
Ħbieb, waħda mill-isbaħ logħbiet minn dawk magħrufa bħala board games hija 
mingħajr ebda dubju ta’ xejn il-logħba taċ-ċess. L-oriġini taċ-ċess tibqa' kwistjoni ta' 
kontroversja. Il-logħba taċ-ċess, kif nafuha llum, oriġinat mil-logħba Indjana chaturang. 
Il-logħba nfirxet madwar l-Asja u l-Ewropa matul is-sekli ta’ wara u eventwalment 
evolviet f'dak li nafu bħala ċess madwar is-seklu 16. Wieħed mill-ewwel masters tal-
logħba kien qassis Spanjol jismu Ruy Lopez. Illum nafu li ċ-ċess oriġina mill-Imperu 
Indjan Gupta. Madankollu ħafna nies jemmnu bis-sħiħ li ċ-ċess kienu jilagħbuh diġà l-
Eġizzjani tal-qedem. Iżda, iċ-ċess u dak li kienu jilagħbu l-Eġizzjani huma kompletament 
differenti. 
 
Biex tilgħab iċ-ċess trid tikkonċentra bis-sħiħ u trid taħseb ħafna ’l quddiem. Trid 
taħseb ukoll  x’ jista’ jagħmel l-avversarju. Trid kważi taqralu moħħu. Trid tantiċipa l-
mossi tiegħu sabiex tkun tista’ tilqa’ għalihom. L-iskop tal-logħba huwa li ġġib ir-re 
avversarju f’pożizzjoni fejn ma jistax jiċċaqlaq, checkmate. Dan trid tippjanah sewwa 
però fl-istess ħin triq toqgħod ferm attent li tiddefendi r-re tiegħek. Biex tagħmel hekk 
ikollok 8 suldati (“pawns”), 2 isqfijiet, 2 kavallieri, 2 kastelli (“rooks”). Dawn il-biċċiet 
kollha jiċċaqalqu b’mod differenti. Oriġinarjament, ir-rook kien jissimbolizza “chariot” 
tal-gwerra. Il-kelma “rook” ġejja mill-kelma Persjana rukh li tfisser chariot. Ikollok 
naturalment ukoll re u reġina. Aktar ma timmaġina u taħseb f’mossi għal quddiem, 
aktar ikollok ċans tirbaħ il-logħba. 
 
Jien għamilt snin iffissat fuq din il-logħba. Aktar ’il quddiem bdejt nidħol online u 
nilgħab kontra nies barranin. Kien għad kelli moħħi tajjeb! Kont nilgħab biex nirbaħ. 
Qatt ma kien fil-karattru tiegħi li nilgħab biex ngħaddi ż-żmien. Hekk magħmul jien. 
 
Hawn min iqabbel partijiet mill-ħajja tal-bniedem ma’ logħba ċess. Trid tippjana sew 
għal quddiem anke jekk ’il quddiem ma tafx jasalx jew kif se jkun. Filwaqt li dejjem 
naraw kif se nakkwistaw affarijiet ġodda, ftit noqodu attenti li dak li għandna ma 
nitlifuħx. Irridu nibżgħu għar-re. Min jaf ir-re hux kull wieħed u waħda minna? Allura 
jiena ngħid li rridu nibżgħu għalina nfusna. Anke issa li ormolna. 
 
Għalfejn qed nikteb hekk? 
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Is-6 ta’ Mejju 2022— 20.00-Project House – Quddiesa ta’ Jum l-Omm ma’ Fr. Saviour. 
 
It-13 ta’ Mejju 2022 – 20.00-Project House – Il-Laqgħa Ġenerali Annwali. 
 
Il-Ħadd 15 ta’ Mejju – Ġurnata Għawdex. Dettalji aktar tard fuq FB. 

L-20 ta’ Mejju 2022 – 20.00 - Project House - Il-Konsumatur ma’ Ms Odette Vella. 
 
Is-27 ta’ Mejju 2022 – 20.00-Sea Side Restaurant, Birżebbugia.  
 

Laqgħa Ġenerali Annwali. It-13 ta’ Mejju—Project House—20.00 

Diskors ta’ Merħba miċ-Chairperson. 

Rapport mis-Seġretarja. 

Rapport Finanzjarju. 

Elezzjoni Kumitat (jekk ikun hemm aktar minn 7 nomini) 

Għeluq. 

 

Kemm nieħu pjaċir meta jiġi xi ħadd mill-membri u jgħidilna li hu sab l-għajnuna fil-

grupp tagħna f’mument diffiċli u issa wasal iż-żmien li hu jagħti l-għajnuna lil 

ħaddieħor. Dan hu li jagħmel il-grupp tagħna familja kbira speċjali. Dan huwa s-

sapport li nemmen fih jien. Lil hinn mill-ikliet u attivitajiet l-oħra kollha li norganizzaw, 

is-sapport f’mument diffiċli fil-ħajja tagħna jibqa’ l-aktar ħaġa għal qalbi.  

Se jkollna sajf impenjattiv immens. Qed norganizzaw u se nibqgħu norganizzaw aktar 

attivitajiet anke sabiex infakkru l-25 sena mit-twaqqif tal-grupp. Grazzi ferm lil min 

jaħdem fuq dawn l-attivitajiet. 

Il-parteċipazzjoni tal-membri u ħbieb oħra timlina bil-kuraġġ biex inkomplu 

għaddejjin minkejja li anke aħna ngħaddu minn mumenti diffiċli. Imma aħna mimlija 

kuraġġ, għax minkejja kollox nafu li hemm qawsalla wara l-maltemp. 



Logħba taċ-ċess hija bħal verżjoni simplifikata ħafna tal-ħajja ta' kuljum. Logħba 
mifruxa fuq bord li fih 64 kwadrant li jissimbolizza kamp fejn issir il-battalja. Kull 
waħda mid-deċiżjonijiet li nieħdu waqt il-logħba se jkollha konsegwenzi għall-futur. 
Nafu li kull mossa li nagħmlu ġġib triq ġdida għall-futur.  Kull mossa jew deċiżjoni li 
tagħmel tista' jew iġġib vantaġġ jew żvantaġġ.  Kull mossa li tagħmel anke jekk 
b’intenzjonijiet tajba tista' ġġib riżultat negattiv. Il-biċċiet għandhom jibqgħu 
jiċċaqalqu. Trid tibqa’ għaddej u dejjem taħseb u tagħmel mossi ġodda skond  dak li 
jkun ġara. 
 
Li nagħmlu żball huwa xi ħaġa normali, nagħmlu żball għax aħna umani u kull min hu 
uman xi darba jew oħra se jiżbalja. F’logħba ċess jekk l-avversarju jkun ta’ ċertu livell, 
u int tagħmel żball, tista tibqa ċert li se titlef. Ftit hemm ċans li waqt logħba ċess, jekk 
tagħmel żball se tirkuprah u tirbah. Almenu l-ħajja mhux hekk. Dejjem hemm ċans li 
tirranġa żball li tkun għamilt. Jekk l-iżball ikun kbir allura l-irkupru jkun aktar diffiċli. 
Jiena ċert li meta ormolna kollha kemm aħna ħsibna li ħajjitna spiċċat u li tlifna l-
logħba. Kien hemm minna wkoll li għaddewlu minn moħħu ħsibijiet ferm koroh, 
ħsibijiet li nabbandunaw ir-re u nħallu r-re jintelaq mal-kurrent. Tinsew qatt li aħna r-
re u r-re huwa ferm importanti li nieħdu ħsiebu. 
 
L-importanti huwa li f’din il-logħba ċess li hija l-ħajja, bil-kalma kollha nieqfu, 
nirriflettu u ddeċiedu x’mossi għandna nagħmlu. Bil-kalma kollha ma jfissirx qatt jew li 
noqogħdu naħlu l-ħin. Bilħaqq għax kont se ninsa, anke f’logħba ċess il-ħin huwa 
mportanti. Jekk jagħddilek il-ħin stipulat għalik u ma tkunx għamilt ebda mossa, xorta 
waħda se titlef il-logħba. Niddefendu b’kemm għandna saħħa d-deċiżjonijiet li nieħdu 
u ma noqogħdux naħsbu u ninkwetaw l-avversarju kemm hu b’saħħtu jew il-logħba 
kemm hi iebsa. Kuraġġ ħbieb. 
 

Victor 

• 11% tan-nies huma xellugin 

• Awwissu għandu l-ogħla persentaġġ ta' twelid 

• L-ikel jekk ma jitħallatx mal-bżieq ikun mingħajr togħma 

• Persuna medja torqod f'7 minuti 

• L-ors għandu 42 sinna 

• L-għajn tan-ngħam (ostrich) hija akbar minn moħħu stess 

• Il-lumi fih aktar zokkor mill-frawli 

• 8% tan-nies għandhom kustilja żejda 

• 85% tal-ħajja tal-pjanti tinstab fl-oċean 

• L-isem oriġinali ta' Ralph Lauren kien Ralph Lifshitz 

• L-alfabett Ħawajjan għandu 12-il ittra u simbolu- A, E, H, I, K, L, M, N, O, P, U u W  

• 'Topolino' huwa l-isem għal Mickey Mouse ġewwa l-Italja 

• L-alfabett Nawtika fiha 24 kelma li huma- Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, 
Golf, Hotel, India, Juliett, Kilo, Lima, Mike, November, Oscar, Papa, Quebec, Romeo, 
Sierra, Tango, Uniform, Victor, Whiskey, X-ray, Yankee, Zulu.  

• L-itwal titjira rreġistrata ta' tiġieġa kienet ta' 13-il sekonda 

• Kont taf li l-għasafar għandhom bżonn gravità biex jibilgħu 

• L-ittra E hija l-iktar ittra użata fl-alfabett 

• L-aktar 3 lingwi komuni fid-dinja huma Ċiniżi Mandarin, Spanjoli u Ingliżi 

• Fil-lingwa Ingliża ‘Dreamt’ hija l-unika kelma li tispiċċa mt 

• Fil-lingwa Ingliża l-ewwel ittri tax-xhur Lulju sa Novembru huma JASON 

• Qattusa għandha 32 muskoli f'kull widna 

• Perth hija l-iktar belt bl-iktar irjieħ tal-Awstralja 

• L-isem tan-nofs ta’ Elvis kien Aaron 

• Il-goldfish jista' jara kemm dawl infra-aħmar kif ukoll dawl ultravjola 

• L-iżgħar għadam fil-ġisem tal-bniedem jinstabu fil-widnejn 

• Il-qtates iqattgħu 66% ta' ħajjithom rieqda 

• L-Isvizzeri jieklu l-iktar ċikkulata ekwivalenti għal 10 kilos għal kull persuna fis-sena 

• Il-flus huma l-kawżu numru wieħed li jargumentaw il-koppji 

• Il-Grupp Minus One, f’Ġunju li ġej se jagħlaq 25 sema mit-twaqqif tiegħu 

• L-għan prinċipali tal-grupp Minus One huwa s-sapport 

Inti, li qiegħed taqra, kont taf li 


