezz tal-iskema 
‘Aqra d-Dar’, il-librara u l-edukaturi tal-Aġenzija 
jsellfu kotba tal-qari fittizji u fattwali lil studenti 
ta’ etajiet differenti, fosthom dawk tal-medja u 
s-sekondarja, billi jwassluhomlhom id-dar. 

Waqt il-pandemija tal-COVID-19 ħafna nies, 
fosthom l-istudenti nqabdu d-dar, min għax 
kwarantina, min għax l-iskola qalbet online, min 
għax vulnerabbli... min għal ħaġa u min għal 
oħra. Uħud sabu fiex jgħaddu l-ħin imma oħrajn 
spiċċaw b’sigħat twal ma jafux fejn se jagħtu 

‘Aqra d-Dar’ Miktub minn David Muscat                                                                     

Kap Eżekuttiv tal-Aġenzija  
Nazzjonali tal-Litteriżmu

Miżmum id-dar u m’għandekx x’tagħmel? Xbajt jew iddejjaqt tilgħab dik il-logħba 
diġitali, tisma’ l-mużika, tpinġi, iddoqq, tkanta... tgħaddi ż-żmien? Għaliex ma taqbadx 
ktieb b’idejk u taqrah? Agħżel ktieb li jogħġbok jew rivista jew ktieb elettroniku 
(e-book), qallbu u aqrah, u terħihx minn idejk qabel tkun sodisfatt. Jekk mhux ġa 
tagħmel hekk, inħeġġek issib ħin għall-qari kuljum. Il-qari jserrħek, jagħtik gost, 
jistimulalek l-immaġinazzjoni u jgħinek tirbaħ l-isfidi li nħabbtu wiċċna magħhom 
f’ħajjitna kuljum.
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rashom. Mhux kulħadd għandu libre-
rija d-dar u anke dawk li għandhom, 
mhux bilfors ikollhom għażla wiesgħa 
ta’ kotba. Minħabba f’hekk l-Aġenzija 
tal-Litteriżmu qiegħda toffri lill-istudenti 
għażla ta’ kotba x’jissellfu, kif tistgħu 
taraw f’dil-ħolqa: https://education.gov.
mt/en/nationalliteracyagency/Pages/
Programmes/Aqra-Kemm-Tiflah.aspx

Kulma tridu tagħmlu timlew il-formola 
li hemm fl-istess paġna elettronika u 
tibagħtuha lill-Aġenzija b’ittra elettron-
ika jew bil-posta. Imbagħad tkunu 
tistgħu tibdew tissellfu sa sitt kotba, 
tlieta bil-Malti u tlieta bl-Ingliż, mill-
katalgu mqassam apposta skont l-età 
tal-istudenti li hemm fl-istess paġna 
elettronika. Il-kotba jinġiebu d-dar 
tagħkom fi ftit jiem mingħajr l-ebda 
ħlas u jkunu jistgħu jinżammu sa mhux 
aktar minn ħames ġimgħat.

Hekk kif l-istudent/a jaqra l-kotba, 
jerġa’ jpoġġihom fl-envelopp ipprov-
dut mill-Aġenzija stess jew envelopp 
ieħor u jirritornahom lill-Aġenzija. Dan 
jista’ jsir billi l-kotba jingħataw lura 
lill-impjegat tal-Aġenzija meta jwassal 
il-kotba l-ġodda, inkella billi l-kotba 
jitpoġġew fil-kontenitur ‘Il-Kaxxa tal-
Kotba Mislufa’ li l-Aġenzija għandha 
ħdejn il-bibien prinċipali tal-bini tagħha 
fi Triq Ġużè Abela Scolaro, il-Ħamrun, 

jew inkella ħdejn il-bieb ta’ barra taċ-Ċentru tar-
Riżorsi tal-Litteriżmu tal-Kulleġġ t’Għawdex, fl-Iskola 
Primarja Ta’ Sannat.

Riċerka li saret barra minn Malta fuq il-qari waqt il-
pandemija COVID-19 sabet li l-qari għen bil-bosta li 
dawk l-istudenti li spiċċaw maqfulin id-dar. Permezz 
tal-qari ħafna tfal u żgħażagħ sabu fiex jehdew,  
inqatgħu għal ftit mir-realtà kiefra tal-imxija u qed 
iħarsu ’l quddiem lejn ġejjieni aħjar.

Ikompli f’paġna 14
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Ikompli minn paġna 13

Dawk li jixtiequ aktar informazzjoni 
jsibuha fil-paġna ta’ Facebook ‘Aqra 

Kemm Tiflaħ’ jew jistgħu jibagħtu ittra 
elettronika lill-Manager tal-iskema,  

is-Sa Marouska Falzon Cutajar 
f’marouska.falzon-cutajar@gov.mt 

In-numru tat-telefown tal-iskema 
huwa 25983304.

Ta’ min jgħid ukoll li l-aħħar stħarriġ tal-PIRLS 
(2016), wera li f’Malta kien hemm żieda sinifi-
kanti fir-riżorsi tal-qari li għandhom id-djar tal-
familji Maltin u Għawdxin. Din l-iskema, flimkien 
tal-iskema ‘Librerija f’Kull Dar’ qiegħda tgħin lill-
familji li m’għandhomx kotba d-dar jew inkella 
m’għandhomx aċċess għall-kotba, biex ikollhom 
kotba tal-qari u hekk it-tfal ta’ dawn il-familji ma 
jibqgħux żvantaġġjati. 

Bis-saħħa ta’ ‘Aqra d-Dar’, l-Aġenzija Nazzjon-
ali tal-Litteriżmu qiegħda żżid l-opportunitajiet 
għall-ħin tal-qari li għandu jkollhom l-istudenti 
d-dar u tissokta bil-kampanja tagħha favur il-
qari u l-kotba. Mill-bidu ta’ din l-inizjattiva lejn 
l-aħħar tas-sena 2021 sal-aħħar ta’ Lulju 2021, 
586 student ibbenefikaw minnha u ġew mis-
sellfa 6,372 ktieb. 
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Numri u %
Refuġjat hu bniedem li ma jkunx qed jgħix fil-pajjiż tan- 
nazzjonalità tiegħu u li ma jkunx jista’ jirritorna minħabba 
biża’ ta’ persekuzzjoni minħabba r-razza, ir-reliġjon,  
in-nazzjonalità jew l-opinjoni politika tiegħu, jew anke għax 
ikun jifforma parti minn grupp soċjali partikolari.

Għal iktar informazzjoni żur is-sit tal-UNHCR  
(The UN Refugee Agency) www.unhcr.org/neu/

Bħalissa hemm madwar 79.5 miljun refuġjat mad-
war id-dinja.

Dan ifisser li 1% tal-popolazzjoni dinjija għandha l-istat ta’ 
refuġjat.

Hu stmat li 50% tar-refuġjati għandhom taħt it-18-il sena.

Pajjiżi żvilupatti għandhom 80% tar-refuġjati ta’ madwar 
id-dinja.

Madwar 80% tal-familji Sirjani refuġjati jgħixu fil-povertà.

L-2013 kienet is-sena li l-aktar li kien hemm refuġjati li 
ħarbu minn pajjiżhom.
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Iva, għalik 
qed  
nirreferu!
Dan għax il-femminiżmu 
hi ideja sempliċi ħafna. 
Il-femminiżmu jfisser 
li taċċetta li t-tfajliet u 
n-nisa huma… nies. Li 
ħaqqhom l-istess drittijiet 
u opportunitajiet (soċjali, 
ekonomiċi u politiċi) bħal 

Kont taf li int femminist?

nies oħra (f’kelma oħra, il-ġuvintur 
u l-irġiel).

Iżda li tkun femminist ifisser 
ukoll li taċċetta li bħalissa d-dinja 
mhijiex post ġust u sigur għan-
nisa. Jekk ma temminnix, mela 
nistiednek tuża l-internet biex 
tirriċerka dwar dan is-suġġett.

Dan għax skont fatti (li ħadd 
ma jista’ jmerihom jew jaħseb li 
dak li jkun ikun qed jivvinta jew 
joħlom) sal-ġurnata tal-lum in-nisa 
jaqilgħu inqas flus mill-irġiel. U dan 
għall-istess xogħol eżatt. Madwar 
id-dinja kollha, issib li l-irġiel 
għandhom pożizzjoni ikbar u iktar 
importanti min-nisa fejn jidħol 
kemm ix-xogħol u anke l-politika. 

Imbagħad f’ċertu pajjiżi n-nisa 
huma trattati bħala oġġett jew 
proprjetà fejn il-familji tagħhom 
iżewġuhom lil min iridu huma. 

F’ċerti pajjiżi n-nisa huma  
trattati bħala oġġett jew  
proprjetà...

In-nisa jaqilgħu inqas flus  
mill-irġiel... U dan għall-istess 
xogħol eżatt

Qabelxejn, tajjeb li tkun taf dwar 
dawn il-veritajiet. Importanti li 
tħares madwarek u fejn tara li  
qed isiru inġustizzji, titkellem.  
Essenzjali li ma taċċettax ċertu  

attitudni negattiva ... la għalik u  
lanqas għal ta’ madwarek. 

Imbagħad, jekk tagħmel dan kollu, 
mela bil-mod il-mod id-dinja tibda 

tinbidel... għall-aħjar.

Imma int 
x’tista’ tagħmel?

F’ċerti postijiet, il-bniet huma mistennija li 
jaħdmu u jieħdu ħsieb ta’ ħuthom minn età 
żgħira, b’konsegwenza li ma jmorrux skola. 

Fatti skomdi, hux tassew?
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L-organizzazzjoni internazzjonali 
WHO, magħrufa wkoll bħala  
World Health Organisation, ġabret 
xi fatti dwar id-diżabbiltà li tajjeb  
li tkun tafhom.
•  Madwar biljun (jiġifieri għaxar 
miljun!) persuna madwar id-dinja 
tbagħti minn forma jew oħra ta’ 
diżabbiltà.
Dan isarraf għal madwar 15% tal- 
popolazzjoni tad-dinja.
•  In-numru ta’ nies b’diżabbiltà 
qiegħda dejjem tikber.
Dan minħabba wkoll li l-popolazzjoni 
qiegħda dejjem tixjieħ, waqt li hemm 
żieda ta’ kundizzjonijiet ta’ saħħa 
kroniċi, fost l-oħrajn.
•  Xi ħin jew ieħor, kważi kulħadd 
se jesperjenza xi forma jew oħra ta’ 
diżabbiltà f’ħajtu.
Dan hu fatt li tajjeb li niffaċċaw. Anki 
jekk bħalissa inti b’saħħtek, xi ħin  
jew ieħor se tgħaddi minn xi 
diżabbiltà; b’mod temporanju jew 
permanenti.
•  Il-COVID-19 affettwat lil nies b’diżabbiltà b’mod partikolari.
Bi sfortuna, xi pajjiżi ma inkludewx dan is-settur meta ġew biex jikkontrollaw il-pandemija. 
B’konsegwenza li nies b’diżabbiltà sabu ruħhom f’konsegwenzi tassew koroh. Fosthom f’riskju 
akbar li jaqbdu l-virus, waqt li oħrajn jew mietu jew inkella żviluppaw sintomi serji minħabba 
l-COVID-19.

Għal 

iktar informazzjoni  
żur is-sit 

www.who.int

Tajjeb li tkun taf

Diżabbiltà tirreferi għall-
interazzjoni bejn individwi 

b’kundizzjoni ta’ saħħa 
(eżempju: Down syndrome, 

dipressjoni) u fatturi per-
sonali u ambjentali (eżempju: 
attitudni negattiva, appoġġ 
soċjali limitat, u nuqqas ta’ 
aċċessibbiltà fir-rigward ta’ 
trasport u bini pubbliku). 

Id-diżabbiltà tiddiversifika 
immensament.

•  F’ċerti każijiet, nies b’diżabbiltà jew ma jsibux servizzi  
ta’ saħħa, jew inkella dawn ikunu ta’ kwalita baxxa.
F’postijiet foqra (bħal pajjiżi fl-Afrika u fl-Asja) madwar 
nofs in-nies b’diżabbiltà ma jaffordjawx servizzi ta’ saħħa. 
Imbagħad, jidher ukoll li f’dal-pajjiżi, anki min ikollu l-flus, 
jew ma jsibx is-servizzi li jkollu bżonn, jew saħansitra ma 
jsibx aċċess fiżiku għal bini (bħal sptarijiet jew ċentri ta’ 
saħħa), tagħmir mediku u faċilitajiet oħrajn, fost l-oħrajn. 
•  Hemm bżonn urġenti biex is-servizzi ta’  
saħħa għal nies b’diżabbiltà jitjiebu. 
Dan ukoll f’pajjiżi fqar bħalma diġà  
semmejna qabel.
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G˙al dinja 
iktar b’sa˙˙itha

M’hemmx dubju li l-ambjent hu suġġett tant  
importanti li jekk ma nieħdux ħsiebu, il-konsegwenzi  
jistgħu jkunu tassew tal-biża’. B’xorti tajba, hemm numru  
ta’ affarijiet sempliċi li nistgħu nagħmlu sabiex ngħinu  
lill-ambjent. Dawn li jmiss huma xi idejat li tista’ ssegwi.

Evita l-karti
Fejn hu possibbli, tistampax. Jekk dan mhux 
possibbli, ipprova uża karti rriċiklati. 

Pjanti u siġar
Jekk qatt ikollok iċ-ċans, ħawwel pjanta  
u/jew siġra. Minbarra s-sodisfazzjon li tieħu 
hekk kif tarahom jikbru, dawn jagħtuk arja 
tajba waqt li jgħinuk tħossok aktar kalm. 
Imbagħad tinsiex ukoll li trid tieħu ħsieb 
il-pjanti u s-siġar billi ssaqqihom. Jekk ma 
tafx kemm-il darba għandek tagħmel dan, 
tiddejjaqx tieħu parir!

Ibża’ għad-dawl
Meta toħroġ minn kamra, tinsiex titfi d-dawl. 
Jekk ma tkunx qed tuża apparat elettroniku,  
itfih mill-iswiċċ. Tinsiex li x-xemx toffri enerġija 
b’xejn u għalhekk użaha kemm tista’, anke 
permezz ta’ enerġija solari jew sempliċiment 
billi tiftaħ tieqa minflok tixgħel id-dawl.

Evita l-ikel proċessat u kul  
prodotti lokali
Minbarra hekk, kul ukoll frott u ħaxix li jkunu 
tal-istaġun… żgur li jinżlulek għasel! 



Tkellem u pparteçipa
Jekk għandek iktar idejat kif  

tista’ tgħin lill-ambjent, tkellem 
dwarhom ma’ sħabek u mal- 

familja tiegħek. Tinsiex li l-azzjon-
ijiet kwotidjani jagħmlu differenzi 

kbar. Is-saħħa tal-ambjent  
u tad-dinja hi responsabbiltà 

tagħna lkoll.

Taħlix l-ilma
Agħlaq il-vit waqt li tkun qed taħsel snienek 
u/jew tkun qed tieħu doċċa. Jekk tkun qed 
taħsel il-karozza tal-familja tiegħek, l-ewwel 
farfar it-trab b’biċċa xotta u mbagħad uża 
barmil. Dawn jgħinuk tuża inqas ilma.

Irriċikla
Dan tista’ tagħmlu kemm billi tissepara 
l-iskart, kif ukoll billi tittrasforma l-iskart fi 
prodotti ġodda. Jekk dan is-suġġett jinteres-
sak, mela tinsiex issegwi aktar edizzjonijiet 
ta’ IMPATT fejn se naqsmu miegħek ideat 
kif tista’ tagħmel dan.

Inqas karozzi
Jekk ma jkunx hemm distanzi kbar, mur 
mixja… jew uża r-rota. Ideja oħra tista’ 
tkun li tiftiehem ma’ sħabek biex minflok 
kollha kemm intom tużaw karozzi differenti, 
tiltaqgħu u tużaw karozza waħda.

Evita l-plastik
Jekk tkun sejjer tixtri, ħu basket miegħek. 
Jekk ma jkollokx għażla, uża d-degradabbli. 
Tinsiex li għal żmien twil, il-basktijiet tal-
plastik ma kienux jeżistu b’konsegwenza li 
d-dinja kienet post aħjar. 

Illimita l-użu tal-arja  
kkundizzjonata u/jew tal-ħiter
Jiġifieri, iftaħ it-twieqi… Jew uża kutra!
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Il-kontinġent Malti li kien preżenti ġewwa Tokjo għal-logħob Olimpiku ħa sehem  
fid-dixxiplini tal-Atletika, il-Badminton, l-Għawm, l-Isparar u l-Weightlifting.

Il-kontin©ent Malti fil-log˙ob Olimpiku f’Tokjo  

L-atleti ġew magħżula permezz tal-Kummissjoni 
Tripartita jew permezz ta’postijiet ta’ Universa-
lità riservati għall-Kumitati Olimpiċi Nazzjonali 
li l-aqwa atleti tagħhom ma kisbux ħin ta’ 
Kwalifikazzjoni Olimpika. 

L-għawwiema ta’ 16-il sena, Sasha Gatt,  
kienet l-unika atleta li kisbet ħin ta’ Kwalifik-
azzjoni Olimpika B. 

“L-ewwel u qabel kollox, l-atleti kollha li  
jirrappreżentaw lil Malta kisbu posthom 
permezz ta’ kriterji stabbiliti li ġew ikkomunikati 
lill-atleti u l-federazzjonijiet kollha. Il-Kumitat 
Olimpiku Internazzjonali għażilhom fuq il-bażi li 
kienu l-aħjar li kellha Malta,” stqarr Ivan Balzan, 
Direttur tal-Isport. 

Balzan stqarr li dawn l-atleti, kowċis, Feder-
azzjonjiet u saħansitra l-familjari jagħmlu ħafna 
sagrifiċċji personali. Dan kollu jsir grazzi għall-
passjoni u d-dedikazzjoni kompluta. 

Il-kontinġent kien taħlita ta’ atleti żgħar u bla 

esperjenza Olimpika u oħrajn b’aktar esperjenza. 
L-għawwiem Andrew Chetcuti kien fit-tielet 

parteċipazzjoni tiegħu, wara li kiseb l-iktar punti 
FINA (Fédération Internationale De Natation). 

L-għawwiema Sasha Gatt, li bilkemm għalqet 
is-16-il sena, kienet l-ewwel għawwiema Maltija 
li kkwalifikat f’finali tal-Kampjonati Ewropej 
tal-Junior. Ma kisret l-ebda rekord nazzjonali 
f’Tokjo, iżda qabel kienet ġabret bosta rekords 
u kienet l-ewwel għawwiema li kisbet ħin ta’ 
kwalifikazzjoni Olimpika B . 

Atleta żagħżugħa oħra, Carla Scicluna 
għaddiet mill-fażi ta’ kwalifikazzjoni tat-tellieqa 
tal-100m sabiex ikkompetiet fil-heats tal-avven- 
iment. It-tellieqa tal-100m hija l-iktar distanza 
prestiġjuża fil-livell elite, u avveniment kompet-
ittiv ħafna. It-tellieqa ta’ Scicluna kienet tinkludi 
lil Shelly-Ann Fraser-Pryce, li spiċċat biex rebħet 
midalja tal-fidda fuq dik id-distanza u midalja 
tad-deheb fid-distanza ta’ 4x100m Relay. 

Miktub minn Maria Vella-Galea                                                     
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Scicluna għadha żgħira u hemm aspettattivi 
għoljin għaliha. 

Matthew Abela kien l-ewwel plejer tal-
Badminton Malti li ħa sehem f’logħob bħal 
dan. Id-draw tiegħu rah jikkompeti kontra 
Shi Yuqi, bħalissa ikkassifikat numru għaxra 
fid-dinja. Abela ma kienx mistenni li jirbaħ 
il-logħba iżda pprovda riżultat denju (21-8, 
21-9) ta’ plejer ikklassifikat bħala 333 fid-dinja. 
Il-logħba l-oħra tiegħu, li kienet imbassra li 
tkun iktar bilanċjata, sfortunatament irriżultat 
f’walk over meta l-avversarju tiegħu naqas 
milli jieħu sehem minħabba li kien pożittiv 
għall-Covid-19.   

Yazmin Zammit Stevens fil-Weightlifting 
ħadmet ħafna biex tirċievi l-istedina għal dan 
l-avveniment. Hija kkompetiet f’kategorija 
li kien fiha l-aqwa lifters u kisbet rekord 
nazzjonali. Il-prestazzjoni tagħha se tispira lill-
atleti futuri u r-riżultati jiġu.  

L-aħħar iżda mhux l-inqas kienet it-tiratriċi 
Eleanor Bezzina li m’għandha bżonn l-ebda 
introduzzjoni fl-arena sportiva. Bezzina spiċċat 
fit-22 post fl-avveniment tal-10M Air Pistol, u 
għelbet lil numru ta’ atleti oħra li għandhom 
ranking ogħla. Ta’ min isemmi li din l-atleta 
titħarreġ waħedha, fuq bażi part-time, mingħajr 
kowċ. Il-potenzjal tagħha li tkun mal-ewwel 
għaxra tad-dinja qiegħed hemm u l-ħidma u 
l-investiment biex hi tkun tista’ taħdem b’mod 
semiprofessjonali għadu għaddej. 

Il-KOM jifhem li l-edukazzjoni sportiva 
teħtieġ li tibda minn età żgħira, hekk kif inhi 
l-abbiltà li tgħaqqad l-isport u l-edukazzjoni 
li tiżgura li ladarba l-karriera sportiva tkun 
spiċċat, l-atleta jkollu pjan ta’ karriera barra 
mill-isport. Aktar kmieni din is-sena il-KOM 
nediet il-’Youth Development Scheme’ li 
tiffoka fuq l-identifikazzjoni tat-talent u pjan 
ta’ żvilupp atletiku fit-tul għall-atleti identifikati 
fuq bażi ta’ kriterji tekniċi u traettorja tal-
prestazzjoni tagħhom. L-atleti li ġew magħżula 

biex ikunu parti mill-iskema ngħataw aċċess 
għal finanzjament, għażla ta’ servizzi li jinkludu 
nutrizzjoni, psikoloġija, taħriġ kif ukoll testijiet 
regolari tal-laboratorju dijanjostiku funzjonali. 
Il-progressjoni ta’ kull atleta hija mmoniterjata 
mill-qrib biex jiġi żgurat li l-għanijiet qed 
jintlaħqu. 

Dan l-aħħar l-isport Malti, permezz tal-Fond 
Nazzjonali għall-Iżvilupp u Soċjali (‘NDSF’) u 
SportMalta ngħataw is-somma ta’ kważi  
€5m għas-sentejn li ġejjin. Għalkemm hemm 
bżonn ta‘ aktar fondi jekk irridu naraw l-isport 
jiżviluppa aktar, dan huwa bidu pożittiv. 

“Ir-riżultati jiġu. Madankollu, wieħed irid 
jifhem li il-midalji Olimpiċi mux ser jiġu mil-
lum għal għada. Il-logħob tal-pajjiżi ż-żgħar 
tal-Ewropa fl-2023, f’Malta għandhom iġibu xi 
riżultati pożittivi kif ukoll xi sorpriżi, iżda l-għan 
ewlieni huwa li Malta jkollha atleti ta’ livell għoli 
li jipproduċu riżultati inkoraġġanti. Pariġi 2024 
għandu jkun bidu tajjeb,” spjega Balzan. 

Il-KOM temmen li l-midalja tant mixtieqa 
fil-logħob Olimpiku eventwalment isseħħ, 
iżda dan jiġri biss jekk il-partijiet involuti kollha 
jingħaqdu flimkien biex jiżguraw li jinġibed 
ħabel fl-istess direzzjoni sabiex jinħoloq u 
jimplimenta viżjoni fit-tul għall-isport. San 
Marino wera li din hija possibbiltà. 

Il-KOM se jkompli jaħdem lejn l-isport u 
l-Olimpiżmu sabiex jitħejja grupp tajjeb ta’ 
atleti fuq livell elite. 
 

Il-KOM temmen li l-midalja 
tant mixtieqa fil-logħob 
Olimpiku eventwalment 
isseħħ, iżda dan jiġri biss 
jekk il-partijiet involuti 
kollha jingħaqdu flimkien
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Show of Arms huwa grupp lokali ta’ rivokaturi storiċi li 
jispeċċjalizza partikolarment fl-era Medjevali Maltija bejn  
is-snin tal-1380 u l-1420, kif ukoll fl-era Barokka bejn l-1600 
u l-1630. 

Il-membri li jiffurmaw parti minn dan il-grupp jiġu mħarrġa 
regolari fid-dixxiplina tal-HEMA (Historical European Martial 
Arts), li tinkludi taħt il-kappa tagħha l-użu ta’ xwabel klassiċi 
Medjevali bħall-arming sword u l-longsword, ir-rapier Barokka, 
is-swejjef Klassiku (small-sword), kif ukoll armi tan-nar bħal 
muskett u l-kanun tal-idejn Medjevali. Dan it-taħriġ huwa frott 
ta’ ispirazzjoni minn manuskritti partikulari, magħrufa bħala 
‘Fechtbücher’ jew aħjar ‘Kotba tal-Ġlied’ miktuba minn Maestri 
klassiċi rinomati f’dan il-qasam.

Bħalissa żewġ membri veterani għaddejjin minn diversi 
korsijiet ta’ taħriġ lil hinn minn xtutna sabiex jintlaħaq l-għan 
ewlieni li għalih dan il-grupp ġie ffurmat. Jiġifieri li Malta jkollha 
Maestri uffiċjali u kwalifikati fid-dixxiplina tal-HEMA. Permezz 
ta’ dawn il-kwalifiki, jkunu jistgħu jinħarġu kemm ċertifikati, kif 
ukoll korsijiet uffiċċjali ġo pajjiżna stess.

Show of Arms lest jilqa’ fi ħdanu 
membri li, apparti lesti jinvestu fil-ħin 
u t-tagħmir neċessarju, irid ikollhom 
għal qalbhom l-istorja rikka ta’ Malta. 
Tista’ tidħol fuq il-paġna ta’ Facebook 

(https://www.facebook.com/SOA-
Malta/about/? ref=page_internal) jew 
tikkuntattja lis-Sur Robert Grima fuq 
il-mobile 7986 6618 jew fuq l-email  

showofarms@gmail.com

Spettaklu tal-armi 

Fuq in-nota ta’ rivokazzjoni storika ssir ħafna riċerka mill-
membri stess fir-rigward tal-ħajja, drawwiet, użanzi, snajja’, u 
teknika li kienu jintużaw fl-epoki li semmejna qabel. Il-frott 
ta’ din ir-riċerka jwassal sabiex waqt manifestazzjonijiet 
storiċi, kemm lokali kif ukoll barra minn Malta, il-grupp 
Show of Arms ikun dejjem minn ta’ quddiem fejn tidħol 
l-eżattezza u l-lealtà lejn il-perjodu. F’dan ir-rigward issir 
enfasi kbira fuq is-sorsi storiċi u kull biċċa  
armar… minn sempliċiment il-ħjata tal-
ħwejjeġ ta’ taħt sal-piż tax-xwabel, jiġu miflija 
bir-reqqa qabel jinxtraw. Hawnhekk wieħed 
jitgħallem jagħmel distinzzjoni bejn il-Karnival 
u rivokazzjoni storika ta’ kwalità. 

Kull membru jiġi mnissel fih il-kapaċità li 
jgħallem u jeduka lill-pubbliku b’persuntu, 

ħwejġu u l-aġir tiegħu, u mhux sempliċiment 
ixejjer xabla u jilbes ta’ kafkaf. Fi kliem ieħor, 
ikun kapaċi jispjega fattwalment b’kunfidenza 
l-karattru li jkun ħoloq. Din l-importanza għal-
livell għoli fit-tagħmir immanifestat ruħha 
f’diversi stediniet ta’ parteċipazzjoni barra 
minn pajjiżna fosthom l-Olanda, l-Italja, il-
Latvija, il-Polonja u l-Irlanda.
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“Kull ġurnata toffrilek 
iċ-ċans li tagħżel l-aħjar 
storja tagħna u għalina – 
dan billi tiftħu qalbkom u 
moħħkom, billi titkellmu 
meta tkunu tafu l-affarijiet 
ma jkunux qed jimxu tassew  
tajjeb.”

Michelle Obama u      
           (1964- )  

Kittieba u avukat Amerikana

Kwotazzjonijiet li 
g˙andhom biex jispirawk 

“Tiġġudika xejn, u tkun 
kuntent. Aħfer lil kulħadd, 
u tkun iktar kuntent. Ħobb 
lil kulħadd, u tkun l-iktar 
kuntent.”

Sri Chinmoy
                          (1931-2007)  

Mexxej spiritwali Indjan

“Il-ferħ u l-kunfidenza huma 
l-isbaħ affarijiet li tista’ tilbes.”

Taylor Swift u
         (1989- )  

Kantawtriċi Amerikana

“Biex tiżviluppa, trid tfalli 
eluf ta’ drabi. L-ammont 
ta’ suċċess tiegħek hu 
bbażat fuq kemm-il darba 
fallejt f’xi ħaġa.”

Mark Manson
           (1984- )  
Kittieb u blogger Amerikan



    X’għandhom inkomuni l-kantanta-awtriċi Taylor Swift u l-kittieba  
    u avukat Michelle Obama?

    Kont taf li jekk trid, hawn min jista’ jwasslulek kotba b’xejn id-dar?

    X’tista’ tagħmel biex tieħu ħsieb l-ambjent b’metodi differenti ta’ 
    kuljum?

    Qatt ħlomt li tuża xabla klassika Medjevali?

    X’tassew taf dwar is-settur tal-volontarjat f’pajjiżna?

    Il-Maltin kif marru fil-logħob Olimpiku fil-Ġappun?

Din ir-rivista, li qed titwassal għandek b’xejn, se tirrispondi dawn il-mistoqsijiet 
kollha… u ħafna oħrajn. Mhux talli hekk, talli din il-pubblikazzjoni hi interattiva. 

F’kelma oħra, uħud mill-paġni tista’ mhux biss taqrahom, imma anke tara l-filmat 
relatat magħhom billi tniżżel app b’xejn fuq il-mobile jew it-tablet tiegħek. 

        Min jaf, forsi dak li se taqra, jew tara, jista’ wkoll ibiddillek ħajtek!

Dan il-proġett ġie ffinanzjat permezz tal-Volontary Organisations Project  
Scheme amministrat mill-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat f’isem  

Segretarjat Parlamentari għall-Isport, Rikreazzjoni u l-Għaqdiet Volontarji  
fi ħdan il-Ministeru għall-Inklużjoni u l-Kwalità tal-Ħajja. 

Nixtiequ nirringrazzjaw ukoll lil
(skont l-ordni alfabetika)


