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Meta konna ċkejkna u waqt il-logħob konna 
nispiċċaw inpinġu xi ħaġa, ħafna drabi, jekk 
mhux kważi dejjem, konna npinġu wiċċ. Ċirku 
tond jew kważi, żewġ għajnejn iħarsu fiss, 
ħalq u mnieħer. Dawk minna li mogħnija aktar 
b’talent artistiku, dak il-wiċċ kienu jżewwquh 
b’widnejn, xagħar u dettalji oħra.    

Għaliex kulħadd kien donnu jpinġi l-istess? 
Forsi għax it-trabi, meta l-vista tagħhom tibda 
tiffoka aktar, jibdew ifittxu dak il-wiċċ li jit-
bissmilhom, li jiggusthom, u li jfissidhom. 
Forsi għax dak il-wiċċ jerfagħhom min-nieqa 
biex iwennishom u jfisqihom. Forsi għax reġi-
ment ta’ qraba u purċissjoni ta’ ħbieb jogħxew 
iħarsu lejn it-tarbija ġdida, jidħkulha u 
jsejħulha b’isimha. Hu x’inhu l-wiċċ, b’mod 
statistiku, huwa l-aktar ħaġa li jpinġu t-tfal, u l
-aktar ħaġa li jferraħ lit-trabi.   
Illum int u jien m’għadniex trabi tal-idejn. Im-
ma xorta waħda nfittxu li nkomplu ngħarblu d-

dinja primarjament mis-sens tal-vista. Dak li 
beda bħala trabi kompla jikber u jiżviluppa 
kull meta waqafna u ħarisna f’għajnejn dawk 
ta’ madwarna. 
X’jiġri meta minflok insiru komdi u nfittxu li 
niltaqgħu wiċċ imb’wiċċ, nistaħbew jew nir-
tiraw ġewwa d-dinja virtwali ta’ hekk imsejħa 

ħbieb? X’jiġri meta nitilfu l-kapaċita’ li nkunu 
komdi f’sitwazzjonijiet soċjali differenti, għax 
inkunu tlifna l-kapaċita’ u l-kumdita’ li niffu-
kaw il-ħarsa tagħna fuq xulxin? 
Jinkwetani l-fatt li d-dinja tar-realta’ ssir ħrafa 
u l-ħrafa ssir realta’. Fejn jinħolqu dinjiet tal-
ħolm ippopolati minn avatars, jew karattri fit-
tizzji kkontrollati minn bnedmin moħbija wara 
star ta’ illużjoni. Karattri surreali li jistgħu 
jgħidu, jagħmlu u jaġixxu skont dak jew dik li 
taħkimhom. Iħassbuni n-numru ta’ chat rooms 
fejn wieħed jevita l-impenn tal-intimita’ uma-
na, biex ifittex il-kumdita’ tal-anonimat, li 
kultant ikun qed isostni gidba u l-ħrafa. 
San Ġilormu, fit-tielet seklu, kiteb li l-għajnejn 
bla ma jafu jikxfu x’hemm mistur fil-qalb tal-
bniedem. L-għajnejn huma t-twieqi tal-qalb.  
Forsi llum d-dinja virtwali aktar minn qatt 
qabel qed tisraq jew ġa serqet dik il-kapaċita’ 
umana li nħarsu lejn wiċċ xulxin u nkunu 
komdi. Nibża’ li tlifna l-kapaċita’ li nilmħu ‘l 
Alla għaddej moħbi u ħaj f’dik il-ħarsa u 
f’dawk l-għajnejn ta’ nies bħali u bħalek li 
niltaqgħu magħhom fil-ħajja ta’ kuljum. Nibża 
li sirna nies għomja. Nilqgħu  
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Importanti ħafna li matul ħajjitna nadattaw għal ikel li 
huwa bnin għal saħħitna, li jwassal għal ħajja aħjar. Dan 
nistgħu inwettquħ jekk aħna fid-dieta tagħna ninkludu 
ikel varjat filwaqt li nieklu kollox b’moderazzjoni u 
b’mod bilanċjat. Għal din ir-raġuni il-piramida tal-ikel 
tista’ tkun ta’ għajnuna biex issegwi l-aħjar għażla ta’ ikel 
għal matul il-ġurnata. 

Madwar nofs il-kaloriji tad-dieta tiegħek li inti tieħu 
matul il-ġurnata għandhom jikkonsistu minn ikel li jinstab 
fil-bażi tal-piramida. Dan jinkludi l-ħobż, iċ-ċereali, ir-
ross, l-għaġin u l-patata. Dan it-tip ta’ ikel huwa 
importanti għaliex jipprovdi l-enerġija neċessarija li 
hemm bżonn għal matul il-ġurnata.  

It-tieni grupp huwa l-frott u l-ħaxix li jipprovdu l-vitamini 
u l-minerali neċessarji biex jipproteġu l-arterji u l-vini 
mill-mard, fl-istess ħin huwa għoli fil-fibra. Barra minn 
hekk, jekk jittiekel ammont konsiderevoli ta’ ħaxix u 
frott, dan iwassal għal ħajja b’saħħitha u għalhekk ikun 
qed jitnaqqas ir-riskju tal-mard li jista’ jiżviluppa aktar ’il
-quddiem fil-ħajja tal-bniedem. Infatti, l-Għaqda Dinjija 

tas-Saħħa (WHO) tirrakkomanda li kull ġurnata jittieħdu 
mill-anqas madwar 400g jew 5 porzjonijiet ta’ frott u 
ħaxix kuljum.  

It-tielet grupp tal-piramida jinkludi fih il-ħalib, il-yoghurt 
u l-ġobon. Dawn il-prodotti huma sors importanti ta’ 

proteini, vitamini u minerali; speċjalment il-kalċju, li 
huwa essenzjali biex kull bniedem ikollu għadam u snien 
b’saħħithom. Għal din ir-raġuni, kull żagħżugħ u 
żagħżugħa għandhom jieħdu tliet porzjonijiet kuljum ta’ 
dawn il-prodotti li ġejjin mill-ħalib.   

Ir-raba’ grupp tal-piramida jirrappreżenta l-laħam, il-ħut, 
il-legumi, il-bajd u l-ġewż. Dawn it-tipi ta’ ikel jipprovdu 
l-proteini li ġejjin mill-annimali jew mill-pjanti. Apparti 
minn hekk, huma sors importanti ta’ ħadid u żingu li 
jgħinu l-ġisem biex jiġġieled kontra l-infezzjonijiet. Għal 
din ir-raġuni kull żagħżugħ/a għandu/ha bżonn j/tieħu 
tnejn jew tliet porzjonijiet ta’ dan it-tip ta’ ikel kuljum.   

Fl-aħħar nett, ikel li fih ammonti ta’ zokkor, xaħam u 
melħ għandu jittiekel f’ammonti żgħar. Dan minħabba li 
dan l-ikel huwa għani fil-kaloriji u bħala valur 
nutrizzjonali bħalma huma l-vitamini u minerali ma fih 
kważi xejn.  

Gwida għal ikel bnin għaż-żgħażagħ 

Kitba ta’ Doriette Agius 
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Meta nesponu l-ġilda tagħna għax-xemx għal żmien 
qasir, ir-radjazzjoni tax-xemx tista’ tiżviluppa f’nemex 
jew raxx li eventwalment, jekk l-espożizzjoni tkun 
severa, jirriżulta fi ħmura u ħruq fil-ġilda. 

Min-naħa l-oħra, l-espożizzjoni tal-ġilda għax-xemx 
jgħaġġel il-proċess tal-immaturita’ tal-ġilda, billi l-ġilda 
tibda tidher xotta, imkemmxa u jkun hemm il-
formazzjoni ta’ pigmentation. Dan jista’ jwassal ukoll 
għal bidliet fiċ-ċelloli tal-ġilda li jistgħu jirriżultaw 
f’kanċer tal-ġilda, magħruf aħjar bħala melanoma. 

Ir-raġġi tax-xemx, magħrufin bħala r-raġġi Ultravjola, 
jeżistu f’żewġ tipi; UVB u UVA, li t-tnejn għandhom 
effetti ta’ ħsara fuq il-ġilda. Ir-raġġi UVB huma dawk li 
jikkawżaw li l-ġilda li tismar u huma responsabbli aktar 
għall-ħsara li tidher mill-ewwel fil-ġilda tagħna. Ir-raġġi 
UVA-- jippenetraw il-ġilda aktar fil-fond u l-effett 
tagħhom ma jikkawżax uġigħ jew ħruq għalhekk inqas 
nindunaw bih-pero’ dawn jikkawżaw il-ġilda li timmatura 
aktar malajr u toħroġ il-pigmentation.  

Kemm il-UVB u UVA jistgħu jikkawżaw ħsara inviżibbli 
fid-DNA taċ-ċelloli tal-ġilda li eventwalment tista’ 
twassal għal kanċer. Mhux kull marka jew ponta fil-ġilda 
tista’ tkun kanċer, importanti pero’ - f’każ ta’ ponta li 
tħokkok jew tuġgħak, li qed tnixxi d-demm, li tbiddel il-
kulur jew tikber fid-daqs, li m’għandhiex forma 
simmetrika jew għandha forma irregolari jew li hi akbar 
minn 6 millimetri - li din tiġi ċċekjata għand tabib tal-
ġilda. 

Meta tuża sunscreen, importanti li dan ikun ta’ SPF adatt 
għall-ammont ta’ xemx li ser tkun espost għalih, u għall-
ġilda tiegħek. L-SPF jirreferi għas-‘Sun Protection 
Factor’ li huwa l-livell ta’ protezzjoni li jipprovdi mill-
effetti perikolużi tax-xemx, primarjament mir-raggi 
UVB. Bosta sunscreens ikollhom indikat fuqhom ukoll il- 

 

PPD magħruf bħalha ‘Persistent pigment darkening’ li 
jkejjel il-protezzjoni mir-raġġi UVA. 
 

Rakkomandazzjonijiet għal dan is-sajf: 

1) Fittex id-dell, speċjalment f’ħinijiet bejn l-10 ta’ 
filgħodu u l-4 ta’ wara nofsinhar, meta x-xemx tkun 
l-aktar qawwija. 

2) Tagħtix iċ-ċans li tinħaraq bix-xemx. 

3) Evita li tfittex li tismar jew ‘UV tanning booths’. 

4) Tgħatta bi ħwejjeġ, kappell u nuċċali tax-xemx 
tajjeb. 

5) Uża sunscreen li jipproteġik mix-xemx b’SPF 
għoli, u applikah 30 minuta qabel toħroġ kif ukoll 
kull sagħtejn wara. 

6) Erġa’ applika s-sunscreen wara għawma, meta 
tgħereq ħafna jew anke wara li tixxotta. 

Nieħdu ħsieb saħħitna fix-xemx! 

Kitba ta’ Anne Marie Mercieca 
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B+ 

Qatt esperjenzajt xi ġurnata fejn ix-xemx donnha qatt ma tkun trid titbissimlek? Fejn dak kollu li tagħmel jew jiġri qisu jkun ġ
jieqaf jixxotta ruħu u tittama biss li jasal dak il-mument ta’ filgħaxija fejn inti timtedd u terġa’ lura fid-dinja tal-ħolm fejn ħadd u xejn ma jista
nagħtik Merħba fil-klabb! Fejn id-dinja tagħna ma hijiex perfetta bħal xi riklam tat-television u fejn kull ġurnata hija avventura waħda biex infittxu għanijiet personali u nwettqu affarijiet li fl
mill-aħħar nkunu nixtiequ li jagħmluna kuntenti.  
Imma f’dawn il-mumenti ta’ dieqa x’nistgħu nagħmlu? Ħafna jgħidulek prova kun pożittiv u ftakar li mintix waħdek. Kliem ta
paċi li tkompli tikkumbatti. Ikollok aptit tintefa’ fuq pultruna ’il-bogħod mill-kumplament tad-dinja u tibki xortik. F’mumenti bħal dawn tkun mgħommi milli tara l
u ċpar li jċajprulek il-viżjoni tiegħek tal-pożittivita’. Bħali taf li mumenti bħal dawn ser jiġru, jekk mhux diġa’ qiegħed tgħaddi minnhom, allura nissuġġerilek biex tkun preparat għal dan kollu. Im-
ma fil-prattika kif nista’ nagħmel dan kollu? 

 

♦ Sib biċċiet ta’ mużika partikolari li jgħoġbuk u li forsi jirrilassawk. Ħallihom dejjem disponibbli fuq l-mp3 jew il-mowbajl tiegħek, biex meta tirrealizza li waslet dik il
tista’ tgħin lilek innifsek tikkalma. 

 

♦ Żomm dejjem rikordju ta’ mumenti u avvenimenti sbieħ f’ħajtek. Xi ritratti, oġġetti materjali oħra eċċ. Issibhom dejjem f
fiċli fejn taħseb li kollox hu inutli u meta jkollok dik is-sensazzjoni li verament qiegħed f
     

♦ Żomm dejjem lista ta’ kuntatt ma’ nies importanti f’ħajtek u li verament tista
ment tiġi murija l-vera valur tal-ħbiberija. Il-vera ħbieb qiegħdin hemmhekk mhux f
ordinarji ta’ kuljum li jistgħu jagħmlu tant differenza permezz tal-preżenza tagħhom stess.
 

♦ Tbissem: anke jekk f’dawn il-mumenti l-inqas ħaġa li tkun trid hija li titbissem. F
kuljum, bħal titbissem lil min ħalliek taqsam minn fuq iż-zebra crossing u min ma qabżekx fit
 

♦ Agħmel lista ta’ affarijiet li jgħoġbuk, bħal taqra xi ktieb, tikteb, tpinġi, jew għaliex le… torqod. F’mumenti bħal dawn, meta tħossok li għajjejt u tibda taqta
jagħti l-ilma, u sew aħna. Jekk aħna ser inrabbu ċertu dwejjaq u negattivita’, mhux ser jifdallek xejn għajr mumenti ta’ dwejjaq, apatija u mumenti negattivi. Tkunx inti stess li teqred il

 

♦ Ieqaf kun pessimist, ieqaf gerger. Evalwa l-kliem li tgħid fil-ġurnata u imxi ma’ dan: li kull ġurnata hija opportunita’ li inti tista
 

♦ Tiddejjaqx tibki u tiżvoga. Jgħidu li d-dmugh huwa 1% ilma filwaqt li 99% minnu huwa emozzjonijiet. Sib post jew kamra fejn tkun
 

♦ Sib kwotazzjoni li tista’ tgħinek tfakkrek il-vera skop tal-kuntentizza. Poġġiha x’imkien fejn issibha malajr; wallet, pocket
 

♦ Għamel miri f’ħajtek. Tippruvax tispara lejn il-qamar meta taf li hu impossibli. Evita pjanar ta’ miri kbar li trid twettaqhom malajr. Ikkonċentra fuq miri
kont kapaċi tagħmilhom.  

 

♦ Tibżax li ħa tfalli għax l-unika biża’ li għandek tibża’ minnha hija l-biża’ nfisha. Ser tagħmel żbalji, ser taqa’, imma l-importanti mhux kif waqajt imma kif kont kapaċi tqum minn dan kollu.
 

Fl-aħħar mill-aħħar, li għandek tagħmel hija li titfa’ l-headphones, tintelaq mal-art u tisma’ ċ-CD ta’ ħajtek. Diska wara diska…
għenuk biex tibqa’ miexi. Int li inti u ma hemm xejn aħjar. Pause, Rewind, Play, u aktar u aktar…. Qatt titfi iċ-CD ta’ ħajtek. Kompli rrekordja l
Jekk xi darba għad tinżel xi demgħa waqt dan kollu, tibżax!! Qabbilha ma’ demgħa ta’ fan li jisma’ d-diska favorita tiegħu f’kunċert. Taqtax qalbek... Ftakar li wara kull maltemp jiġi l
l-muntanji u l-għoljiet hemm ukoll pjanuri u veduti li jpaxxu lil kull min jarahom. Il-kumplament hu biss bħal daħna bajda…  
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xemx donnha qatt ma tkun trid titbissimlek? Fejn dak kollu li tagħmel jew jiġri qisu jkun ġej apposta biex tħossok ħażin? Fejn il-kanal tad-dmugħ ma jkunx 
ħolm fejn ħadd u xejn ma jista’ jmerik? Jekk xi darba jew oħra ħassejtek hekk, allura 

u fejn kull ġurnata hija avventura waħda biex infittxu għanijiet personali u nwettqu affarijiet li fl-aħħar 

nistgħu nagħmlu? Ħafna jgħidulek prova kun pożittiv u ftakar li mintix waħdek. Kliem ta’ nkoraġġiment kieku, imma f’mumenti bħal dawn tħossok wisq inka-
mumenti bħal dawn tkun mgħommi milli tara l-kuluri tal-ħajja u tara biss dlam 

qiegħed tgħaddi minnhom, allura nissuġġerilek biex tkun preparat għal dan kollu. Im-

mowbajl tiegħek, biex meta tirrealizza li waslet dik il-ġurnata tqila, tkun 

ħajtek. Xi ritratti, oġġetti materjali oħra eċċ. Issibhom dejjem f’mumenti dif-
sensazzjoni li verament qiegħed f’dinja oħra.  

ħajtek u li verament tista’ tiftaħ qalbek magħhom. Organizza mixja, passiġġata u anke lejla bilqiegħda fuq il-bankina, biex hemmhekk vera-
vera ħbieb qiegħdin hemmhekk mhux f’mumenti ta’ ferħ biss, imma anki fi ġranet suwed ta’ ħajjtek tista’ tiskopri l-vera valur ta’ dawn in-nies…. Nies 

preżenza tagħhom stess. 

inqas ħaġa li tkun trid hija li titbissem. F’mumenti bħal dawn l-aktar li jkollok bżonnha. Ibda ħarreġ lilek innifsek billi titbissem f’affarijiet ordinarji ta’ 
u min ma qabżekx fit-traffic. Tbissima hi bħal titwiba…tittieħed!!  

mumenti bħal dawn, meta tħossok li għajjejt u tibda taqta’ qalbek, tiddejjaqx tieħu ħin liberu għalik biex terġa’ ssib lilek nnifsek. Bir vojt ma jistax 
dwejjaq, apatija u mumenti negattivi. Tkunx inti stess li teqred il-kuntentizza tiegħek innifsek u dawk ta’ madwarek. 

li inti tista’ tagħmel id-differenza fiha. 

dmugh huwa 1% ilma filwaqt li 99% minnu huwa emozzjonijiet. Sib post jew kamra fejn tkun liberu tagħmel dan.  

pocket jew djarju. Irreferi dejjem għaliha u tgħallimha. 

miri kbar li trid twettaqhom malajr. Ikkonċentra fuq miri iżgħar u faħħar lilek innifsek fuq kemm                                                                                

importanti mhux kif waqajt imma kif kont kapaċi tqum minn dan kollu. 

…kollha għexthom il-ġranet ta’ ħajtek, u kollha b’xi mod jew ieħor  
ħajtek. Kompli rrekordja l-memorji u esperjenzi.  

kunċert. Taqtax qalbek... Ftakar li wara kull maltemp jiġi l-bnazzi u barra 

Kitba ta’ Kimberly Muscat 
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L-Irwiegel (Calends) 

Il-kelma rwiegel hija maħsuba li ġejja mill-kelma taljana ‘regola’, 
li ħadet il-plural miksur tal-kliem semitiku, u li għal missirijietna 
kienet tfisser regola għat-temp. Xi ħaġa li aktarx ħadu mingħand l-
isqallin bħala metodu ta’ kif setgħu ibassru t-temp. Dawn l-irwiegel 
jintużaw f’pajjiżi Ewropej oħra wkoll bħal Malta, il-Portugal, 
Sqallija, Franza, il-Krozja u ċertu provinċji fl-Italja.     
  
Fi żminijiet fejn ma kienx hemm it-tbassir teknoloġiku, barometri u 
lanqas satelliti, missirijietna, b’mod speċjali dawk bdiewa, kienu jibbażaw fuq l-osservazzjoni tan-natura (jiġifieri fuq 
l-elementi tat-temp). Għalhekk ħarġu b’metodu hekk kurjuż li permezz tiegħu huma kienu setgħu ibassru u jkollhom 
idea ta’ kif se jkun it-temp is-sena ta’ wara, xahar wara xahar.  
 

Allura kif kien jaħdem dan il-metodu?  Għal ħafna Maltin u popli oħra l-
irwiegel tat-temp kienu jibdew fit-13 ta’ Diċembru mal-festa ta’ Santa 
Luċija u jkomplu sal-24 ta’ Diċembru, lejlet il-Milied. Dawn il-ġranet 
kienu jkunu mqabbla hekk: 13 ta’ Diċembru jiġi Jannar, 14 ta’ Diċembru 
jiġi Frar, eċċ.  B’kollox allura kienu jagħmlu 12-il jum jiflu t-temp; l-
ammont ta’ xita, l-ammont u t-tip ta’ sħab, r-riħ u x-xemx. Dan l-istudju 
kien isir filgħodu, f’nofsinhar u anke filgħaxija għax għalihom kienu 
jfissru l-bidu, n-nofs u l-aħħar tax-xahar (tas-sena ta’ wara).  Din kienet 
tittieħed b’serjetà kbira. B’dan il-kunċett jekk f’dik il-ġurnata tagħmel 
ħafna xita, allura fix-xahar partikolari kienu ser jinfetħu bwieb is-sema. 
Eżempju ieħor, jekk l-20 ta’ Diċembru li jirrappreżenta x-xahar ta’ 
Awwissu, tinzerta xemx tiżreġ filgħodu u riħ qawwi waranofsinhar, allura l
-bassara kienu jaslu għall-konklużjoni li Awwissu kien ser ikun nofsu bix-
xemx u n-nofs l-ieħor bil-buffuri. Permezz ta’ dan it-tbassir huma setgħu 
jippjanaw il-ħidma tagħhom fl-għelieqi. 

 

Illum–il ġurnata, frott l-avvanzi teknoloġiċi li hawn, ftit li xejn nisimgħu bl-irwiegel, imma għadek issib bdiewa li 
jħażżu fuq pitazz dawn id-dettalji tat-temp. It-tibdil fil-klima wkoll ma jgħinx biex xi ħaġa tradizzjonali bħal din tkun 
ta’ min jorbot fuqha, għax fuq kollox xejn ma jkun fiċ-ċert u bħalma jgħid il- Malti... Xemx u xita, A lla jaf meta!!   

Kitba ta’ Tiziana Azzopardi  
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Naħseb li dan l-artiklu żgur se jinżel għasel speċjalment 
mad-dilettanti tal-futbol. Il-futbol fih ħafna 
kompetizzjonijiet, bħat-Tazza tad-Dinja u t-tazzi tal-
Kontinenti rispettivi, li jsiru kull erba' snin. Illum xtaqt li 
nagħtu ħarsa lejn l-UEFA Champions League, din hi 
kompetizzjoni li ssir kull sena għall-Klabbs Ewropej. Biex 
ngħid kollox, din hi l-iktar kompetizzjoni li nieħu gost 
insegwi. Din il-kompetizzjoni tmur lura lejn l-1955, wara 
suġġeriment tal-ġurnalista sportiv Franċiż u l-editur tal-
gazzetta L'Équipe, Gabriel Hanot , bħala reazzjoni għal dak 
li kien intqal mill-istampa Brittanika fuq il-klabb ta' 
Wolverhampton Wanderers FC li kienu ċ-“Champions tad-
Dinja". Dan wara sensiela ta' rebħiet f'partiti ta' ħbiberija 
kontra timijiet Ewropej fis-snin ħamsin. 
It-turnament kellu l-iskop ta' kompetizzjoni kontinentali 
bejn iċ-champions tal-kampjonati nazzjonali tal-Ewropa, 
imsejjħa t-Tazza taċ-Champions (illum Uefa Champions 
League). Filfatt biex inkunu preċiżi saret fl-istaġun tal-
futbol tal-1955/56 u dak iż-żmien kienu pparteċipaw fiha 
madwar sittax -il tim. Dawn kienu AC Milan (Italja), 
AGFAarhus (Danimarka),  Anderlecht (Belgju), 

Djurgårdens (Svezja), Gwardia Warszawa (Polonja), 
Hibernian (Skozja), Partizan (Jugoslavja llum Serbja), PSV 
(Olanda), Rapid Wien (Awstrija), Real Madrid (Spanja), 
Rot-Weiss Essen (dak iz-zmien Ġermanja tal-Punent), FC 
Saarbrücken (Saar, llum post fil-Ġermanja), Servette 
(Zvizzera), Sporting CP (Portugall), Stade deReims 

(Franza) u Vörös Lobogó SE illum MTK Budapest FC 
(Ungerija). L-ewwel rebbieħ ta’ din il-kompetizzjoni kien   
l-klabb Spanjol Real Madrid.  
Fil-preżent dan it-turnament hu mqassam hekk. Timijiet li 
jispiċċaw mill-ewwel sar-raba' post fl-aqwa kampjonati 
jikkwalifikaw għar-rawnd preliminarju tal-UEFA 
Champions League. In-numru ta' postijiet fil-kompetizzjoni 
jiddependi fil-pożizzjoni rispettiva tal-assoċjazzjoni fit-
tabella tal-Koefiċċjenti tal-UEFA. Dan ifisser li 
assoċjazzjonijiet klassifikati mill-ewwel sat-tielet post 
għandhom erba' postijiet, assoċjazzjonijiet klassifikati mir-
raba’ sas-sitt post għandhom tliet postijiet, assoċjazzjonijiet 
klassifikati mis-seba' sal-ħmistax-il post għandhom żewġ 
postijiet, assoċjazzjonijiet klassifikati fis-sittax jew inqas 
għandhom post wieħed. 
Dan it-turnament imbagħad jibda l-qofol tiegħu b'fażi tal-
gruppi ta' 32 tim, maqsuma fi 8 gruppi. Timijiet li jiġu mill
-istess pajjiż ma jiġux allokati fl-istess grupp. Kull tim 
jiltaqa' mat-timijiet l-oħra f'sistema msejjħa round-robin, 
b'logħbiet ġewwa u barra minn darhom. L-aqwa żewġ 
timijiet ikomplu fil-kompetizzjoni, fir-rawnd tal-aħħar 
sittax, li b'hekk jibda r-rawnd eliminatorju (b'eliminazzjoni 
diretta). Għal din il-fażi, ir-rebbieħa tal-gruppi jilgħabu 
kontra t-tieni klassifikati fil-gruppi. Mill-kwarti tal-finali 'l 
quddiem, il-poloz jittellgħu b'ebda riserva għat-timijiet li 
ġejjin mill-istess pajjiż. 
Il-fażi tal-gruppi tintlagħab matul ix-xhur tal-ħarifa, waqt li 
l-fażi eliminatorja tibda waqt l-waqfa tax-xitwa. Il-partiti 
jintlagħbu bejn it-timijiet fuq bażi ta' partiti ġewwa u barra 
minn darhom, b'eċċezzjoni tal-finali. Din tal-aħħar 
tipikament issir fl-aħħar ġimgħatejn ta’ Mejju. 
Fil-ħarġa li jmiss inkomplu nitkellmu ftit dwar il-forma tat-
trofew, ir-rebbieħa kollha ta' din il-kompetizzjoni u xi 
kurżitajiet dwar din il-kompetizzjoni. 

Kitba ta’ Antonio Montebello 

L-UEFA Champions League 
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