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Min huwa Deo Debattista fi 

ftit kliem? 

Miżżewweġ lil Monica u għandna żewġt 

itfal, Andrè u Emma, ta’ 18 u 14 il-sena 

rispettivament. Għandi ħija wieħed, 

Charles, li llum huwa Maniġer f’bank. 

Missieri kien kok u ommi kienet 

assistenta fil-kcina, jiġifieri jiena dejjem 

kont bin il-ħaddiema, u l-familja tiegħi 

kellha dħul modest. 

Bħala passatempi, fuq quddiem għandi 

għal qalbi l-qari, u nħobb naqra minn 

kollox. Inħobb ukoll il-mużika, u wieħed 

mid-dispjaċiri tiegħi huwa li ma nafx 

indoqq strument, għax minn dejjem 

xtaqt nitgħallem il-pjanu. Jogħġobni 

wkoll il-futbol, qabel kont nilgħab ukoll, 

imma issa qed insegwih biss. 

Dr. Deo Debattista ser jikkontesta għall- 

elezzjoni ġenerali mal-Partit Laburista 

fuq l-ewwel u t-tieni distrett. 

 

 

Album tar-Ritratti fuq l-Internet 

Għadna kif tellajna photoalbum 

diġitali fuq l-Internet żur 

www.deodebattista.com għal aktar tagħrif.

 

Riëeviment Tal-Milied  

Dr. Deo Debattista jirringrazzja lil 

kullħadd għall-avveniment sabiħ tal-

Milied. “Grazzi talli lqajtuni u l-kuraġġ 

li wrejtu għall-ħidma tal-kampanja 

elettorali tiegħi mal-ewwel u t-tieni 

distrett. Grazzi mingħand il-familja 

Debattista.  

Nagħtikom Merħba fl-ewwel 
ħarāa ta’ din in-Newsletter 



     MERHBA |  2

 

 

ROKNA MEDIKA 

 

Tnedija tar-rokna medika 
 
Fuq is-sit www.deodebattista.com ġiet 

mnedija ir-rokna Medika, fejn wieħed jista’ 
jsib artikli u pariri mediċi. Dawn ikunu jistgħu 

jiġu mniżżla/downloaded mill-website. 

 

Favur il-Familja u ħajja aħjar 
 
Il-PL ħeġġeġ lill-MEPA biex tiddeċiedi favur 

tħaddim tal-power station bil-Gas Oil mhux 

HFO. Il-Gvern iwebbes rasu biex iħaddem l-

estensjoni bl-HFO. Għażla mhux biss ħażina 

għall-familji tagħna u kontijiet ogħla, kif 

ukoll l-agħar deċiżjoni għall-ambjent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITTRA TA’ TĦABBIRA TAL- 

KANDIDATURA MAL- PL 

Ħbieb, 

Fil-ħajja nieħdu ħafna deċiżjonijiet, 
hemm deċiżjonijiet li huma 

importanti għall-professjoni, għall-

familja, kif ukoll għall-pajjiż li ngħixu 

fih. 

 

Waħda minn dawn id-deċiżjonijiet, li 

ħadt ma’ marti Monica, uliedi Andre 

u Emma kif ukoll mal-mexxej 

Laburista Dr. Joseph Muscat, hija li 

fl-elezzjoni ġenerali li jmiss, ser 

nikkontesta mal-Partit Laburista fuq 

l-ewwel u t-tieni distrett. Inwiegħed 

li ser naħdem b’serjeta`, b’fiduċja, 

b’fedelta` u għall-futur aħjar. 

Inwiegħed li ser naqsam din l-

esperjenza sabiħa magħkom 

b’determinazzjoni qawwija u ser 

inkun f’kuntatt kontinwu magħkom. 

 

Għażilt il-Partit Laburista għaliex il-
Partit Laburista biss jifhem il-

prijoritajiet tal-familji Maltin dwar 

is-saħħa, ix-xogħol u l-edukazzjoni 

miġburin f’moviment wieħed 

progressiv, immexxi b’għaqal u 

b’impenn. 

 

Bħala tabib tal-familja nifhem is-

sagrifiċċji li jgħaddu minnhom il-

familji Maltin f’dawn l-oqsma tant 

importanti, ser inkun pro-attiv biex 

inwassal l-appell tagħkom 
b’messaġġ ċar.  

 

Ser nuża l-komunikazzjoni kollha 

possibli biex flimkien naħdmu 

b’għan wieħed għall-bidla waħda u 

b’viżjoni ta’ pajjiż Ewropew biex 

flimkien niksbu l-ogħla livelli fl-

oqsma tal-edukazzjoni, tas-saħħa, 

tal-ekonomija u dawk soċjali. 

 

Nistidinkom sabiex inkunu tim 

wieħed, bl-għan ewlieni li naraw il-

bidla li tant hija meħtieġa.  

 

Il-professjoni tiegħi tagħtini ħafna 

sodisfazzjon u din ħa nipprova 

nkompli nsaħħaħha billi ngħin lin-

nies mill-kamp politiku, mill-aħjar li 

nista’. 
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