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אופקי: 
2( יהירות, שחצנות, 9( מטבע בולגרי, 11( 
מקוננת, ספדנית, 12( מלכה אנגלית, 13( אליל 
כנעני, 15( שועל המדבר, 16( תלתל הצונח על 
המצח, 17( רצען, סנדלר, 19( ריקוד מלחמה 
20( מילת סירוב, 21( כוסברה, 25( אדד  מאורי,

מת הנגב, 26( חומר נרקוטי, 27( עיר ביוון, 
30( טבח מומחה, 32( ממלכה קדומה, 34( 
ממלכי ארם, 38( דג מאכל, 39( מלחין גרמני, 
41( לחם הודי, 42( יחידת מידה ללחץ, 44( 
כינוי לשרצים ולרמשים, 47( כעס, 48( נהג 
פילים, 50( אדם השולל כל דבר, ניהיליסט, 
52( נהר בסין, 53( תעלת שופכין, 55( ממלכה 
קדומה, 56( קידומת הולנדית, 57( דג מאכל 
גדול, 59( שקט! 60( משהו דוחה ובלתי רצוי.

אנכי: 
1( בן משפחת עניים, 3( חדר קטן, 4( כרטיס 
משחק, 5( פרח ממשפ' המורכבים שמוצאו 
ממקסיקו, 6( עיר בספרד, 7( כלי חפירה, 8( 
משוררת ישראלית , 10( בן אחיה, 12( אייל 
קנדי, 14( נהר בגרמניה, 16( עוף דורס יום 
קטן, 18( חלף, הסתיים, 19( אל השאול היווני, 
22( חומר כיור, 23( דובדבן היהודים, 24( מין 
28( מחשבה, 29( אלת המוות במיתוד  כרוב,
לוגיה הנורדית, 31( צלחת גדולה של ארוחה 

הודית, 33( כלי לחריטת הברגה פנימית, 35( 
36( מילת משאלה, 37( מכרד  קליפת הענב,
סם באפריקה שוכן עצים, 40( עיר ביוון, 42( 
סיבית, 43( מין נורה, 44( צמחדבר ממשפ' 
הדגניים, 45( כלי נגינה מקראי, 46( מערב, 
47( מלך ברניקיה, 49( מידת נפח קדומה לנוד
זלים, 51( מילת תנאי, 53( עפרתדמתכת, 54( 

פוביה, 57( מכלי השחמט, 58( זז.
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תשבץ הארץ  טומי שמיר

שחמט  ישראל שרנצל

קארפוב ואנאנד בירושלים
חגיגות  במסגרת  בירושלים,  השחמט  אירועי 
70 לישראל, היוו הצלחה מרשימה. ביום הראד –ה
שון התקיים הפנינג  בשער יפו שלבש שחורדלבן, 
שבו השתתפו כ–3,000 איש מרחבי הארץ, במגוון 

דגילים. אורחי הכבוד היו אלופי העולם לשעבר אנ
טולי קארפוב בן ה–66 שכבר פרש ממשחק פעיל, 
48 שעודנו בצמרת העולמית הגד –ווישי אנאנד בן ה
מהיר.  בקצב  העולם  אלוף  בתואר  ומחזיק  בוהה, 
בהתאמה,  נערים  ו–29   25 מול  התמודדו  השניים 
וכל אחד מהם סיים בתיקו מול שלושה מתמודדים. 
גאלה  אירוע  דוד  מצודת  במלון  התקיים  למחרת, 
100 מוזמנים, ובהם נשיא פיד"א השנוי במחלוד –לכ
דקת קירסאן איליומז'ינוב, שיעמוד לבחירה מחוד

שת בספטמבר הקרוב. נשאו דברים: נתן שרנסקי, 
עוזי  הפורש  הפיס  מפעל  יו"ר  אלקין,  זאב  השר 
דיין, ויו"ר איגוד השחמט ד"ר צביקה ברקאי. רובם 

מהש הישראלית  הקבוצה  להחרמת  דהתייחסו 
דתתפות באליפויות העולם בסעודיה בדצמבר האח

רון, והביעו דרישה תקיפה לבל יישנה הדבר. דיין 
התייחס לתרומת הפיס, בשיתוף רשויות מקומיות, 

כי במאות  הלימודים  לתוכנית  השחמט  דלהכנסת 
דתות ב'דג', גם בפריפריה. כמו כן צוינו הישגיו הר

בים של הענף ב–70 השנים האחרונות, תוך מבט 
דאופטימי לעתיד. שני האלופים קיימו משחק סימו

לטני מול 20 מתחרים כל אחד; קארפוב ניצח בין 
ביטון  ארז  והמשורר  אלקין  שרנסקי,  את  היתר 

ד)שלושתם משחקים ברמה טובה למדי( וסיים בתי
דקו מול זאב זוהר ודני אלקיים )מטובי שחקני השח

ובעולם(. אנאנד סיים בתיקו עם  מט בכתב בארץ 
בין  הוכברג.  ערן  העבר  אמן  ועם  זיו  שמעון 

דקורבנותיו היה גם כותב שורות אלו. המנחה, אטי
האלופים;  שני  את  קצרות  ריאיין  שומפלבי,  לה 
חלק  להיות  גאה  "אני  היתר:  בין  אמר  אנאנד 
זה, לישראל יש תרבות שחמטית עמוקה  מאירוע 
ומחמם לב לראות את חלקו של השחמט בחגיגות 

ה–70".
על  טובות  מילים  כמה  לומר  ההזדמנות  זו 
עשייתו של יו"ר האיגוד המכהן פחות משנה. הוא 
הצליח לשפר את מצבו הכספי של האיגוד, להביא 
ברחבי  חדשים  מועדונים  וכמה  כמה  לפתיחת 
בבתי  השחמט  הוראת  את  כאמור  ולקדם  הארץ, 
הספר. יושרו גם ההדורים בין האיגוד לבין בכירי 

דהשחקנים, ומובטחת השתתפותנו באירועים המר
כזיים באירופה ובעולם.

דנקודת תורפה המחייבת טיפול היא מיעוט הת
ויש  בישראל,  גבוהה  ברמה  הבינלאומיות  חרויות 
לקוות שתוקדש לכך תשומת הלב הראויה. כדאי 
לתמוך  להמשיך  ישראל  על  אם  לשקול  גם 
שרצים  קופת  מאחוריו  הנושא  באיליומז'ינוב 

האמרי הסנקסציות  ברשימת  הכללתו  דבעייתית; 
דקאיות בשל קשריו עם משטר אסד גורמת לאחרו

נה לקשיים כספיים משמעותיים לפיד"א. 

זוכרים את לסקר 
וחזקה  גדולה  בזק  תחרות  התקיימה  בברלין 
לסקר,  עמנואל  של  ה–150  הולדתו  יום  לציון 
 )1921–1894( השני  העולם  אלוף  שהיה  היהודי 
אחר.  עולם  אלוף  מכל  זמן  יותר  בתואר  והחזיק 
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ליגה,   — הבונדס  משחקני   285 השתתפו  באירוע 
כל  אמנים.  רבי   43 מהם  בתבל,  לחזקה  הנחשבת 
8 זוגות של קרבות בזק;  ניצח הרוד  מתמודד שיחק

לפני  מ–16,  נקודות   14 עם  טומשבסקי  יבגני  סי 
ההולנדי הצעיר יורדאן ואן פורסט 13.5, הישראלי 
הבינלאומית(  בזירה  מאוד  )הפעיל  פוסטני  יבגני 
בוהמן 13. הנער הגרמני המבטיח  ריינר  והגרמני 
וינסנט קיימר היה בין צוברי 11.5 נקודות. נזכיר כי 
גרמניה עם עליית המשטר הנאצי  עזב את  לסקר 
קרויים  שמו  על  ב–1941.  הברית  בארצות  ונפטר 

כמה מועדונים בארץ ורחוב בתל אביב. 

תחבולה של פעם
לבן: ולרי סקאצ'וב

שחור: פאבל מלטין

אליפות רוסיה לקבוצות, סוצ'י 2018
דיאגרמה

דהכרעת הקרב הבא לאחר הקרבת "חצי לוח", מז
כירה מאוד את "קרב האלמוות" גליקסברגדניידורף, 
לפני כ–90 שנה. 18...צ:ה4! 19. ו:ה4, ר-ז3 + 20. 

מ-ו3, פ-ה5 +! 21. ד:ה5, ר:ח3!
22. ר-ג4 )ר-ו1 יפסיד ל-ר:ה5; 23. מ-ה2, ר:ז2( 

ח5! מ-ה2, מה:ז2 + הלבן נכנע. 

בקצרה
בשנחאי החלה אליפות העולם לנשים בין שתי 
ז'ונגאי  טאן  בתואר  המחזיקה  סיניות.  מתמודדות 
יו ונג'ון. שתיהן בנות  מתמודדת עם הפייבוריטית 
27 וחברות טובות. בעת כתיבת שורות אלו התוד

צאה היא  1.5-2.5 לטובת ונג'ון.
דתומר פיינמן ממועדון אשדוד סיים במקום הר

ביעי המכובד, באליפות העולם לתלמידי בתי ספר, 
בקטגוריה של גילאי 17, שהתקיימה בסטוקהולם.

חבריו של האמן המנוח רפי פרסיץ יוזמים תחרות 
חיבור סיומים )אטיודים( בינלאומית  לזכרו, לרגל 
עשור לפטירתו שיצוין בשנה הבאה. פרסיץ היה אמן 
שחמט ברמה גבוהה שייצג את ישראל באולימפיאדות, 
והתמודד בכבוד מול כמה מטובי תבל; הוא הצטיין 
)וגם בנושאי כלכלה מעל דפי  בכתיבה על שחמט 
סיומים.  מאוד  ואהב  האחרונות(  בשנותיו  "הארץ" 

דהמארגנים מבקשים שהחיבורים יהיו טקטיים, ישי
רים, וקלים להבנה, כפי שהיו הסיומים שהתחבבו על 
פרסיץ. את החיבורים יש לשלוח עד נובמבר הקרוב 
במייל לשופט התחרות, עופר קומאי, שהיה שלוש 
ובעיות  סיומים  בפתרון  העולם  אלוף  פעמים 

 .ofercomay@gmail.com

אופקי:
1. מכשפה: הנח עפר קרוב )עפ"י השמיעה של יגאל 
שילון( )6,4( 7. אינם צבועים כשהיו, וזה בסדר 
)עפ"י אורי בןדדור( )3( 8. אף שאין לכך הסבר 
5,2( 9. על סף "פרוזדור ירוד )נראה לעין, רדו ליגה 

שלים" הֵוה פנתר! )5,2( 10. נתן אישורו הסופי 
3( 11. מועדון הכדוד )ושוב לחץ )עפ"י יוסי אילן( 

רגל של הסופר )עפ"י יוסי אילן( )4( 12. גם כשהם 
דקטנים אינם מרוויחים כספם ביושר )עפ"י אלי מו

6( 13. פחד קדושים וגיבורים )3( 14. מבד )עלם( 
קר את ישראל בקיץ ובחורף )עפ"י אורי בןדדור( 
)6( 16. מחלת עיתונים? )4( 19. לאדם, למשה ולאד

ריק )עפ"י רע כהן( )3( 20. עשה הרבה בפסוק "אמר 
5,2( 22. מלים נרד )אויב: ארדוף, אשיג, אחלק..." 

דפות בגן חיות ירושלמי )5,2( 23. השפחה הביאה 
אותה לעולם באצבע )עפ"י איציק בלול( )3( 24. 

זה מר, כי נפרדים מהקול הרדיופוני )5,5(
אנכי:

1. ספורטאי ישראלי מחסל ענף חקלאי )עפ"י 
אליעזר כמון( )5( 2. שבת שלום, ירושלים )3,4( 
3. "מרדונה בוז" שורקת שכונה ירושלמית )עפ"י 
 – ירושלים  )3,3( 4. ראש העיר  אמנון בירמן( 
יהודי! )5,3( 5. לא הכנרת ולא השבת )עפ"י אורי 
3,4( 6. יש דברים טובים לומר על ירוד )בןדדור( 

שלים אפופת המאבקים המזוינים )עפ"י אמנון 

בירמן( )4,4( 11. לפי החוצפה תבדוק אם יש להן 
חום )עפ"י יוסי אילן( )5,3( 12. לא חשק בגויאבה 
3( 13. מהיכן באות הצרות? מיד )ולכן נשאר עם... 
רושלים )עפ"י אורי בןדדור ויוסי אילן( )4,4( 15. 

דבפרקליטות המדינה אמרו שהוא המנהיג של תקו
פתו )עפ"י ירון רחמים( )4,3( 17. בהימור העץ 
הוא זה שלא הותירני אדיש )עפ"י אלי מועלם( 
)7( 18. שכונה ירושלמית מארחת שני ח"כים לשד
עבר )עפ"י אמנון בירמן( )3,3( 21. נטמנה בניוד

יורק )עפ"י יוסי אילן( )5(
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 קטע מאטיוד של ג. ברנייב 1931: 
 1. פ-ח5, ז2; 2. פ-ז3 + ר:ז3 +

3. מ-ח3! ופט.
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