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L-Erbgħa, 2 ta’ Mejju, 2007, fil-Ministeru għal Għawdex, kien hemm 26 studenta tal-Form 4,
li jattendu fil-Kulleāā t’Għawdex, biex jiëëelebraw it-tmiem ta’ kors introduttorju fuq illingwa u l-kultura Għarbija li āie organizzat mis-Sur Charles Daniel Saliba. Waqt l-indirizz
tiegħu Chev. F. Gatt, il-Prinëipal tal-Kulleāā t’Għawdex, enfasizza l-fatt li l-prijorità talkulleāā hija li jipprovdi edukazzjoni ħolistika u taħriā għal kull individwu li jattendi jew
jaħdem fil-Kulleāā t’Għawdex. Hu rringrazzja lill-għalliema li organizzaw korsijiet varji
speëjalment dawk li organizzawhom wara l-ħin tal-iskola. Chev. F. Gatt qal li waħda millprijoritajiet tiegħu hi li jintroduëi kategorija ta’ lingwi li hu jsejħilhom eŜotiëi bħaë-êiniŜ, lIndjan u l-Għarbi. Hu qal li din is-sena l-lingwa introdotta kienet dik Għarbija għaliex Ŝgur
kienet se tipprovdi lill-istudenti Għawdxin b’vantaāā meta japplikaw għal xogħol ma’
kumpaniji b’interessi Għarab. Wara l-indirizz irringrazzja l-għalliema u l-āenituri li attendew
għal kors fil-kompjuter. Huma āew mogħtija ëertifikat t’attendenza mill-Ministru għal
Għawdex.
Wara s-Sur Charles Daniel Saliba, l-għalliem li għamel il-kors fuq il-lingwa u lkultura Għarbija, tħaddet fuq il-benefiëëji li hemm meta wieħed jistudja l-Għarbi. Hu semma
l-investiment li qegħdin isiru f’Malta minn kumpaniji Għarab bħal dawk ta’ Smart city,
Maltacom, FimBank, International Hotel Investments u investimenti minn nies Maltin
f’pajjiŜi Għarab. Matul it-taħdita Saliba kkwota artiklu tas-Sur Joe C. Cordina li jāib it-titlu
“Arabic - time to get smart about it” li deher f’The Sunday Times tad-29 t’April u kkonkluda
li reāa’ wasal Ŝmien l-Għarbi. Saliba wera wkoll lill-istudenti post tax-xogħol b’kariga
importani ħafna li deher f’The Sunday Times tal-1 t’April fejn waħda mill-kriterji kienet
“Basic knowledge of Arabic”. Is-Sur Saliba qal li wara li attenda kors ta’ sentejn flUniversità ta’ Malta, liema kors kien organizzat mid-Dipartiment tal-Għarbi u tal-Istudji talLvant Qarib, fil-Fakultà tal-Arti, sponserjat mill- SDO, hu akkwista Diploma fl-Għarbi. Wara
āie kkuntattjat minn Chev. F. Gatt biex jorganizza dan il-kors. Saliba rringrazzjak kemm lil
Chev. F. Gatt, il-moħħ wara dan il-proāett u lis-26 studenta li attendew dan il-kors.
Wara li għamel l-indirizz tiegħu Saliba ppreŜenta lill-Ministru għal Għawdex u lil
Chev. Gatt bil-pakkett tan-noti li għaddew l-istudenti f’dan il-kors.Wara l-maāāoranza talistudenti qraw siltiet varji bl-Għarbi. Fl-aħħar kull student li attendiet ingħatat ëertifikat
t’attendenza flimkien mal-aħħar publikazzjoni ta’ Saliba “Ktejjeb b’taqsira b’differenza u
b’eŜerëizzji varji fuq L-Isqaq”, mill-Ministru għal Għawdex. Wara l-preŜentazzjoni, ilMinistru għal Għawdex, indirizzat lill-iggraddwati. Hija għamlet enfasi fuq l-importanza tattagħlim tul l-ħajja kollha u qalet lill-istudenti li kull individwu għandu jkompli jistudja imqar
wara li jiggradwa mill-Università. Hi ferħet lil Chev. Gatt għall-isforzi kontinwi tiegħu biex
jipprovdi lill-Għawdxin b’opportunitajiet edukattivi xierqa. Hija kkonkludiet li l-kors talGħarbi kien wieħed ideali, speëjalment issa li kien se jkollna l-investiment ta’ Smart City. Hi
inkoraāāiet lil Chev. F. Gatt u lis-Sur Saliba biex jipprovdu lill-istudenti b’korsijiet simili
biex jattrezzaw lill-istudenti Għawdxin għad-dinja tax-xogħol speëjalment ma’ kumpaniji
Għarab jew b’interessi Għarab.

