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Libri është tertamenti shpirtëror që një 
brez i lë një tjetri, këshillat e një zemre të re. 
E tërë jeta e njerëzimit është e shprehur në 
libra; fiset, njerëzit dhe shtetet janë zhdukur, 
por libri ka mbetur. Ai është program i së 
ardhmes. Le të hyjmë me nderim në këtë 
tempull. 

 
Aleksandër Hercen 
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PARATHENIE 

 
 
 
 
 
Me vëllimin e dytë “Sport”, pas atij “Shkencë”, të dalë në 

dhjetor të vitit 2005, botimi “Tirana-Personalitete” i shoqatës tonë 
ka marrë tashmë formën e një “seriali”. Ndërkohë, është rasti të 
deklarojmë se, paralelisht me këtë, ne po konfigurojmë projektin 
edhe për vëllimin e rradhës “Art”.  

Bazuar në këto realitete, dhe të cilat i konsiderojmë arritje 
të rëndësishme, ripohojmë “evidentimin e traditave të lavdishme 
të trevës tonë si dhe të kontributeve të tiranasve në të gjitha fu-
shat e jetës”. Këtë detyrë, që Shoqata “Tirana” ja ka ngarkuar ve-
tes prej vëllimit të parë të këtij botimi, vazhdon t’a ndjejë obligim 
të vetin karshi të gjithë dashamirësve të saj dhe falënderim për të 
gjithë ata që aftësitë e tyre i vunë dhe i vejnë në dispozicion të 
bashkësisë së trevës tonë. Me këto praktika, ne mbetemi të bin-
dur se dokumentimi i të tashmes dhe i të kaluarës sado të afërt 
është nder. Një komunitet pa histori mbetet pa identitet. Historinë 
e plotësojnë edhe ato copëza të jetës dhe të veprimtarisë së gjith-
kujt, të cilat, për sportin, po përpiqemi t’i japim në këtë libër. 

 
Pa dashur të përsëris veten me ato çfar kam thënë në pa-

rathënien e vëllimit të parë, edhe arritjet sportive i takojnë po asaj 
Tirane, që filloi jetën në mesjetën e vonëshme. Ky progres i kah-
hershëm nuk mund të ndodhte në se nuk do të gjente brum dhe 
terren të nevojshëm, e këto ishin tiranasit dhe qyteti i Tiranës. 
Duke u populluar pa ndërprerje nga të ardhurit e zonave të afërta, 
krahas ekonomisë, patën rritje edhe treguesit e tjerë. Arsimi u për-
qafua jo vetëm në nivelet e ulta të tij, por edhe në ato të larta. 
Brenda mundësive të veta, mjaft familje, duke ditur të veçojnë më 
të aftit, dërguan fëmijët e tyre për studime edhe jashtë shtetit. Një 
udhëtar i huaj që, në shekullin e 19-të kishte vizituar disa nga 
krahinat e Shqipërisë, shkruan se, në Tiranën e bukur, të pas-
tër dhe me plot kopshtije, mund të takoje djem me veshje 
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europiane, që flisnin gjuhë të huaja dhe që kishin studjuar 
në shkollat perëndimore.  

Edhe pse në vite të turbullta, gjesti i pranimit për t’a shpa-
llur Tiranën kryeqytet, që ndodhi, më 1920, d.m.th., për t’a për-
caktuar ate si zemrën e shtetit të ri, tregoi se në këtë trevë jetonin 
burra të mençur, trima e largpamës, shpirtmëdhenj, me një for-
mim të lartë të ndjenjës kombëtare, me integritet të fuqishëm 
moral, inteligjencë, kulturë dhe dituri. Me këtë akt historik, popull-
sia autoktone tiranase, nga kërkohej kjo sakrificë dhe ky nderim, 
tregoi edhe një herë karakterin dhe cilësitë e saj të virtytshme për 
rolin e qytetit lider. “Brënda pesëmbëdhjetë vjetësh, shkruan 
shtypi i kohës, Tirana mori një fizionomi, të cilën, kryeqyte-
tet e tjerë me ecje normale e kanë arritur në jo më pak se 
gjysmë shekulli”. Mikpritja e çiltër, gjithnjë me sjellje të qytetë-
ruar dhe e ndershme, paqësore dhe e lidhur me punën e me kul-
turën, karakteristikë e spikatur dhe e përhershme e tiranasve, 
çka vihet re edhe në ditët e sotme, ishte, gjithashtu, faktor i 
rëndësishëm për rritjen dhe zhvillimin e gjithanshëm të Tiranës. 
Por, tiranasit pranojnë se, këto progrese i arritën dhe vazhdojnë t’i 
arrijnë, pandërprerë dhe me rezultate të shkëlqyera, bashkë me 
të ardhurit e integruar mirë dhe shpejt në komunitetin tonë. 

Po në vitin 1920, krahas pozicionit të kryeqytetit, që e 
shndërroi Tiranën në qendrën më të rëndësishme të ekonomisë, 
arsimit, artit e kulturës, u themelua Sport Klub “Tirana”, i cili u 
rihap vrullshëm më 1926. Në këto akte, jo thjesht sportive, por aq 
edhe kulturore e historike, çka përbëjnë lavdi për qytetin tonë, 
kanë meritë personalitete të njohura dhe me reputacion të kohës, 
si Bahri Toptani, Stefan Shundi, Adem Karapici, Irfan Gjinali, Re-
shat Tafalla, Hasan Fortuzi, Skënder Frashëri, Ha-san Alizoti, 
Anastas Koja, Jonuz Tafaj, Avni Zajmi, Palokë Nika, Anastas 
Shundi, Ali Erebara e tjerë e tjerë. Shumë nga ata ishin profesorë, 
mjekë të nderuar, juristë tregtarë, e prej tyre, dhe ushtrues të 
sportit, por njëri prej tyre, Selman Stërmasi, është njeriu që dha 
gjithshka për SK “Tirana” dhe, për këtë, ai mbetet “simbol i sportit 
tiranas” e një emër i madh e i paharruar. Mjaft nga të rinjtë e 
aktivizuar edhe më parë në shoqëri të ndryshme sportive, para-
rendëse të sportklubit, kryen më vonë studime të larta për 
mjekësi, drejtësi etj..   

Aktivitetet sportive, populli i Tiranës i shfrytëzoi edhe si 
mundësi për të shprehur shpirtin e tij patriotik. Kjo ishte mjaft e 
dukshme sidomos me urrejtjen e shprehur kundër pushtuesit fa-
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shist. Por, edhe gjatë diktaturës së viteve 1944-1990, ai dhe sport 
dashësit e vet patën guximin që, të japin mesazhin se “sporti 
është dukuri qytetare dhe nuk duhet përzier me ideologjinë”. Falë 
këtyre mentaliteteve të përparuara të sportistëve, sportdashësve 
dhe të vetë bashkësisë sonë, si dhe kualiteteve sportive të tij, SK 
“Tirana” mbeti gjithnjë, e deri më sot, më masivi, më autoritari 
dhe më cilësori në vendin tonë. Në vitin 2000, nga Presidenti i 
Republikës së Shqipërisë, KS “Tirana” është dekoruar me titullin 
“Mjeshtër i madh”.  

Për të qenë koherentë me kohën për të cilën flitet në epi-
sode të veçanta të librit, janë përdorur vetëm emrat zyrtarë për-
katës: Sportklub “Tirana”, KS “17 Nëntori”, “Puna”, KS “Tirana” 
dhe KF “Tirana”, krahas edhe KS “Partizani” dhe KS “Dinamo”, 
që janë ngritur e kanë funksionuar po në qytetin tonë.  

 
Sikurse për librin e parë, kryesia e shoqatës “Tirana” ruaj-

ti komisionin e posaçëm, por, duke e përshtatur ate. Aktualisht, ai 
përbëhet nga Ismail Demneri (kryetar), Shyqyri Rreli, Ferhat 
Gruja, Lulzim Mema, Bedri Alimehmeti, Jorgji Shundi, Ali Mema, 
Lumturi Markola, Ergys Tafalla dhe Tarik Llagami (anëtarë).   

 
Sikundër në vëllimin “Shkencë”, kemi konsideruar të njëj-

tat parime mbi përcaktimin e protagonistëve të përfshirë në libër. 
Së pari. Dallimi cilësor.  
Përvoja e librit të parë, e bazuar në kriterin më të thjeshtë, 

objektivitetin, rezultoi e suksesshme, e mirëpritur dhe e përkra-
hur nga opinioni. Për këtë arsye, përsëri, ne konsideruam vetëm 
kualitetet e shpallura në mënyrë ligjore, natyrisht me specifi-
kat përkatëse sportive.  

Së dyti. Dallimi krahinor.  
Përcaktimet krahinore nuk janë të prera, siç ndodh me 

nënshtetësitë. Po e përsërisim,“Fjalori i Gjuhës Shqipe”, AShRSh, 
i vitit 1980, shprehet se “..tiranas (do të thotë), banor vendas nga 
Tirana ose ai që e ka prejardhjen nga Tirana” dhe “që lidhet me 
Tiranën ose tiranasit...” (fq. 2000). Fjalorë të huaj, qënien vendas, 
në rastin konkret tiranas, e lidhin kryesisht me banimin dhe akti-
vitetin e individit.  

Pa e vënë fare në mëdyshje faktin se, Sport Klub “Tirana”, 
prej vitit 1920 e në vazhdim, është përfaqësuesi tradicional e real 
i kësaj treve, ne konsiderojmë edhe aktivitetin e klubeve të tjera 
në Tiranë, e sidomos të atij “Partizani”, prej vitit 1947, dhe 
“Dinamo”, prej 1950. Për këtë arsye, duke mbajtur përsëri të njëj-
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tin pozicion, në vëllimin “Sport”, nuk kemi ndalur vetëm te auto-
ktonët, por edhe te protagonistë të tjerë joautoktonë, të hershëm 
ose jo të hershëm, të angazhuar në të gjitha klubet sportive të 
qytetit të Tiranës, sigurisht, në se kanë plotësuar kriterin e parë.  

Nisur nga konceptimet e mësipërme, nga vullneti i protago-
nistëve dhe nga Statuti i Shoqatës, në këtë botim, sikurse edhe në 
të parin, ne mbajmë të njëjtin pozicion. Janë përfshirë ata, që, 
“duke qenë jo pa tradita e të lidhur me Tiranën, të “natyra-
lizuar” sidomos për angazhimet sportive, marrin përsipër 
se, në këtë plan, nuk mund të evidentohen në aktivitetin e 
asnjë shoqate tjetër homologe”. 

 
Për nga paraqitja, vëllimi ruan të njëjtën formë me të parin. 

Duke qenë përsëri të bindur për kontributin më të hershëm dhe 
njëherazi për vazhdimsinë e brezave, edhe në këtë vëllim, rrjesh-
timi i emrave është bërë po sipas kriterit të moshës. Megjithate, 
ka një shmangie fare të vogël. Në krye është Selman Stërmasi, si 
personaliteti më i shquar sportiv i trevës. 

Për të ndihmuar lexuesin, pozicioni i çdo emri jepet edhe 
në një përmbajtje të dytë, të ndërtuar sipas rendit alfabetik. 

 
Më në fund, në emër të kryesisë së Shoqatës “Tirana” dë-

shiroj të vlerësoj kontributin e çmuar, vullnetar dhe pa snjë inte-
res të autorëve Shyqyri Rreli dhe Ismail Demneri. Falë punës së 
tyre disavjeçare, në serinë “Tirana-Personaltete”, po nga ata, u 
shtua vëllimi i dytë, ai “Sport”.   

 
 
                                              Kryetari i Shoqatës TIRANA 
 
                                                         Arben TAFAJ 
 
Tiranë, shtator 2006.  
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GJERDAN SUKSESESH 
BARDHEBLU  

 
 
 
Pak muaj pasi Kongresi historik i Lushnjës, i mbledhur më 

11 shkurt 1920, shpalli Tiranën kryeqytet të Shqipërisë, më 15 
gusht të atij viti, u themelua Sport Klub “Tirana”. Besoj se, për 
këdo është e kuptueshme që, kjo datë e shekullit të kaluar nuk 
mund të mendohet si fillimi i sporteve në Tiranë. Shumë më thellë 
në kohë, nëpër lagjet “Abdulla Bej, “Sulejman Pashë”, “Ali Efendi” 
etj.,të Tiranës së atëhershme, në sheshet pranë xhamive, teqeve, 
kishave, shkollave, apo edhe në kopshtet e shumta, ushtroheshin 
gjatë kohës së lirë lloje të ndryshme të sportit.  

Veç shoqërive të futbollit e të lojrave të tjera me dorë, ishin 
po ashtu të pranishme edhe grupet bojskautiste. Përmes shëtit-
jeve turistike dhe garave me biçikleta edhe deri jashtë qytetit të 
Tiranës, të rinjtë njiheshin dhe zbulonin bukuritë natyrore të malit 
të Dajtit, të kalasë së Petrelës e të Prezës. Gjatë stinës së verës, 
në pellgjet e Erzenit e të Riglatës (lumi i Tiranës), apo në ato të 
urës së Brrarit, ushtrohej edhe noti. Në qendër të organizimit të 
këtyre aktiviteteve kanë qenë veçanërisht dy nga shkollat e mes-
me të qytetit: Gjimnazi i shtetit dhe Instituti teknik. Nga djemtë e 
tjerë, që falë përkujdesjes së prindërve, ndiqnin arsimin e lartë 
nëpër universitetet europiane, mjaft prej tyre kur ktheheshin me 
pushime, sillnin gjithnjë edhe të rejat më të fundit sportive. 

 
Pikërisht, këto aktivitete, të cilat deri në atë kohë ishin të 

inkuadruara veças nëpër shoqëri dhe shoqata të ndryshme spor-
tive, por me emra domethënës si “Djelmënia”, “Naim Frashëri”, 
“Agimi”, “Vaso Pasho” etj., ngacmuan edhe dëshirën e të gjithëve 
për t’u bashkuar në një klub. Kështu, pra, ajo datë e themelimit të 
“Sport Klub Tirana”, madje e veçantë edhe për të gjithë sportin 
shqiptar, nuk ishte e rastit, por erdhi si një domosdosh-mëri krejt 
e natyrshme dhe sidomos falë pasionit të të rinjve tiranas për t’u 
marrë me sport. 

Veprimtaritë e Sportklubit, në vitet e para të ekzistencës së  
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tij, ishin sporadike dhe kjo ishte rrjedhim i kushteve të pamjaf-
tueshme të atëhershme social-ekonomike. Por, falë përkushtimit të 
një grupi intelektualësh tiranas, si Bahri e Said Toptani, Stefan 
Shundi, Adem Karapici, Selman Stërmasi, Anastas Koja, Anastas 
Shundi, Irfan Gjinali, Reshat Tafalla, Jonuz Tafaj etj., më 3 janar 
të vitit 1926, të mbledhur në një nga sallat e muzeut të atë-
hershëm (ku sot gjendet biblioteka e vjetër e Tiranës), u riçel 
“Sport Klub Tirana”. Në kryeqytetin më të ri të kontinentit të vje-
tër, ku edhe institucionet e shtetit shqiptar ishin të reja, u shtua 
kështu një institucion tjetër, por që do të bënte histori në sportin 
shqiptar.  

Me këtë ngjarje krejt juridike, u hartua programi dhe sta-
tuti i “Sport Klub Tirana”. Emblema i kishte rrënjët në bardhe-
blunë e flamurit të oxhakut toptanas dhe në thellësitë oqeanike të 
genit tiranas, të karakterizuar nga bardhësia e shpirtit dhe çiltër-
sia e ndjenjave qiellore. U caktuan edhe kuotizacionet e antarëve. 
Megjithate, familje tiranase, sidomos tregtarë, derdhën të ardhu-
ra suplementare të konsiderueshme në arkën e klubit.  

Në një mbledhje të rradhës, kryesia e zgjedhur i kërkoi 
shkresërisht deri kryeministrit të asaj kohe, një shesh, ku Sport 
Klubi të ushtronte normalisht aktivitetet e veta sportive. Interesimi 
i vetë kryetarit të bashkisë, z. Fuat Toptanit, bëri të mundur dhë-
nien e truallit në Shallvare, që për fatin e mirë kishte një dre-
nazhim natyral. Atje u ngrit një fushë ideale e futbollit me përma-
sa të rregullta 104x65 m. Në një nga ndarjet e kafenesë së Tut 
Mezinit, që ndodhej aty pranë, mblidhej kryesia e Sport Klubit. Më 
vonë, u muar me qira edhe një dhomë e shtëpisë së një banori, po 
aty afër, e cila u përdor për zhveshjen e futbollistëve, teksa pusi 
në oborrin e saj shërbente për t’u larë pas stërvitjeve dhe ndesh-
jeve. Më pas, Shallvarja u rrethua edhe me dërrasa, u ndërtua 
pista e atletikës me katër korsi, gropa e kërcimeve etj.,madje, më 
vonë edhe një palestër.. Këto ishin fillimet, por, gjithsesi të lavdi-
shme. Për fat të keq deri tani, në atë vend ku sot është pjesërisht 
parku “Rinia” dhe pallatet “Shallvare”, nuk ka të paktën një 
pllakë përkujtimore. Brezat e rinj do të mësonin se si në fillimshe-
kullin e kaluar në Tiranë, më së pari futbolli e pastaj të gjithë 
sportet e tjera: atletika, basketbolli, volejbolli etj., filluan të luhen 
në atë truall, ku tani janë këto lulishte dhe bare. 

 
Falë këtij përkushtimi, në mjaft veprimtari kombëtare, spor 

tistët e klubit filluan, shumë shpejt, të shkruajnë emrat e tyre në 
listat e fituesve, kampionëve dhe rekordmenëve. Nis kështu tra-
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jektorja e inkandeshencës së yjeve të klubit bardheblu, vezullimi i 
së cilës në qiellin shqiptar dhe në hapësirën e tejskajshme të saj, 
nuk po rresht së përjetësuari, për gati nëntëdhjetë vjet me radhë. 
Gjithnjë e më shumë emra të mëdhenj sportistësh cilësorë i janë 
dhënë ekipeve kombëtare. Numuri i tyre po arrin në gati 500. Suk-
seset e panumurta dhe trofetë e fituara prej tyre si rekordmenë e 
kampionë të vendit, të Ballkanit e të Europës, e kanë pasuruar 
dhe vijojnë ta bëjnë ende të tillë, Librin e Artë të “Sport Klub 
Tirana”. Me punën e pasionin e tyre të jashtëzakonshëm, talentin 
dhe dashurinë e madhe për sportin, ata ngritën dhe mbajtën kur-
doherë lart emrin e madh të klubit kryeqytetas. 

Por, pas luftës, filluan peripeci të ndryshme e të gjitha të 
lidhura me politikën. Në fillim të 1946-ës, Sport Klubit iu ndërrua 
emri, u quajt KS “17 Nëntori”. Duke kopjuar në mënyrë absurde 
dhe shabllone modelet komuniste lindore, prej vitit 1949, po kjo 
politikë, formoi klubet paralele “Puna” e Tiranës dhe “Spartak” i 
Tiranës. Për dhjetë vjet që jetuan ato (deri më 1958), sigurisht 
ishin më pak të aftë për të përballuar skuadrat ushtarake që 
kishin lindur ndërkohë. Emri KS “17 Nëntori, i rimarrë në vitin 
1958, u përdor deri në ardhjen e demokracisë, më 1991, kur, për-
fundimisht, kthehet në origjinën e tij, KS “Tirana”. 

Në vitin 1992 me vendim të Këshillit të Ministrave të 
Republikës së Shqipërisë, klubet më cilësore të vendit u ndanë në 
dy pjesë: Klubi shumësportesh dhe Klubi i futbollit. Për Tiranën, 
ata ekzistojnë me emrat KS “Tirana” dhe KF “Tirana”, dy klube 
që, pavarësisht nga arshivimet e deritanishme të trofeve, vazh-
dojnë të shtojnë hallkat e gjerdanit të fitoreve bardheblu.  

 
Vëllime të tëra nuk do të mjaftonin për të përshkruar suk-

seset e futbollit të Tiranës. E kushtëzuar nga mosorganizimi i 
kampionatit, aktivitetin e saj zyrtar, skuadra e futbollit nuk e filloi 
që me formimin e klubit. Për disa kohë, ajo ushtroi veprimtari të 
kufizuar vetëm përmes takimeve miqësore, siç ishin ato me Bash-
kimin Shkodran, Besën e Kavajës, Teutën e Durrësit etj., përveç 
ndonjë takimi ndërkombëtar, po miqësor, me ekipin e Cetinjës të 
Malit të Zi etj.. Ndërkohë, tregtarët tiranas organizonin edhe vep-
rimtari midis shoqërive të ndryshme sportive, që Tirana i kishte të 
shumta nëpër lagje dhe nëpër rrugë. Orëndreqësit e njohur të fa-
miljes Tufina venin herëpashere kupën “Tufina”, për të cilën fitue-
sit merrrnin edhe nga një orë dore të markës “Longines”. Kështu 
vepronte edhe familja Gjinali, që veç kupës, jepte nga një kostum 
të cilësisë së lartë “Marcotto”. Në krahun tjetër, disa nga djemtë 
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tiranas, njëherësh sportistë të talentuar, studjuan në Itali enkas 
për fizkulturë e sport, falë kujdesit të të cilëve u futën për herë të 
parë edhe rregulloret e lojrave e të gjykimeve.   

Krijimi i FShF, më 1930, bëri të mundur organizimin e të 
parit kampionat kombëtar, me të cilin nisi edhe rruga e bukur e 
futbollit bardheblu. Nga shtatë kampionate të paraluftës, u fituan 
gjashtë prej tyre (1930, 1931, 1932, 1934, 1936, 1937), kur ai i 
vitit 1935 nuk u zhvillua. Vlerat e asaj skuadre të shkëlqyer të SK 
“Tirana” qëndronin në konceptin e lojës, teknikën, shpejtësinë e 
rezistencën, si dhe në moralin e lartë e gjakftohtësinë. Dhe këtë 
histori e kanë shkruar shumë futbollistë qo fillojnë nga S. Stërma-
si, A. Karapici, vëllezërit Gurashi, Sh. Ndroqi, J. Dashi, R. Lushta, 
N. Kryeziu, L. Jakova, E. Hajnali etj..  

Prej vitit 1930, skuadra e futbollit e KS “Tirana”, më shu-
më se askush tjetër, numuron deri tani 22 tituj, përveç një tjetri të 
mohuar padrejtësisht për shkak të incidentit famëkeq e të impro-
vizuar në ndeshjen e 24 qershorit 1967 me Partizanin. Gazetari i 
njohur sportiv Besnik Dizdari, në librin e tij “Kampionatet Shqip-
tare të Futbollit“ flet, madje, edhe për tre të tjerë (1939, 1941 dhe 
1942), por të pazyrtarizuar ende. Prej tyre, dy trofe janë për Sport 
Klub “Tirana” dhe një për KS “Vllaznia” e Shkodrës. Por, gjatë 
luftës, nuk munguan as veprimtari të tjera sportive. Në historinë e 
futbollit shqiptar ka mbetur unikale ndeshja e paharruar e vitit 
1942, kur në fushën e Stadiumit të sotëm “Skënder Halili”, ku 
stërvitet aktualisht ekipi bardheblu, “Shprefeja” e Tiranës (e kri-
juar në shtëpinë e Zyber Fagut-Lisit nga bashkimi i shoqërive tira-
nase “Shpresa” dhe “Rrufeja”) u ndesh me skuadrën e garnizonit 
italian. Ngadhnjimi i djemve tiranas, u shoqërua edhe me përlesh-
je ndërmjet qytetarëve me pushtuesit fashistë të pranishëm atje.  

Pasluftës, trofetë vonuan. Për mbi 20 vjet, ato u bënë pro-
në e klubeve të privilegjuara “Partizani” e “Dinamo”. Megjithate, 
emra të shquar si B. Stërmasi, H. Petrela, T. Baçi, O. Caslli, N. 
Bylyku, e të tjerë, u përpoqën t’a mbajnë atë në elitën e futbollit 
tonë. Trajneri  M. Alla, në kujtimet e tij shkruan se, .. ”nëpërmjet 
padrejtësive të panumurta që i vinin skuadrës nga të gjitha drej-
timet, tue filluem prej Federatës, gazetave, arbitrave dhe ndër-
hyrjeve të udhëheqësve të naltë të partisë, ai arriti të kalitet me 
nerva të forta. Skuadrës i shtohej më tepër dëshira dhe grinta 
për të fituar..”. Veç tërheqjes sistematike të lojtarëve më cilësorë, 
për te klubet e mësipërme, goditje të natyrave të tjera ndodhnin 
sidomos kur skuadra e Tiranës ishte në momentet më të mira të 
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saj. Kujtohet burgosja e S. Halilit, pezullimi i padrejtë dhe për pe-
riudhë të gjatë i F. Frashërit e O. Memës, zgjatja joligjore e afatit 
të stërvitjes ushtarake pasuniversitare të A. Memës, zëvendësimi i 
këtij detyrimi me afat të plotë të shërbimit ushtark të G. Kasmit, 
degdisja në rrethe të ndryshme të vendit e studentëve sportistë si 
N. Xhaçka, S. Hyka etj., apo e futbollistëve të tjerë në repartet e 
çfardoshme ushtarake. 

Megjithate, KS “Tirana”, arriti edhe tre periudha të tjera 
kulmore pas trofeve të paraluftës. Në vitet 60-të, kur nga fidanish-
tja e tij, mjeshtri Xh. Demneri do të vinte në dispozicion të M. Allës 
talente të vërteta si P. Pano, S. Halili, F. Frashëri, A. Mema, P. Bu-
goviku etj., u thye miti i skuadrave ushtarake dhe u ndërtua ekipi 
më i mirë dhe më i arsimuar i të gjtha kohrave. Periudha e dytë e 
shkëlqyer i përket viteve 80-të, nën drejtimin e trajnerëve E. She-
hu e A. Mema dhe Sh. Rreli e A. Naçi, me futbollistë si A. Minga, 
B. Sharra, S. Mema, A. Kola, M. Josa, S. Hodja, Sh. Muça etj.; 
ndërsa e fundit, ajo prej viteve 90 e në vazhdim, me I. Fortuzi, K. 
Alimehmeti, A. Mema, E. Sina, N. Dede, A. Tafaj, S. Bulku, E. 
Bulku, D. Muka, I. Hidi, B. Nallbani, R. Dabulla, E. Merkoçi.  

Me futbollistët e të gjithë brezave u luajt denjësisht edhe 
në stadiumet e Cetinës, Podgoricës e Sarajevës, më tutje, të Sofjes 
e Moskës, për të vazhduar me ato të Bukureshtit, Stambollit, Kil-
marnokut, Liezhit, Amsterdamit, Mynihut, Budapestit, Gotebor-
gut, Belfastit, Tbilisit e sa e sa të tjerëve. Falë vlerave të skuadrës 
disa herë janë arritur rezultate mjaft të mira, kalime turesh dhe 
futje në 16 më të mirat e kontinentit. 

 
Basketbolli, i luajtur për herë të parë në Tiranë që në vitet 

20-të, më shumë zhvillim e cilësi mori në vitet 30-të. Në aktivitetet 
zyrtare, KS “Tirana”, gjithnjë është renditur ndër më të mirave. 
Deri tani numuron mbi dhjetë tituj të kampionit, përveç disa trofe-
ve të tjerë. Skuadra e viteve 60-të, me V. Shakën, B. Shehun etj., 
dhe me trajner F. Borovën, është e paharrueshme për sportda-
shësit tiranas. Gjithsesi në vite, veç 13 titujve, klubit nuk i kanë 
munguar as basketbollistë të nivelit të lartë si S. Peza, Dh. Papa, 
F. Guraziu, K. Papa, A. Lahi, K. Kasmi, G. Levonja, P. Koleka, K. 
Shkurti e deri te Z. Dedej, A. Kukaviqi, S. Kasmi etj..  

Për këtë sport, KS “Tirana” mund të futet në librin “Gines”. 
Ekipi i vajzave ka arshivuar 43 tituj, që përbëjnë tre çerekët e të 
gjithë kampionateve kombëtare të zhvilluar deri tani, shifër kjo 
mjaft impresionuese. Dhe në këtë histori, legjenda e “gocave” të 
Tiranës është kthyer në një mit, me protagoniste të shumta e 
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dinjitoze dhe të gjitha jashtëzakonisht të vlerësuara, M. Llagami, 
E. Kote, M. Çobani, M. Zoraqi, P. Llaci, R. Hanxhari, B. Shtiza, V. 
Myrto, E. Alibegaj dhe më të rejat B. Hyka, motrat Hoxha, M. Ali-
begaj, M. Verria etj..    

 
Ashtu si basketbolli edhe volejbolli, për herë të parë është 

luajtur në Tiranë. Edhe pse KS “Tirana” nuk ka ndonjë bilanc të 
pasur, përherë ka rivalizuar në mënyrë dinjitoze, madje edhe nga 
titujt e lartë të kampionit, nëntë i ka bërë pronë të tij. Me këtë rast, 
për kontributin e tyre, mund të përmenden P. Pelivani, Sh. Kau, I. 
Maloku, F. Meka, Q. Gjinali, S. Qefalia, G. Tafaj, H. Reka, I. Koja, 
R. Gjerazi, A. Reka, A. Rakipi, A. Beqari e mjaft të tjerë. 

Më i suksesshëm, volejbolli bardheblu ka qenë me ekipin e  
femrave, me të cilin ka dalë kampion që në kampionatin e parë, të 
zhvilluar në vitin 1946. Pas këtij trofeu, ai u fitua edhe 14 herë të 
tjera. Për këtë ekip dhe për vetë volejbollin shqiptar, shfaqja e 
talentit Fahrije Hoti solli një revolucion të vërtetë. E para shutere 
në kuptimin e vërtetë të fjalës, bëri që të mënjanohej objektivi 
vetëm për të kaluar topin përmbi rrjetë. Me praninë e saj, në 
ndeshjet për kupat e Europës, duke evidentuar edhe emra të 
tjerë, ekipi arriti të kalojë disa herë edhe ture. Në historinë e volej-
bollit, për KS “Tirana”, merita i takon edhe një vargu të gjatë em-
rash, duke filluar nga pionieret e këtij sporti A. Katro, M. Pilku, V. 
e M. Çorati, e deri te V. Verria, I. Iftiu, M. Dobrolishti, E. Axhani, A. 
Berisha, L. e  N. Hatibi, M. e I. Murzaku, O. Skënderi etj..  

 
Kur flitet për qitjen e zhvilluar në Shqipëri, nuk mund të 

mos mendohet KS “Tirana” dhe mjeshtri Ali Mata. Ai është njeriu 
që, gjatë gjithë jetës, ka punuar me mish e me shpirt dhe me për-
kushtim të jashtëzakonshëm. Ky mbiemër i njohur për katër deka-
da në sportin e qitjes tiranase do të thotë kampionë, rekordmenë e 
medalistë kombëtarë, ballkanikë, europianë e ndërkontinentalë. E 
në këto suksese, familja e Aliut, me Dianën, Shefqetin, Skënderin 
e të tjerë, mban peshën më të madhe, e cila dukshëm mund të 
krahasohet me vetë peshën e medaljeve të fituara. Me të gjithë 
njëlloj, si baba dhe trajner, Aliu i ka kërkuar jo vetëm fëmijve të 
tij, por edhe sportistëve të tjerë, të cilët, madje janë shumë: E. 
Dingu, E. Kola, L. Beqja, G. Alimehmeti, F. Basha, Xh. Muça, Q. 
Murthi, F. Pilkati, M. Demneri, V. Bilali etj.. 

 
Nga sportet më të dashur të rinisë tiranase kurdoherë mbe- 
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tet atletika. Që në fillim të shekullit të kaluar, e deri në ditët e 
sotme, djemtë dhe vajzat e Tiranës e kanë ushtruar atë me da-
shuri dhe pasion. Ndaj, që nga kampionati i parë i këtij sporti, i 
zhvilluar madje para atij të futbollit (1929), ku Sport Klubi fitoi 
trofeun, nuk kanë munguar kampionët dhe rekordmenët kombëta-
rë. Prej tyre, të cilët madje, janë të parët historikisht, ka rezultate 
jo pak domethënës për kohën e atëhershme: Zabit Çoku, në 100 
m, me 11"/10; Abdyl Këllezi, në 200 m, me 24"1/10; Jusuf Dashi, 
në 110 m me pengesa, me 19"8/10 etj.; Dum (Ismail) Alla, në he-
dhjen e çekiçit, me 34,78 m; Jorgji Koja në 5000 m dhe 10000 m, 
përkatësisht me 18’ 25” 2/10 dhe 37’ 18”; Sllave Llambi, në kër-
cimin së larti, me 1,76 m etj.. Atletët e asaj kohe kanë konkuruar 
edhe në disa ballkaniada. 
 Edhe në dhjetëvjeçarët e mëvonshëm, përmes atletëve cilë-
sorë, Tiranës nuk i kanë munguar kurrë as titujt kampionë indi-
vidualë dhe as ata ekiporë, deri edhe rekordet. Zinxhiri vazhdon 
vit pas viti e garë pas gare deri në ditët tona, pa e lëshuar asnjë-
herë dominimin bardheblu në atletikën shqiptare me plot 40 tituj 
dhe me shumë më tepër emra. Ndër to mund të përmenden nga B. 
Hatibi, G. Goga, R. Domi, G. Sojli, D. Toptani, A. Çaçi, M. Taku, A. 
Leskaj, S. Kalenja, A. Koçi, A. Vejkollari, K. Gjini, A. Ruli, L. Bej-
leri, R. Driza, P. Keta, S. Bejleri, E. Spaho, A. Spahiu, L. Filipi, S. 
Balluku, H. Xhaja e deri te K. Shala e të tjerë.  
 

Mundësit e KS “Tirana” kanë stolisur gjokset me një mori 
medaljesh të arit, të argjendit e të bronzit. E, pra, ky sport i forcës 
dhe i burrërisë nuk e ka ndjerë asnjëherë mungesën e ushtruesve 
të shumtë e pasionantë në rradhët e rinisë, ndër të cilët H. Omuri, 
S. Plasari, K. Nuri, N. Njebza, D. Petrela, Sh. Grori, D. Mancaku, F. 
Ylli, A. Nuri etj.. Mundja e lirë dhe ajo klasike e KS “Tirana” ka 
qenë gjithnjë ndër më të mirat e vendit. Falë përkushtimit dhe 
stërvitjes së tyre, nga mundësat e këtij klubi kanë dalë mjaft 
kampionë që kanë arritur rezultate të larta edhe në veprimtaritë 
ndërkombëtare. Vendet e nderit të zëna në turnetë e Mançesterit 
në Angli, të Simbirskut në Rusi, të Maltës, të Italisë e gjetiu, kanë 
bërë që të ngrihet lart e krenar flamuri i kombit dhe ndërkohë 
lavdia e vetë klubit.     
 

Fillimet e peshëngritjes në KS “Tirana” shënojnë edhe 
nisjen e këtij sporti në Shqipëri. Ndonëse starti simbolik ishte me 
ngritjen e një hekuri vagoni me dy rrota, duke përdorur një apo dy 
duart, garat zyrtare dhe bashkë me to edhe kampionët dhe re-
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kordmenët nuk do të vononin. Dhe historia e bukur e këtij sporti, 
të cilit nuk i mungojnë edhe çastet kulmore, në KS “Tirana” është 
e hershme dhe me mjaft peshëngritës cilësorë. Por, ndërmjet tyre 
mund të përmenden dy nivele shumë të larta të peshëngritjes 
tiranase dhe asaj shqiptare. Ymer Pampuri, në Lojrat Olimpike të 
Mynihut, më 1974, brenda pesë minutave shpallet rekordmen, 
duke thyer dy herë rekordin olimpik në stilin e forcës. Piro Dhima, 
që më vonë u bë edhe kampion botëror dhe olimpik në përfaqë-
simin grek, është prodhim i shkollës KS “Tirana” në peshëngritje. 
Por, edhe emra të tjerë të bujshëm si Z. Mazreku, T. Agolli, Z. 
Kovaçi, B. Kurti, B. Greblleshi, B. Pulaj e mjaft të tjerë kanë ngri-
tur lavdinë e KS “Tirana”. 

 
Nga sportet më të vjetër, të ushtruar në Sport Klub Tirana, 

është edhe çiklizmi. Ekipi i klubit bardheblu, me veteranët D. 
Murthi, R. Çerma, Xh. Kruja etj., ka pedaluar me sukses që në 
rrethet e para çiklistike, edhe pse ky sport, përgjithësisht, është 
dominuar nga të tjerët. Këtij ekipi, fitues i dhjetë rretheve 
çiklistike, nuk i kanë munguar kampionët dhe emrat e lavdishëm, 
nga më të hershmit si P. Angjeli, deri më të vonëshmit si Sh. Dër-
vishi, A. Paja, E. Tufina, A. Heta e deri te B. Musai e të tjerë. Nga 
klubi “Spartak” i Tiranës lindi talenti Bilal Agalliu, që, si i shkël-
qyer “duhet” të kalonte te KS “Partizani”.  
 

Prej kampionateve të para, duke ia kaluar stafetën e kam-
pionit njëri-tjetrit, kanë qenë gjithnjë të pranishëm dhe pa ndër-
prerje shahistët e KS “Tirana”. Dhe kjo vazhdoi nga S. Qirako 
etj., deri sa para skakierës u shfaq maja e shahut tiranas dhe 
shqiptar, figura e shquar Ylvi Pustina, shumë herë kampion i ven-
dit. Megjithë bilancin e shkëlqyer, ai pati edhe rivalë, dhe më të 
shumtit po nga klubi i tij, ndër të cilët E. Konçin, V. Adhamin dhe 
F. Omarin. Si ekip, klubi është shpallur disa herë kampion. 

 
Po të mos ishte ndërprerë, nga paradokset e një rregjimi të 

mbrapshtë, boksi do të ishte ndër pararojat e KS “Tirana”. Rinia 
tiranase ishte e apasionuar pas këtij sporti dhe, madje, të rinjtë 
kishin një idhull që donin t’i ngjasonin. Ky ishte i madhi dhe i 
pathyeshmi Todi Janku, që, të gjithë kundërshtarët e tij, i mpos-
hti me nokaut. Po kështu, sportdashësit admironin dhe duartro-
kisnin aftësitë dhe teknikën e Petrit Casllit, Ahmet Golemit e të 
tjerë dhe vlerat e sa e sa boksierëve si H. Petrela, Xh. Çali, K. 
Sallaku, Gëzim e Hamdi Uka, që kanë mbetur ende në kujtesën e 
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bashkë-kohësave. Në boks, ekipi i Tiranës ka fituar mjaft tituj 
kampionë.  

 
Shumëkujt mund t’i duket e habitëshme që Sport Klubi ynë 

ka patur edhe sportistë notarë. Por, ne do të shtonim se jo vetëm 
që është kështu, por noti zen vend të nderuar në familjen shumë-
sportëshe bardheblu. Çudi mund të përbëjë edhe fakti se ku është 
ushtruar ai, kur dihet se nuk kishte as pishina dhe as kushte të 
tjera. Po gjithësesi, Tirana kishte dhjetra pellgje të lumit të saj, 
atëherë të padëmtuar. Më vonë u ndërtua edhe liqeni artificial. Për 
notin e Tiranës, ka edhe një element tjetër për të shënuar, emri 
më i madh i mbi 40 notarëve që kanë përfaqësuar klubin, është i 
një femre, Makbule Llagamit. Megjithate, mjaft cilësorë kanë qenë 
edhe S. Mema, E. Muzina, I. Gjebrea e të tjerë.   

 
Nuk mund të shuhen gjurmët e gjimnastikës. Eshtë për të 

ardhur keq që ky sport nuk zhvillohet më në KS “Tirana” dhe aq 
më tepër kur ai qëndronte në krye të veprimtarive kombëtare. Me 
dhjetra kampionë meshkuj dhe femra si B. Bujari, F. Toto, M. She-
hu, S. Bejta, E. Maçi, S. Ahmeti, M. Pilkati e të tjerë dhe me shumë 
tituj ekiporë, gjmnastika i ka dhënë ngjyrave bardheblu fitore të 
panunurta.  

 
Mali i Dajtit e ka favorizuar klubin tonë në përhapjen dhe 

ushtrimin e vazhdueshëm të alpinizmit, duke krijuar kësisoj një 
traditë të hershme e që vazhdon të ruhet edhe sot. Shumë emra të 
KS “Tirana” kanë pushtuar me kohë majat më të larta të maleve 
shqiptare dhe pasi hodhën vështrimin edhe jashtë vendit, në vitin 
2003, arritën deri në malin e Himalajeve. 

 
Për KS “Tirana”, pingpongu, sporti i raketave të vogla, 

krahas djemve dhe vajzave prestigjioze, ka nxjerrë një kampion të 
madh, Jonuz Tufën. 

 
Tenisi, për të cilin meritën e padiskutueshme e ka Sali 

Nallbani, është nisur së pari në qytetin e Tiranës dhe në emër të 
KS “Tirana”. Kjo figurë e madhe e këtij sporti, raketa numur një e 
tenisit shqiptar, është ndër më të shquara e sportit tonë ndërkom-
bëtar. Shumë herët, ai arriti të ndërtojë edhe skuadrën e parë të 
tenisit. Tradita e shkëlqyer e këtij sporti ka vazhduar të mbijetojë.            

 
Jo rastësisht, sporti i radioamatorizmit pati zhvillim dhe  
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u ushtrua prej sportistëve të klubit bardheblu. Në Tiranë, zanafilla 
e tij i ka rrënjët që në fillim të shekullit të kaluar kur nisi të përdo-
rej telegrafia, mjet i domodoshëm në shërbim të njerëzimit. 

 
Por, ky gjerdan i pafundmë suksesesh bardheblu, nuk do  

të ishte kurrsesi i të tilla përmasave, pa mbështetjen e përherë-
shme të sa e sa funksionarëve dhe drejtuesve sportivë, të presi-
dentëve si dhe të dhjetra dhe sponsorëve, ndër të cilët Selman 
Stërmasi ishte njeriu që dha gjithshka për SK “Tirana”. Këtu 
renditen, pa dyshim, edhe teknikët, trajnerët e seleksionerët, që 
qëmtuan me kujdes shesheve, rrugicave, shkollave e fushave 
sportive. Breza të tërë sportistësh, me mjaft dinjitet, arritën të 
mbajnë mbi shpatulla dhe të nderojnë fanellën e një klubi të 
madh si Tirana. “Sport Klub Tirana”, më i lavdishmi dhe ndër më 
popullorët e vendit, është pa dyshim krenaria e sportit shqiptar. 
Ka edhe vlerësimin “Mjeshtër i madh”.  

 
Vlerat e KS “Tirana” u rritën gjithnjë dhe pandërprerë se-

pse ai, krahas sportistëve cilësorë, si askush tjetër, ka patur dhe 
ka edhe një sportdashës të zjarrtë e të kulturuar. Me duar-
trokitjet, thirrjet, entuziazmin, valëvitjen e flamujve, në ekstazat e 
dalldisë së fitoreve, të mijra e mijra sportdashësve dhe nga da-
shuria për klubin e zemrës, ata u janë bërë përjetësisht të pa-
ndashëm bardhebluve edhe në skajet më të largëta të Shqipërisë. 
Dhe këtë e kanë bërë, madje edhe në momentet më të vështira, 
kur përndiqeshin , nga shteti diktatorial. Ishte ai shtet që, me poli-
tikën e tij kishte ndërruar disa herë edhe emrin e klubit legjendar 
të Tiranës.. Por, në anën tjetër, ishte po ai popull i trevës tonë dhe 
ishin ato tifozë të Tiranës që klubin e tyre sportiv nuk e thirrën 
asnjëherë me ato emra të politizuar, por vetëm se “Tirona-Tirona”.   

Tifozët e Tiranës, tashmë të inkuadrur në shoqatën e tyre, 
janë ndër më të rregulltit, më korrektët, më të kulturuarit. Falë 
përkushtimit të drejtuesve të kësaj shoqate, spektakli sportiv 
shoqërohet gjithnjë me një dekor interesant, ku në sfond spikat 
kori inkurajues për secilin lojtar dhe veçanërisht i këngëve kush-
tuar ekipit të tij të zemrës siç është “O Tirona vija vija të ka zili e 
gjithë Shqipëria”. 
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SKEDAT E “SPORT KLUB TIRANA” 
 
 

A - KLUBI 
 

Themelimi, 15 gusht 1920; 
Qyteti, Tiranë; 
Emri, Sport Klub Tirana - “SK Tirana”; 
Emblema, Fushë bardheblu me shirita vertikalë, në qendër të së cilës 

formohet germa “T”. Brenda saj shkruhet: SK “Tirana” 1920;  
Uniforma, Fanella bardheblu me mbathje blu;    
Dekorime, “Mjeshtër i Madh i Punës” (2000) dhe “Mirënjohja e qytetit 

të Tiranës” (viti?). 
 
 

B - AKTUALISHT 
 
1 - KLUBI SHUMESPORTESH “TIRANA” - KS “TIRANA” 

Alpinizëm, atletikë, basketboll, çiklizëm, gjimnastikë, karate, mundje, not, 
peshëngritje, pingpong, radioamatorizëm, qitje, shah, tenis, volejboll. 

 
• Emblema, Fushë bardheblu me shirita vertikalë, në qendër të së 

cilës formohet germa “T”. Brenda saj shkruhet: KS “Tirana” 1920; 
• Uniforma, Fanella blu me mbathje blu; 
• Selia, Salla e lojrave “Fahrie Hoti”, Rruga e Kavajës, Tiranë, 

Tel./Fax: + 355 4 227 004; 
• Mjediset e stërvitjes së lojrave me dorë, Salla e lojrave “Fahrie 

Hoti”, Rruga e Kavajës, Tiranë; 
• Mjediset e ndeshjeve të lojrave me dorë, Pallati i sportit “Asllan 

Rusi” dhe salla e lojrave “Fahrie Hoti”; 
• Në ekipet përfaqësuese, 400 sportistë; 
• Titujt kampionë: 

Atletikë, 35 herë; 
Basketboll: meshkuj, 13 herë, femra, 40 herë; 
Çiklizëm, 10 herë;  
Mundje klasike, 5 herë; 
Mundje e lirë, 18 herë; 
Peshëngritje, 10 herë; 
Qitje, 40 herë; 
Volejboll: meshkuj, 9 herë, femra, 14 herë; 

• Libri i artë 
Atletikë: Klodeta Gjini, Belul Hatibi, Agim Çaçi, Ramazan Driza, 

Skënder Balluku, Rifat Deliu, Pavllo Mihali dhe Klodiana Shala; 
Basketboll: Myhyrie Verzivolli, Evgjeni Kote, Bukuroshe Shtiza, 

Pavlina Llaci, Valentina Myrto, Edra Alibegaj, Fehti Borova, Skënder 
Peza, Vaso Shaka, Bujar Shehu dhe Kujtim Kasmi; 
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Boks: Todi Janku, Ahmet Golemi, Halit Petrela, Xhemal Çali; 
Çiklizëm: Pirro Angjeli; 
Gjimnastikë: Merita Shehu dhe Bujar Bujari; 
Mundje: Ramadan Martini, Skënder Plasari, Kadri Nuri, Asip 

Omuri, Viron Bezhani dhe Ndoc Çokaj; 
Not: Makbule Llagami; 
Peshëngritje: Telat Agolli, Ymer Pampuri, Bujar Bodinaku, Mirjan 

Hakani dhe Pirro Dhima; 
Ping-Pong: Jonuz Tufa; 
Qitje: Ermira Dingu, Emanuela Kola, Diana Mata, Eglantina 

Lalmi, Shefqet Mata, Gëzim Alimehmeti dhe Skënder Mata; 
Shah: Ylvi Pustina; 
Tenis: Sali Nallbani; 
Volejboll: Fahrie Hoti, Fatmir Meka dhe Pëllumb Pelivani. 

 
 

2 - KLUBI I FUTBOLLIT “TIRANA” - KF “TIRANA” 
 
• Emblema, Fushë bardheblu me shirita vertikalë, brënda së cilës 

shkruhet: KF “Tirana” - 1920. Në qendër të saj janë shtuar dy elementë: 
kulla e sahatit me bedenat e kalasë së Tiranës dhe dy yje të verdhë mbi 
kokën e emblemës, që simbolizojnë kapërcimin e shifrës njëzet në titujt 
kampionë të skuadrës; 

• Uniforma, Fanella bardheblu me mbathje dhe geta të bardha; 
• Selia, Stadiumi “Selman Stërmasi”, Rruga Muhamet Gjollesha; 

Tiranë, Tel./Fax: + 355 4 256 899; 
• Mjediset e stërvitjes, Stadiumi “Skënder Halili”; 
• Mjediset e ndeshjeve, Stadiumi kombëtar “Qemal Stafa” (kapaci-

teti 20.000 spektatorë) dhe Stadiumi “Selman Stërmasi” (kapaciteti 12 
000 spektatorë); 

• Në ekipin përfaqësues, 50 futbollistë 
• Tituj kampionë: 

Futboll, 22 herë:  1930, 1931, 1932, 1934, 1936, 1937, ‘1964-
’1965, ‘1965-’1966, 1968, ‘1969-’1970, ‘1981-’1982, ‘1984-’1985, ‘1987-
’1988, ‘1988-’1989, ‘1994-’1995, ‘1995-’1996, ‘1996-’1997, ‘1998’-’1999, 
‘1999-’2000, ‘2002-’2003, ‘2003-’2004 dhe ‘2004-’2005. 

• Libri i artë:  
Riza Lushta, Naim Kryeziu, Vasif Biçaku, Aristidh Parapani, Xhavit 

Demneri, Pal Mirashi, Skënder Halili, Fatmir Frashëri, Ali Mema, Arben 
Minga, Agustin Kola, Shkëlqim Muça, Mirel Josa, Krenar Alimeh-meti 
dhe Indrit Fortuzi. 

• Futbollistë me më shumë se katër tituj kampionë: 
Me shtatë: Agustin Kola, ‘81-’82, ‘84-’85, ‘87-’88, ‘88-’89, ‘94-’95, 

‘95-’96, ‘96-’97; Krenar Alimehmeti, ‘84-’85, ‘87-’88, ‘88-’89, ‘95-’96, ‘96-
’97, ‘98-’99 e ‘99-’00; Nevil Dede, ‘94-’95, ‘95-’96, ‘98-’97, ‘98’-’99, ‘99-’00, 
‘02-’03,  ‘03-’04 dhe Eldorado Merkoçi, ‘94-’95, ‘95’-’96, ‘96-’97, ‘98-’99, 
‘02-’03, ‘03-’04, ‘04-’05. 

Me gjashtë: Adem Karapici, 1930, 1931, 1932, 1934, 1936, 1937;  
Arben Minga, ‘81-’82, ‘84-’85, ‘87-’88, ‘88-’89, ‘94-’95, ‘95-’96; Blendi 
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Nallbani, ‘94-’95, ‘95’-’96, ‘96-’97, ‘98-’99, ‘99-’00, ‘04-’05; Alban Tafaj, 
‘96-’97, ‘98-’99, ‘99-’00, ‘02-’03, ‘03-’04, ‘04-’05; Elvis Sina, ‘96-’97, ‘98-
’99, ‘99-’00, ‘02-’03, ‘03-’04, ‘04-’05; Sokol Bulku - ‘95-’96, ‘96-’97, ‘98-
’99, ‘99-’00, ‘02-’03, ‘03-’04.  

 Me pesë: Rudolf Gurashi, 1930, 1931, 1934, 1936, 1937; Mark 
Gurashi, 1930, 1931, 1934, 1936, 1937; Ernest Hajnali, 1930, 1931, 
1932, 1036, 1937; Florian Riza, ‘87-’88, ’88 -’89, ‘94-’95, ‘95-’96, ‘99-’00; 
Indrit Fortuzi, ‘94-’95, ‘95-’96, ‘96-’97, ‘02-’03, ‘03-’04; Ardian Mema, ‘94-
’95, ‘95-’96, ‘96-’97, ‘98-’99, ‘99-’00; Ervin Bulku, ‘98-’99, ‘99-’00, ‘02-’03, 
‘03-’04, ‘04-’05; Rezar Dabulla, ‘98-’99, ‘99-’00, ‘02-’03, ‘03-’04, ‘04-’05; 
Isli Hidi, ‘98-’99, ‘99-’00, ‘02-’03, ‘03-’04, ‘04-’05; Sokol Prenga, ‘94-’95, 
‘95-’96, ‘96-’97, ‘98-’99, ‘03-’04.  

Me katër: Hysen (Dake) Kusi, 1930, 1931, 1932, 1936; Fatmir Fra-
shëri, ‘64-’65, ‘65-’66, 1968, ‘69-’70; Osman Mema, ‘64-’65, ‘65-’66, 
1968, ‘69-’70; Ali Mema, ‘64-’65, ‘65-’66, 1968, ‘69-’70; Pavllo Bukoviku, 
‘64-’65, ‘65-’66, 1968, ‘69-’70; Bahri Ishka, ‘64-’65, ‘65-’66, 1968, ‘69-’70; 
Niko Xhaçka, ‘64-’65, ‘65-’66, 1968, ‘69-’70; Tomor Gjoka, ‘64-’65, ‘65-
’66, 1968, ‘69-’70; Luigj Bytyçi, ‘64-’65, ‘65-’66, 1968, ‘69-’70; Skënder 
Hyka, ‘64-’65, ‘65-’66, 1968, ‘69-’70; Bedri Omuri, ‘81-’82, ‘84-’85, ‘87-
’88, ‘88-’89; Leonard Liti, ‘81-’82, ‘84-’85, ‘87-’88, ‘88-’89, Anesti Stoja, 
‘84-’85, ‘87-’88, ‘88-’89. ‘94-’95 dhe Devi Muka, 98-’99, ‘02-’03, ‘03-’04, 
‘04-’05. 

• Futbollistë të huaj, kampionë me KF “Tirana” 
Zoltan Kenesei - (hungarez, 99-’00); Sutori - (‘hungarez, 99-’00); Vu- 

kovicz - (‘hungarez 99-’00); Emmanuel Egbo - (‘nigerian 02-’03, ‘03-’04);  
Jan Venhof - (‘holandez, 02-’03); Pape Sene - (‘senegalez 04-’05).   

• Futbollistë të KF “Tirana”, kampionë me ekipe të huaja 
Naim Kryeziu, me AS “Roma“ - Itali (1942); Alban Bushi, me “Liteks” -  

Bullgari, (97-98 dhe 98-99). 
• Trajnerë kampionë 

Me pesë tituj: Selman Stërmasi, 1930, 1931, 1932, 1936, 1937, 
Me katër tituj: Myslym Alla, ‘64-’65, ‘65-’66, 1968, ‘69-’70; 
Me tre tituj: Enver Shehu, ‘81-’82, ‘84-’85, ‘96- ’97; 
Me dy tituj: Shyqyri Rreli, ‘87-’88, ‘88-’89; Shkëlqim Muça, ‘94-’95, 

‘99-’00; Sulejman Mema, ‘95-’96, ‘98-’99; 
Me një titull: Samu Singer (hungarex), 1934; Fatmir Frashëri, ‘02-

’03; Mirel Josa, ‘03-’04; Sulejman Starova, ‘04-’05.  
• Epitete e shkurtime emrash të futbollistëve  

Hysen Kusi njihet me “Dake Kusi“ ; Riza Lushta, të cilit iu transfor-
mua mbiemri në “Llustra“, njihesh më këtë nofkë për vite me radhë; Aris-
tidh Parapani thirrej shkurt “Tiçi“; Sulejman Vathi, “Bule“; Qemal Emiri, 
“Çajkovski“; Remzi Bulku, “Xike“; Gani Merja, kur shkëlqeu te Tirana, u 
quajt “Kaçafyçja,, që i mbeti deri në ditën e fundit të jetës; Shyqyri Byly-
ku, “Tasi,; Enver Rada, bomberi i goditjeve nga këndi, thirrej “Çoçi; Pavllo 
Bukoviku, kapiteni i Tiranës së artë, për të gjithë ishte “Ben,, madje, iu 
shtua nga pas mbiemri cilësor “i madh,, kur në ekip u inkuadrua edhe 
Arben Çela, që për të mbeti veëse “i vogël; Fatmir Frashëri, thirrej “Mimi; 
Josif Kazanxhi ishte “Xuxi; Luigj Bytyçi, “Bixhi, Hajri Frashëri, “Lepuri“. 
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Po kështu edhe për futbollistët aktualë ka thirjet e veta: Blendi 
Nallbani ende njihet me “Tata,, Rezar Dabullës i është shkurtuar mbiemri 
në “Dabi”. Sokol Bulkut i thonë “Bulku i vogël, për ta dalluar nga Ervin 
Bulku, edhe pse ai është më i madh në moshë se ai, të cilit i thonë “Bulku 
i madh“. Ervini, tani po njihet më shumë si “djali i artë i bardhebluve“, 
ose “poli-valenti“, dy epitete, aktualisht në “garë” mes tyre. Indrit Fortuzi 
nga të gjithë thirret “Zogu“; Alban Tafaj është thirrur “hekri.“. Nevil Dede 
quhet “i hekurti i bardhebluve“; Elvis Sina, “pistoni i bardhebluve“;  Devi 
Muka, “vlonjati fluturues“;  Fjodor Xhafa, “intuitivi“; ndërsa Saimir 
Patushi është “matjani i bardhebluve“.  

• Kushtuar KF “Tirana“ 
Filma artistikë e dokumentarë 
1.  “Fushë e blertë, fushë e kuqe“ (film artistik). Skenari, Skifter Këlli 

çi, regjia Hysen Hakani; 
2. “Shokë të një skuadre“ (film artistik). Skenari, Flamur Topi, regjia 

Besim Kurti; 
3. “Selman Stërmasi-një emër i madh i Tiranës“ (film dokumentar). 

Ske-nari dhe realizimi nga Xhemal Reçi; 
4. “Hasan Balla, një jetë për futbollin“ (film dokumentar). Skenari dhe 

realizimi nga Sokol Balla; 
5.  “80 vjet Sport Klub Tirana“ (film dokumentar). Skenari, Bedri Ali-

mehmeti, realizimi nga Vladimir Grillo. 
Këngë 
 “Kënga e Tiranës“ (1965) e kompozuar nga Mustafa Budini. Kënduar  

në fillim nga Sotir Buneci, më pas nga Kasem Hallulli dhe më në fund 
nga Rik Buneci; 

 “Gol, i bukuri gol “ (1985), me muzikë të Agim Prodanit (Artist i meri-
tuar) dhe tekst të Teodor Laços; kënduar nga Ema Qazimi (Artiste e me-
rituar) dhe tani së fundi nga Irma Libohova; 

 “Golin bëri babi“ (1989), këngë për fëmijë me tekst të Bedri Alimeh-
metit dhe muzikë të Violeta Filaj. kënduar nga grupi i fëmijve “Dorela”; 

 “Këngë për skuadrën e Tiranës“ (1995). Teksti nga Alqi Boshnjaku, 
muzika nga Luan Zhegu (Artist i merituar), kënduar nga Luan Zhegu; 

 “Tirona gjithmonë kampion“ (1999). Muzika nga Dritan Baftjari dhe 
kënduar nga Pajtim Struga; 

 “Para Tirana“ (1999). Teksti dhe muzika nga Rexhep Demetja. Kën-
duar nga Hysen Koçia (Artist i merituar); 

 “Tirana-Tirana” (2000). Teksti, Stefan Prifti; muzika edhe interpretimi 
nga Luan Sula; 

“O Tiranë sa të duam!” (2002), muzika edhe kënduar nga Bujar Çiçi. 
Libra 
Skifter Këlliçi, “Shpërthimi“, roman; 
Skifter Këlliçi, “Tirana, dy orë përpra përjashtimit“, roman; 
Bektash Pojani, “75 vjet futboll“, 1995; 
Bedri Alimehmeti, “80 vjet Klubi Sportiv “Tirana“, 2000. 
Besnik Dizdari, “Historia e kampionateve të futbollit në Shqipëri në 

vitet 1939-42”, Libri i tretë, 150 fq, 2005. 
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C - FAMILJE SPORTIVE 

 
Sporti në Tiranë, si kudo në botë, realizoi edhe vazhdimësinë e brezave 

brenda familjes. 
Aga - Zyhdi, Masar, Ahmet, Xhemal e Rasim (vëllezër), futbollistë, at-

letë e volejbollistë, të viteve 40-60-të; Fatbardha (e motra), atlete e re-
kordmene ; Selime (e shoqja e Zyhdiut), atlete.    

Agalliu - Bilal, çiklist, në vitet 50-të; Petrit (i vëllai), mundës; Roland 
(i biri), futbollist, në vitet 70-të; Drita (e shoqja), atlete.  

Alibegaj - Edra, basketbolliste në vitet 80-90-të, aktualisht trajnere; 
Mirza (e motra) basketbolliste në aktivitet. 

Alimehmeti - Gëzim, qitës, kompion i ballkanit e nënkampion i Euro- 
pës; Krenar, futbollist në vitet 80-90, për disa vite kapiten i skuadrës, 
pjesëtar i ekipit kombëtar dhe trajner; Arben e Nekie (bashkëshortë), se-
leksionerë të njohur të basketbollit; Bedri, ishpunonjës i klubit, Flamur (i 
vëllai), ishgjyqtar dhe ishtrajner me grupmoshat në basketboll, të dy 
gazetarë të njohur sportivë; Eldi, gjyqtar basketbolli; Loreta, volejbolliste 
në vitet 90-të (të gjithë nga i njejti trung familjar). 

Alla - Dum, atlet i viteve 30-të (dëshmor); Myslym, futbollist i viteve 
30-të dhe traner i shquar në vitet 50-60-të.  

Balla - Hasan, futbollist i viteve 30-40-të; Naim (nipi), futbollist në 
vitet 60-të; Besim, trajner i çiklizmit në vitet 80-90-të. 

Balluku - Skënder, atlet; Çlirim, atlet e Vladimir, futbollist (vëllezër); 
Kasem, çiklist.  

Bekteshi - Besim, atlet në vitet 60-të; Ardi (i biri), atlet; Fatos, fut-
bollist i viteve 70-të. 

Bejleri - Sabri e Liljana, bashkëshortë, trajnerë të atletikës. 
Begeja - Halim, futbollist në vitet 30-40-të ; Skënder (i vëllai), futbo-

llist e atlet në vitet 40-të; Xhim, alpinist. 
Beliu - të gjithë futbollistë: Masar, Esad e Gani (vëllezër), në vitet 40-

50-të; Parid (i biri i Ganiut), në vitet 80-të. 
Bogdani - Erion e Adi (vëllezër), futbollistë; Xhafer, gjyqtar ndërkom- 

bëtar për sportet e rënda; Aida, qitëse. 
Borova - Fehti, basketbollist e shahist i viteve 40-50-të, trajner; Isuf (i 

vëllai më i madh), futbollist i viteve 40-50-të; Faruk (i vëllai), basket-
bollist i viteve 60-të; Erdal (i biri i Fehtiut), basketbollist e trajner.      

Bugoviku (Baçi) - të gjithë futbollistë: Theofil, në vitet 40-50-të; Pavllo  
(Ben) Bukoviku, i vëllai, në vitet 60-70-të; Millan (i biri i Theofilit), në vitet 
70-80-të dhe trajner e sekretar KF “Tirana“, në vitet 90-të.    

Bulku - të gjithë futbollistë: Remzi, në vitet 50-të ; Sokol (i nipi), nga 
1995 e në vijim; Ervin, nga 1998 e në vijim. 

Buneci - Anastas, boksier; Athanas, atlet; Niko, peshëngritës i njohur 
e rekordmen. 

Bylyku- të gjithë futbollistë: Shyqyri, në vitet 50-të; Nuri (i vëllai), në 
vitet 50-60 dhe sekretar i KF “Tirana“; Artan (i biri Nuriut), në vitet 80-të. 

Caslli - Osman, futbollist e atlet në vitet 50-të, trajner e seleksioner i 
njohur futbolli; Shefqeti (i vëllai), atlet, mundës e peshëngritës në vitet 
40-50-të, gjyqtar i FIFA-s; Eqeremi (i vëllai) futbollist në vitet 60-të. 
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Çeliku - Agim, futbollist në vitet 60-të, anëtar i kryesisë së klubit në 
vitet 80-të; Urani (e shoqja), volejbolliste e njohur; Besian e Albi (nipat), 
futbollistë me ekipin e të rinjve të Tiranës. 

Dashi - Jusuf, futbollist i viteve 30-të; Vili (i biri), futbollist; Edvin (i 
biri), gjimnast.    

Demneri - Xhavit, futbollist i viteve 40-50-të dhe i ekipit kombëtar, 
seleksioneri më i njohur në Shqipëri për përgatitjen e futbollistëve të rinj; 
Fatmir (i biri), gazetar i njohur, kryeredaktor i gazetës “Sport Ekspres; 
Tasim, futbollist, në vitet 50-të; Adnan, futbollist, kampion i vitit 81-82; 
Elvis, futbollist në vitet 90-të; Maliq, qitës dhe trajner; Lulzim, volej-
bollist; Ismail, një nga dy autorët e këtij libri. 

Dibra - Petrit, futbollist në vitet 70-të; Klodeta, basketbolliste e da-
lluar; Artan, atlet. 

Dhales - të dy futbollistë, Perikli, në vitet 60-70-të dhe Frenki (i biri), 
në vitet 90-të. 

Fagu - Besim, futbollist i ekipit kombëtar; fëmijtë e tij, të tre basket-
bollistë: Agim, (i biri) një nga më të mirët e vendit; Arben (i biri); Afërdita 
(e bija); Zyber (Lisi), futbollist; Musa (i biri), futbollist; Xhavit, gjyqtar i 
futbollit; Dashamir, volejbollist; Merlin (e bija), volejbolliste; Edmond, 
volejbollist.    

Fortuzi - tre futbollistë: Osman, në vitet 50-të, Albert, në vitet 80-të 
dhe Indrit, në vitet 90; Gëzimi, basketbollist e trajner në vitet 70-të. 

Frashëri - Fatmir, futbollist i viteve 60-të, trajner i shquar; Hajri, 
futbollist. 

Gurashi - Rudolf e Mark (vëllezër), futbollistë e çiklistë në vitet 30-të. 
Gjinali - Irfan, futbollist i viteve 30-të; Frederik e Tomson (të bijtë), 

futbollistë; Zihni, futbollist i viteve 40-50-të; Qemal, volejbollist i viteve 
50-të. 

Gjoka - Tomor, futbollist në vitet 60-të; Afërdita (e shoqja), atlete; 
Ernesti (i biri), futbollist në vitet 80-të, trajner. 

Hajdari - Izmir, mundës, disa herë kampion; Gentian, futbollist. 
Halili - Skënder (nipi i Xhaferr e Gani Merjes), futbollist në vitet 60. 

Bedri, mundës kampion; Refik, një nga donatorët aktualë të KF “Tirana“ .  
Hamdiu - Besim, veprimtar i jashtëzakonshëm për zhvillimin e futbo-

llit në KS “Tirana“, gjyqtar i FIFA-s; Nazim (i biri), futbollist në vitet 50-të; 
Vera, volejbolliste e viteve 60-të.   

Hanxhari - Dhori, sportist e drejtues i klubit në vitet 50-të; Dhimitër 
(i vëllai), futbollist i viteve 50-të; Rexhina (e motra), basketbolliste në vitet 
50-60-të; Albert, atlet në vitet 50-të. 

Hatibi - Belul, atlet i viteve 40-të, trajner; David (i biri), basketbollist; 
Haxhire (e motra), atlete, në vitet 50-të; Linda e Nevila (të bijat), volejbo-
lliste; Durim, futbollist. 

Hidi - Shefqet, futbollist në vitet 50-të; Isli (nipi), futbollist.  
Hoxha - Lumturi e Luljeta (motra), basketbolliste të njohura. 
Hyka - Skënder, futbollist në vitet 60-70-të; Endi (i biri) dhe Renis 

(nipi), futbollistë; Mehmet, këpucar e masazhator në KS “Tirana“; Brunil-
da, basketbolliste; Adnan, fotograf sportiv. 

Ishka -: Bahri, futbollist në vitet 60-70-të; Sokol (nipi), futbollist. 
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Janku - Foto, futbollist në vitet 40-50; Teodor, boksier kampion ab-
solut në vitet 50-60-të; Leonard, basketbollist në vitet 50-të; Mikel e Agim 
(vëllezër), futbollistë; Alban (i biri Mikelit), gjyqtar i FIFA-s. 

Kasmi - Gëzim e Bujar (vëllezër), futbollistë, i pari në vitet 60-70-të, i 
dyti në vitet 70-të; Kujtim (i vëllai) basketbollist në vitet 70-80-të, trajner; 
Eno (i biri), basketbollist; Sokol (nipi), basketbollist në aktivitet; Diana, 
bashkëshortja e Bujarit, basketbolliste në vitet 80-të; Rezar basketbollist; 
Arben (i vëllai), basketbollist e gjyqtar, Olti (i biri), gjyqtar. 

Karrapici - Adem, futbollist i viteve 30-të, trajner i shumë ekipeve 
dhe i kombëtares; Musa, çiklist (dëshmor); Dritan, futbollist.  

Kau - Shefqet, volejbollist i viteve 50-të; Flamur (i biri), gazetar.  
Kazazi - Mediha, basketbolliste e volejbolliste; Sulejman, gjytar i 

FIBA-s. 
Këllezi - Abdyl, atlet rekordmen në vitet 30-40-të; Gëzim (nipi), fut-

bollist në vitet 50-të; Maksim (i biri), futbollist. 
Këlliçi - Eshref, gjyqtar në vitet 50-të; Luan, tenist në vitet 60-70-të; 

Skifter, radiokomentator sportiv.  
Koja - Anastas, drejtues i klubit në vitet 30-të; Jorgji, atlet në vitet 

30-të; Albert, atlet në vitet 50-të; Vangjel, volejbollist në vitet 50-60-të, 
trajner; Ilia, volejbollist në vitet 80-90-të, trajner. 

Kola - Pjetër, boksier i viteve 50-të; Agustin (i biri), futbollist i viteve 
70-të; Andrea e Lorenc, hendbollistë. 

Kona - Jorgji, basketbollist dhe volejbollist; Andon (i vëllai), volejbo-
llist, trajner. 

Konçi – Zyber, trajner futbolli; Lulzim (i vëllai), gjyqtar ndërkombëtar; 
Hiqmete, atlete në vitet 60-70-të. 

Kote - Evgjeni, basketbolliste në vitet 50-60-të; Niko (i vëllai), çiklist 
në vitet 50-të; Todi (i vëllai), atlet, fitues i mjaft medaljeve me veteranët. 

Lundra - Shaban, atlet në vitet 50-të; Dritan, gazetar sportiv. 
Llagami - Sabri e Petrit, futbollistë në vitet 50-të, Makbule, e motra 

notare kampione e rekordmene; Fatmiri, vëllai më i vogël, notar; Adnani, 
volejbollist në vitet ‘60-’70 dhe më pas trajner.  

Llambi - Sllave, futbollist në vitet 30-40-të, i njohur edhe si atlet; 
Kristofor, futbollist  në vitet 70-të.  

Lleshi - Sulejman, atlet në vitet 30-të; Njazi (i vëllai), basketbollist në 
vitet 60-të, trajner; Iliri (i biri), hendbollist; Enkelejda (bija), volejbolliste.   

Maçi - Rexhep, futbollist në vitet 30-të; Enver (i vëllai), trajner i volej-
bollit; Elvana, gjimnaste në vitet 80-të. 

Mata - Ali, qitës e trajner; Shefqet (nipi), Diana, Marjana e Skënder, 
(fëmijët e Aliut), qitës, rekordmenë. 

Mazrreku -  Zyhdi, peshëngritës e trajner; Sulejman, atlet e trajner. 
Mema - Vëllezërit Arbana (Mema): Haxhi, futbollist në vitet 40-50-të, 

seleksioner i njohur tek të rinjtë; Beqir, basketbollist; Osman dhe Ali, fut-
bollistë në vitet 60-70-të; Luiza (e shoqja e Aliut), atlete; Sulejman (i biri i 
Haxhiut), futbollist në vitet 70-80-të, trajner e sekretar i KF “Tirana“, në 
vitet 90-të; Ardian (i biri Aliut), futbollist në vitet 90-00; Emanuela (e 
shoqja e Sulejmanit), volejbolliste e njohur. 

Merja - Xhaferr dhe Gani (vëllezër), futbollistë në vitet 50-të.   
Metani - të gjithë futbollistë: Ahmet, në vitet 50-60-të; të bijtë e tij:  
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Luani ose Ili, në vitet 70-të, tani trajner; më pas Blerim, Agron e Altin; 
Engjëllushe, e shoqja e Ilit, gjimnaste dhe trajnere. Fëmijtë e tyre: Migel e 
Edit (djemtë e Luanit), futbollistë me të rinjtë; Ronald (djali i Blerimit), ka 
arritur nivele më të larta, si lojtar i Salcburgut, ka luajtur me ekipin U-21 
dhe me përfaqësuesen e Austrisë; Merlina (vajza e Agronit), ndonëse mjaft 
e re, luan basketboll me të rriturat e Tiranës; Nuri, futbollist në vitet 50-
të. 

Minga - Arben, futbollist në vitet 80-90-të; Nora Goxhi (e shoqja), 
basketbolliste në vitet 80-90-të.  

Murzaku – Petrit, volejbollist i viteve 60-të; Mirela e Ingrit (vajzat), vo-
lejbolliste; Thoma (i vëllai), basketbollist); Dhurata (e motra), alpiniste 
dhe notare; Kleopatra (e shoqja), volejbolliste. 

Nallbani - Sali, tenist; futbollistët Shaban, në vitet 50-të; Astrit (i 
nipi), në vitet 70-të dhe Blendi (i biri), nga 1990 e në vijim. 

Naçi – Elizabeta, atlete dhe rekordmene; Antonin (i vëllai), futbollist 
në vitet 70-të, trajner; Ernest (i vëllai), basketbollist. 

Nuri - Kadri, mundës, kampion në vitet 70-80-të; Denis (i biri), mun-
dës; Lutfi, ishpresident i klubit të futbollit, 98-99; Avni (i vëllai), mundës 
në vitet 80-të, një nga donatorët e KF “Tirana“; Fatjon, futbollist; Namik, 
atlet. 

Omuri – Hasip, mundës në vitet 50-60-të; Bedri (i biri), futbollist në 
vitet 80-të.  

Pampuri - Ymer, peshëngritës, kampion olimpik në vitet 70-të; Hiq-
met (i vëllai), peshëngritës dhe trajner. 

Papa - Dhimitër e Kostandin (vëllezër), basketbollistë në vitet ’60-të. 
Papadhopulli - të gjithë futbollistë: vëllezërit Aristidh dhe Miço, në 

vitet 50-60-të; David dhe Akil (djemtë e Miços), në vitet 80-të. Koç Paci, 
daja i Aristidhit dhe Miços, në vitet 40-50-të.  

Parapani - Aristidh, futbollist i viteve 40-50-të; Donika Konomi (e bi-
ja), volejbolliste në vitet 60-të; Vaso Konomi, bashkëshorti i Donikës, 
futbollist i Tiranës në vitet 60-të. 

Pelivani – Pëllumb, volejbollist i viteve 60-të; Jeta (e shoqja), basket-
bolliste; Andi (i biri), volejbollist e hendbollist.   

Pengili - Osman, futbollist në vitet 50-të, më pas drejtor i stadiumit 
“Qemal Stafa”; Kadri, trajner me ekipet e grupmoshave në futboll. 

Petrela - Maliq, futbollist në vitet 30-40-të, Hysen, futbollist në vitet  
50-të; Arben, ish-trajner i të rejave në basketboll; Lindita, basketbolliste; 
Fatmir, futbollist; Halit, boksier; Dashamir, boksier. 

Peza - Arif, futbollist në vitet 40-të; Taip, futbollist dhe volejbollist në 
vitet 40-të; Skënder, basketbollist në ato 50-të.  

Pëllumbi - Haxhi, futbollist, gjyqtar futbolli; Besnik (i vëllai), basket-
bollist. 

Pilkati - Sabri, anëtar i kryesisë së klubit; Fatos (i biri), qitës dhe 
rekordmen; Mirjana, gjimnaste. 

Pregja - Ramiz, atlet në vitet 50-të, gjyqtar i FIFA-s; Kimete (motra), 
atlete; Muharrem (vëllai), çiklist; Bujar e Arben (djemtë), gjyqtarë të FIFA.  

Pustina - Ylvi, shahisti më i madh i vendit; Flamur (i vëllai) dhe 
Adrian (i biri), shahistë; Petrit dhe Erald, futbollistë.  

Rada – Enver, futbollist i viteve 50-60-të; Adem, veprimtar në vitet  
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60-të; Vladimir (i biri), drejtues i klubit shumësportësh “Tirana“.   
Rama - Jani e Romeo (vëllezër), futbollistë të viteve 60-të; Elton (i biri 

i Romeos), basketbollist. 
Reçi - Osman, futbollist; Muharrem, boksier; Genc (i biri), futbollist. 
Resmja - Refik, futbollist i shquar i viteve 50-60-të; Blendi, gazetar 

sportiv. 
Rizvanolli - Vejsel, volejbollist i viteve 60-të, funksionar i sporteve; 

Bashkim, volejbollist; Besim, kuadër në sport; Faruk, gjyqtar i basketbo-
llit; Mustafa, futbollist në vitet 80-të; Erion (i biri), futbollist në aktivitet. 

Rreli - Shyqyri, futbollist në vitet 50-60-të, trajneri më i sukseshëm i 
ekipit kombëtar të Shqipërisë, trajner me Tiranën, kampion për sezonet 
‘87-88 dhe 88-89, një nga dy autorët e këtij libri; Arif (i vëllai), futbollist 
në vitet 60-të; Brunilda (e bija), volejbolliste; Mirel Josa (i shoqi), futbo-
llist dhe trajner i njohur. 

Sallaku - Skënder, mundës, kampion në vitet 60-të; Bashkim (i vë-
llai), futbollist në vitet 60-të; Fatos (i biri), futboillist në vitet 80-të; Kadri, 
boksier, kampion në vitet 60-të.  

Skënderi - Hysni, futbollist në vitet 60-të; Ornela, volejbolliste në 
vitet 90-00. 

Sorra - Majlinda, pinpongiste; Arben (i vëllai), pingpongist.  
Spahiu - Rexhep, futbollist i viteve 40-50-të, trajner; Mehmet, futbo-

llist, trajner, funksionar i sportit; Ndriçim, mundës; Artan, atlet.  
Stërmasi - Selman, futbollist, trajner dhe president i klubit, në vitet 

30-të; Bedri, futbollist i viteve 50-të; Taulant, futbollist i viteve 90-të; 
Klodiana Shala (e shoqja e Taulantit), atlete dhe rekodmene; Abdulla, një 
nga seleksionerët më të njohur të basketbollit; Aliu (i vëllai), basketbollist 
edhe trajner; Evis, atlete e basketbolliste. 

Struga – Sadik, futbollist i viteve 50-të; Pajtim, këngëtar i këngës së 
njohur “Tirona kampion”. 

Sharra - Bujar, futbollist në vitet 80-të; Gerti dhe Elvi, të dy djemtë e 
tij, aktualisht pjestarë të Tiranës. 

Shaba - Zija, futbollist në vitet 70-të, trajner, drejtues i klubit në vitet 
1989-1991; Ilir Muça (nipi), futbollist në vitet 70-të, trajner; Astrit Rama-
dani (nipi), futbollist në vitet 80-të; Bajram, Eqerem, Lutfi, çiklistë.  

Shehu - Enver, futbollist në vitet 50-të dhe trajner; Bujar, basketbo-
llist për shumë vite i Tiranës, trajner i skuadrës edhe i ekipit kombëtar; 
Zyhdi (i vëllai), futbollist; Kujtim, atlet kampion për hedhjen e çekiçit; 
Merita, gjimnaste, për disa vite me radhë kampione absolute e vendit.  

Shundi - Stefan e Anastas, drejtues të klubit në vitet 30-40-të. Van-
gjeli (i biri Anastasit), antar i kryesisë së klubit, radiokomentator i njohur 
në lojrat me dorë; Jorgji dhe Hansi, gjyqtarë basketbolli.  

Tafaj - Jonuz, nga themeluesit e KS “Tirana”; futbollistët: Bujar, në 
vitet 60-të; Mahmut (Gut), në vitet 70-të; Glend (i biri), nga 03 e në vijim, 
Alban nga 97 deri më 06; Mimika, atlete në vitet 50-të; Genc, volejbollist 
në vitet 70-80-të; Lindita, pingpongiste e viteve 70-të; Arben, peshëngri-
tës në vitet 80-90-të; Ilir, mundës; Ilda, volejbolliste e viteve 80-të. 

Tabaku - Agim, trajner; Durim, futbollist; Gert (i biri), futbollist; Lin-
dita, radioamatorizëm 

Tafalla - Reshat, futbollist i viteve 30-të, një nga themeluesit e KS  
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“Tirana”, Petrit(i biri), inxhinier i terreneve sportive; Ergis, gazetar sportiv. 
Tafmizi - Hamdi, futbollist i viteve 50-të; Hamid (i vëllai), mundës. 
Topi - Ramazan, futbollist në vitet 50-60-të; Flamur, president i Fe- 

deratës së Body Billding; Bamir( i vëllai), president i KF “Tirana”. 
Toptani - Said e Bahri, drejtues të klubit në vitet 30-të; Dilaver, atlet; 

Zhan, volejbollist e trajner, Uran, volejbollist. 
Tukseferi - Mustafa, volejbollist në vitet 70-të, drejtues i klubit në 

vitet 90-të; Enton (i biri), volejbollist në aktivitet. 
Uka - Gëzim, boksier e gjyqtar; Hamdi (i vëllai), boksier e mundës, 

trajner; Shaban, volejbollist e trajner.  
Vladi - Myftar, kuadër i sportit në vitet 50-60-të; Besim, futbollist në 

vitet 70-80-të; Leandro (i biri), futbollist; Enver (mundës).    
Verria - Aurrel, futbollist në vitet 60-të, seleksioner i njohur; Mar-

gerita (e bija), basketbolliste në aktivitet. 
Vokopola - Mustafa, volejbollist i viteve 50-të; Rubens (i biri), volej-

bollist; Omir, basketbollist i viteve 60-të.  
Xhafa - Gani, futbollist i viteve 60-të; Xhevdet (i vëllai) dhe Erion (i 

biri), futbollistë.  
 
Shënim: Jemi të ndërgjegjshëm që ndonjë emër edhe mund të jetë 

harruar. Por e theksojmë që çdo mangësi është vetëm e rastësishme. 
 
 

Bedri  ALIMEHMETI 
Tiranë, shtator 2006 
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PAK FJALE PER VELLIMIN 
TIRANA - PERSONALITETE - SPORT 

 
 
Duke ruajtur konceptimin e botimit “Tirana-Personalitete- 

Shkencë”, përshtatëm kriteret, sipas të cilave janë përzgjedhur 
emrat në vëllimin “Sport”. Për kualitetin e kandidatit, problemi re-
zultoi diçka më i vështirë. Dhe kjo sepse vlerësimet zyrtare sporti-
ve, të dhëna nga institucionet përkatëse dhe të cilat ne i kemi zba-
tuar rigorozisht, nuk kanë qenë konstante. Ata kanë ndryshuar 
me kalimin e kohës dhe aq më tepër me ndërrimin e sistemeve.  

Me synimin për të evidentuar të gjithë hapësirat sportive, 
por, natyrisht të nivelit të “personalitetit”, konkluduam, së pari, 
me atributet kryesorë: titujt “Trajner i merituar”, “Mjeshtër i 
merituar i sportit”, “Medalje e Artë” e “Gjyqtar ndërkombë-
tar”, si dhe me drejtuesit më të rëndësishëm, të emërtuar prej 
nesh “Funksionar i lartë i sportit”. Për zgjerimin e këtij për-
faqësimi, çka na rezultoi krejt e nevojshme, “privilegjuam” vetëm 
futbollin, si sportin më masiv e më popullor. Këtë e bëmë në dy 
drejtime: së pari, me “Trajnerët dhe Anëtarët e ekipit kombë-
tar të futbollit“ dhe së dyti, vetëm për KF “Tirana”, si përfaqë-
suesja tradicionale e trevës, shtuam edhe tre tregues sinjifikativë: 
“Kampion i vitit 1930“, që përkon me kampionatin e parë të 
zhvilluar në Shqipëri; “Mjeshtër i sportit“ dhe ata që kanë më 
shumë se “Katër tituj të kampionit. 

 
Kriteri krahinor, siç është thënë edhe në parathënien e kë-

tij libri, të shkruar nga z. Arben Tafaj, është zbatuar fare natyr-
shëm. Falë kontributit të dhënë në të gjitha klubet sportive të 
qytetit tonë dhe vullnetit të tyre, protagonistët e librit “e ndjejnë 
veten të lidhur me Tiranën, jo pa tradita, madje në një farë 
mënyre edhe tiranas”.  

Duke kombinuar elementin krahinor të protagonistit me 
klubin ku është aktivizuar ai, çka, për sportdashësin përbën një 
faktor emocionues, mund të ndërtohen katër grupe, por njëlloj të 
vlerësuar. Autoktonët tiranas dhe pothuajse autoktonët, sipas an-
gazhimit të tyre, sado pak ose hiç fare me KS “Tirana”, bëjnë, për- 
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katësisht, grupin e parë e të dytë.Joautoktonët, të ndarë në të njëj 
tën mënyrë, janë vendosur në grupin e tretë e të katërt. Protagoni-
stët e grupit të parë zenë gati 65 %, ndërsa të grupit tëdytë 8,5 %. 

 
Informacionet e nevojshme dhe mbi të cilat kemi përgatitur 

këtë botim, janë marrë nga vetë protagonistët, ose nga të afërmit e 
tyre, kur nuk ka pasë mundësi komunikimi me ta, rezident ose jo 
në Shqipëri. Për njerzit që nuk jetojnë, veç familjarëve, kanë vlejtë 
edhe mediat e shkruara të kohës ose libra të veçantë. Sinkronizi-
mi dhe harmonizimi i materialeve është bërë në përshtatje me 
platformën përkatëse të shpërndarë për secilin kandidat. Duke 
respektuar vëllimin e lejuar, nganjëherë, paraqitjet mund të jenë 
të ngjeshura ose të paplota, por, gjithsesi, ata, gjithnjë, mbesin 
interesante. Për çdo protagonist, në vazhdim të emrit të tyre,janë 
treguar jo më shumë se dy atribute, sipas renditjes të përcaktuar 
nga ne. Të tjerat janë shprehë në vazhdim të tekstit. 

Duke konsumuar të gjitha përpjekjet tona dhe me lajmëri-
me të herëpashershme, kemi marrë të dhëna për gjithsej 276 
vetë, që janë përfshirë edhe në libër. Pjesa e munguar ka shkaqe 
të ndryshme. Megjithate, edhe kur informacioni është vonuar, 
gjith-një, e kemi ndjerë veten optimistë e të vendosur në këtë 
mision. Të dhënat janë siguruar edhe për individë që jetojnë larg 
vendit, ashtu siç, fatkeqësisht, në raste të caktuara, për të tjerë 
brenda vendit, kjo na është vështirësuar deri edhe pamundësuar. 
Të pamundura kanë qenë këto informacione për Gjon Sabitin, 
Mustafa Begolli, Bexhet Jolldashin, Hilmi Kosovën dhe Emil 
Hajnalin, kampionë të 1930-tës dhe kjo vetëm për kohën e gjatë 
që ka kaluar nga ajo ngjarje. Megjithate, duke siguruar lexuesin 
për të gjithë përpjekjet tona, ne kërkojmë ndjesë për gjithshka që 
mund të ketë kaluar. Ajo ka vetëm karakter teknik.  

 
Por, njëherësh, ne jemi të bindur se qënien e tyre në librin 

“Tirana-Personalitete-Sport” do t’a meritonin edhe më shumë se 
ato që kanë plotësuar kushtet e sipërtreguara. Pa marrë përsipër 
të justifikojmë këtë “difekt”, kërkojmë leje që, vetëm për dy raste, 
të çedojmë nga ky parim. Këtë zgjidhje, veç vlerave individuale të 
këtyre figurave të mëdha, prej të cilëve një autokton dhe një 
joautokton, por që nuk jetojnë më, e justifikon sidomos natyra e 
aktivitetit të tyre si dhe koha kur milituan ata. Kjo kërkesë sim-
bolizon edhe faktin e rëndësishëm se, krahas vendasve, sportin e 
kanë ushtruar edhe të ardhurit e integruar natyrshëm në Tiranë. 
Eshtë fjala për Sali Nallbanin dhe Avni Zajmin. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIRANA - PERSONALITETE 
________________________________________________________________________ 

- 31 - 

Por, numuri i protagonistëve do të ishte më i madh në se 
politika e shkuar totalitare do të ndiqte praktika të drejta në vle-
rësimin e individëve. Kështu, ka klube pa asnjë trofe ose me pak 
trofe që kanë tituj të lartë sportivë gati të barabartë me KF 
“Tirana”, 22 herë kampione e vendit në futboll. Por, edhe jashtë 
këtij shkaku, ne vlerësojmë veprimatritë e të tjerëve të papërfshi-
rë në këtë libër. A nuk meritojnë nderim themeluesit dhe mbështe-
tësit e sportit që, më 15 gusht 1920, dhanë kontribut në formimin 
e Sport Klub “Tirana” dhe, më 3 janar 1926, në riaktivizimin e tij 
zyrtar?. A nuk duhen respektuar edhe ata që, kur ktheheshin nga 
studimet, falë shembullit dhe nivelit të lartë të tyre, ndikonin ndje-
shëm në përhapjen e sportit?. Po kështu duhen nderuar format 
sportive të rezistencës së lavdishme kundër pushtimit fashist.  

Problemet e pasluftës të krijuara nga politizimi i sportit, që 
filluan me ndërrimin e emrit të klubit, kërkonin ndihmë nga njerëz 
zyrtarë, edhe pse jo të lidhur drejtpërdrejtë me detyrat sportive. 
Adem Rada (1922-1988), zëvëndëskryetar i Komitetit Ekzekutiv të 
Tiranës, si një mbështetës i shkëlqyer, gjente mundësinë e përkuj-
desjes. Jovan Bardhi, megjithëse jovendas, falë lidhjes së tij veça-
nërisht me futbollin, u bë tiranas i vërtetë. Sportdashësit e kujtoj-
në ndihmesën e tij për ekipin e famshëm të KS “17 Nëntori” të 
viteve 1960-1970, kur drejtohej nga Myslym Alla. Firdus Çeçja, 
shef i kabinetit të kryetarit të Komitetit Ekzekutiv, ka dhënë kon-
tribut të dukshëm në vitet 1984-1990, kur u fituan dy kampionate 
dhe u kaluan dy herë turet e para në kupat europiane. 

   
Praninë e tyre në librin tonë e meritojnë edhe ata që kontri-

buan dhe kontribuojnë ekonomikisht. Kjo ka nisur me familjet e 
nderuara tiranase: Petrela, Lleshi, Kokonozi, Alimehmeti, Qyqja, 
Qorraliu, Xhafa, Nallbani etj., që, nga kopshtet e tyre, lanë sipër-
faqe më se të mjaftueshme, në dispozicion të të rinjve tiranas të 
apasionuar pas sporteve të ndryshme. Ka vazhduar, më tutje, me 
kontributet financiare të dhëna nga Jellat, Toptanët, Fortuzët, 
Prosët, Stërmasët etj., që ndikuan ndjeshëm në arritjet e Sportklu-
bit të sapoformuar dhe gjatë rrugës së suksesshme të tij. Në vitin 
1934, Dr. Stefan Shundi, duke qenë komisar teknik i jashtëzakon-
shëm i Sportklubit, veç investimeve që bëri, solli me kontratë të 
rregulltë, trajnerin hungarez Samu Singer, i cili, përmes skemave 
të reja që aplikoi, e ngriti skuadrën sidomos në planin taktik.  

Kur, pas vitit 1990, filloi transformimi i ekonomisë shtetë-
rore në atë të tregut të lirë, kontributi financiar përmes sponsori-
zuesve, mori rëndësi të dorë së parë. Ne duam t’i përmendim dhe 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPORT 
________________________________________________________________________ 
- 32 - 

t’i përgëzojmë ata për veprën e tyre të shkëlqyer dhe, për të cilën, 
sportdashësit e Tiranës ruajnë gjithnjë konsideratat më të larta. 

Metush Seferi, si përfaqësues i firmës “Ariston”, emri i së 
cilës ka qenë shkruar edhe në fanellat e “Juventusit”, ishte i pari 
sponsorizues dhe president i KF “Tirana”. Me ndërgjegjen e tij, 
për t’ju përkushtuar totalisht qytetit të vet, arriti rezultate të shkël 
qyera gjatë viteve 1993-1998. Për këtë periudhë, nga KF “Tirana”, 
u fituan tre kampionate (1993-1994, 1994-1995 1995-1996), dy 
kupa të Shqipërisë (1994, 1995) dhe dy superkupa. 

El Sayed, qytetar egjiptian dhe bisnesmen ndërtimesh në 
Shqipëri. Njihte mirë futbollin profesionist dhe kishte përvojë të ti-
llë edhe nga vendi i tij. Për pesë vjet (1998-2003), drejtoi me mjaft 
sukses KF “Tirana”. Duke kontribuar dukshëm financiarisht dhe 
duke qenë përherë i angazhuar me kompletimin e ekipit, përballoi 
aktivitetet kombëtare e ndërkombëtare. Në superligë, KF “Tirana” 
fitoi tre kampionate (1998-1999, 1999-2000, 2002-2003), tre 
kupa të Shqipërisë (1999, 2001, 20029 dhe dy superkupa. 

Katërshja e donatorëve e përbërë nga Refik Halili, Shefikat 
Ngjela, Agron Papuli dhe Lutfi Nuri, që, me dy presidentë rradha-
zi, Fatmir Frashërin dhe Bamir Topin, mbylli dy sezone, me një 
titull kampion (2004-2005), një kupë të Shqipërisë (2006), një 
superkupë (2006) dhe dy ture të para të kaluara në aktivitetet 
europiane. Për kompaktësinë e tyre në udhëheqje, si model edhe 
për vetë skuadrën, ata janë të nderuar dhe të respektuar jo vetëm 
nga sportdashësit e KF “Tirana”, por edhe nga i gjithë komuniteti.  

Refik Halili, ky tiranas serioz, korrekt, i respektueshëm, 
dhe i ndërgjegjshëm për vlerat e qytetit të tij, si bisnesmen i fuqi-
shëm, është nga mbështetësit kryesorë të KF “Tirana”. Eshtë i 
njohur edhe për donacionet në favor të Shoqatës tonë dhe të vep-
rave të kulturës në Tiranë. Ridi, siç e thërasin ndryshe, gjendet 
gjithnjë pranë dhe në ndihmë të ekipit të tij të futbollit. 

Shefikat Ngjela. Serioziteti i saj si bisnesmene e fuqishme 
në “Birra Tirana” është i të njëjtit nivel edhe në drejtimin e KF 
“Tirana”, dhe të dy, institucione me të njëjtin emër. Me kontributin 
e dhënë, ajo ka ndikuar ndjeshëm në mbarëvajtjen e futbollit. Si e 
vetme në një angazhim të tillë, ndoshta edhe model për vende të 
tjera të botës, ajo përfaqëson me dinjitet mundësitë e femrës tonë. 

  Lutfi Nuri, bashkë me të vëllanë Avni, si ndër donatorët 
dhe mbështetësit më të hershëm e më të lidhur me KF “Tirana”, 
ka ndikuar mjaft pozitivisht në ecurinë e tij. Aktualisht, Lutfiut, i 
është besuar edhe përfaqësimi i klubit në organet e futbollit shqip-
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tar, ku, njëherësh, është zgjedhur zëvëndëspresident i Federatës, 
detyra që po i kryen me mjaft përkushtim dhe ndershmëri. 

Agron Papuli, i përqendruar në këtë detyrë, si i lindur, i rri-
tur dhe dhëndër i Tiranës. Duke përfaqësuar firmën e njohur gjer-
mane të automobilave “VolksWagen”, në përbërje të grupit të 
donatorëve, ka dhënë kontribut të rëndësishëm në mbarëvajtjen e 
klubit dhe në rezultatet e mira të tij të arritura për aktivitetet 
kombëtare dhe ndërkombëtare. 

 
 Por, jashtë këtij libri nuk mund të rrijnë pa u përmendur 

edhe pjesa tjetër e protagonistëve të atij brezi të lavdishëm të 
futbollit, që sfidoi politikën e atëhershme në favor të hapur për 
ekipet ushtarake “Partizani” e “Dinamo” si dhe e paraardhësve 
dhe pasardhësve të tyre. Kanë vlera të paharueshme Pashobeg 
Resuli, Bajram Kurani, Xhaferr Merja, Alfred Bonati, Nazim 
Selimi, Gëzim Këllezi, Ramazan Topi, Ilia Llanga, Naim Balla, 
Hysni Skënderi, Ilir Elini, Rexhep Bathorja, Gëzim Saraçi, Vaso 
Konomi, Astrit Nurishmi, Durim Hatibi, Alfred Ruço, Petrit Brahja, 
Mahmut Tafaj, Hajri Frashëri, Mustafa Rizvanolli, Fatos Bekteshi, 
Seit Hyseni, Fori Llambi, Alban Bushi, Ranadan Shehu, Halim 
Mersini Edmond Gëzdari e mjaft të tjerë. 

Sfidat janë të llojeve të ndryshme.Alpinistët e KS “Tirana”: 
Shefki Njuma, Xhim Begeja, Ilir Çopani (që sot nuk jeton), Enver 
Sallaku, Ibrahim Haskaj, Ilir Tapia, Përparim Laçi dhe Artan 
Agolli janë pjestarë të ekspeditës së parë shqiptare në Himalaje, 
që gjatë periudhës 9-4-2003 deri 9-5-2003, u ngjitën në majën 
Kalafator me lartësi 5545 m. Vazhdimi i aktivitetit, i vlerësuar 
edhe nga shtypi i atjeshëm, u pengua vetëm për shkaqe finaciare.     

Ka plot “rekorde” të vlerave të ndryshme sportive. Ekipi i 
vajzave të KS “Tirana”, me titullin “Mjeshtër i madh”, ka fituar 
mbi 40 kampionate kombëtare të basketbollit, nga 60 që janë 
zhvilluar gjithsej. Ilir Muça, 45 vjet pandërprerje kontribuon për 
KF “Tirana”. E nisi si futbollist i brezit të A. Memës, F. Frashërit, 
S. Hykës etj., për të vazhduar më tutje si trajner i grupmoshave, 
prej të cilit kanë dalë mjaft futbollistë që më vonë bënë emër. Me 
këtë funksion “të përjetshëm”, ai është pasues i denjë i Xh. Dem-
nerit. Adrian Gorenxa, trajner i suksesshëm, i cili për mbi njëzet 
vjet ka përgatitur volejboliste të të gjitha kategorive e sidomos të 
të rriturave. Atletët veteranë Bilal Toska e Todi Kote, në garat 
ballkanike të dhjetë vjetëve të fundit, për veteranë, kanë fituar 
mjaft medalje ari, argjendi dhe bronzi. Të nderuar janë edhe Pë-
llumb Pelivani, Halil Petrela, Xhemal Çali, Merita Shehu, Piro An- 
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gjeli etj., të regjistruar në “Librin e Artë” të KS “Tirana”.   
 
Në brendinë e veprimtarive sportive ka njëherësh art dhe 

shkencë. Arti vihet re në terren, shkenca merret me përgatitjen sa 
më cilësore të tyre. Këtu, ka rol edhe shërbimi mjekësor, i cili në 
KS “Tirana” është i hershëm. Muhamet Zajmi, masazhator në vitet 
1940-1950, ishte gjithnjë pranë ekipeve të futbollit.  

Trajneri i njohur Myslym Alla, në ekipin e tij shkëlqyer, 
kishte të përhershëm ndihmën sa shembullore aq edhe cilësore të 
Panajot Bogës. Përveç shërimit të traumave në klinikën spitalore, 
shumë herë, ai gjendesh edhe në stërvitjen e ekipit dhe deri në 
shoqërim të tij në ndeshjet zyrtare. Kjo traditë vazhdoi edhe më 
tutje. Manush Thanasi, mjek profesionist në këtë klub, ka qenë 
gjithnjë plot angazhim. Ndihmesa e tij ishte e dukshme dhe mjaft 
e rëndësishme edhe me referimet shkencore në ndihmë të trajne-
rëve. Shpesh herë ka bërë punën e psikologut. Mjekun Edi Gjika 
ka kohë që e shohim në ndihmë të KF “Tirana”, madje me mjaft 
angazhim. I qëndron pranë futbollistëve jo vetëm për shërimin e 
traumave, por edhe për riaftësimin e tyre. Edhe duke ndenjur në 
pankinë, me temperamentin e tij të veçantë, bëhet inkurajues për 
futbollistët. Roli i tyre mbetet mjaft i ndjeshëm edhe për kontri-
butin shkencor të dhënë në hartimin e programeve stërvitore. 

Po aq të nderuar kanë qenë edhe ndihmësmjekët dhe ma-
sazhatorët. Osman Metani, nga sportdashësit, ishte i njohur kra-
has futbollistëve të plejadës së shkëlqyer 1960-1970. Me perso-
nalitetin e tij, siguronte shërbimin e çdo mjeku specialist. Në klub 
ishte “urë” ndërmjet futbollistëve dhe trajnerëve. Në gjurmët e tij, 
kanë vazhduar edhe Mehmet Hyka e Bujar Alla. Gjithnjë të 
gatshëm, nëpër duart e tyre kanë kaluar muskujt e shumë sporti-
stëve. Respekti për Metin në Shqipëri dhe për Bujarin që punon 
dhe jeton familjarisht në ShBA ruhet edhe tani.      

Jashtë klubit, mjeku popullor Hysen Kazazi, me duart dhe 
mëndjen e tij, ka shëruar dhjetra sportistë me probleme të frak-
turës. Respekti për te, është jo vetëm i tyre, por edhe i vetë specia-
listëve të mjekësisë. Lluka Heqimi, mjek i specializuar për sportin. 
Me karakterin e tij është gjithnjë i gatshëm për të gjithë klubet 
dhe deri te josportistët. Kontribut kanë dhënë edhe mjekë të tjerë. 
Haki Bogdani, para vitit 1980, ka shërbyer vullnetarisht, për disa 
kohë, në KS “17 Nëntori” dhe në ekipin kombëtar U-21. Safet 
Këlliçi, ka qenë futbollist me të rinjtë e Tiranës. Krahas detyrës së 
tij në një klinikë lagjeje, u përkushtua si mjek në KS “Studenti”.  
Qazim Bakalli, dietolog, gjithnjë i gatshëm dhe i dobishëm. me kë- 
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shillat e çmuara të tij. Ka qenë edhe pedagog në ILKF “Vojo 
Kushi”. Ferit Saraçi dhe Firdus Vorpsi, dy kardiologë, dashamirës 
të sportit në përgjithësi dhe të futbollit të KF “Tirana” në veçanti. 
Kontributi i tyre profesional dhe human, është ndjerë sa herë që 
trajnerët dhe sportistët kanë kërkuar konsultat me ta. 

 
Vlerësimin specifik të mediave për fiksimin e evenimenteve 

sportive e kemi më të vështirë. Megjithate, veç shkrimeve të Bes-
nik Dizdarit, Bedri Alimehmetit, Bektash Pojanit, Skifter Këlliçit 
etj., nuk mund të rrijmë pa përmendur edhe vlerat artistike të foto-
grafëve Enver Shabani, Adnand Hyka, Petrit Sheqeri, Lekë Hoti, 
Adem Rreli, Petrit Kumi, Hysen Gostivari, Armond Halebi  etj..  

 
Më në fund janë sportdashësit, por jo për nga rëndësia. 

Përherë konstant e të pavarur nga rrjedhat e kohës, ata mbesin 
pa mëdyshje në vend të parë. Kjo masë e madhe njerëzish, tira-
nas e jotiranas, e gjithnjë të kulturuar, me praninë e saj në shka-
llët e stadiumeve, brenda apo jashtë qytetit, përmes mbështetjes 
së fuqishme, i qëndroi përherë besnik klubit të vet. Sportisti nuk e 
ndjen lojën e tij pa praninë e sportdashësit, sado cilësore, rezulta-
tive dhe e bujshme të jetë ajo. E në këtë aspekt, sportdashësi i 
Tiranës ose tifozi i Tiranës ka qenë përherë model. Ai tashmë 
është pjesë e merituar e sukseseve të arritura nga të gjithë skua-
drat e KS “Tirana” dhe KF “Tirana”. Edhe në periudhat më të vë-
shtira, me thirjet e tij vetëm “Tirona-Tirona”, dhe deri në protestën 
e dikurshme para shtëpisë së oficerëve, si një disident i gjallë, ka 
dhënë mësimin qytetar se, “sporti duhet ndarë nga politika”. Dhe 
kjo ndodhte në atë kohë, kur diktatura, megjithëse në filozofinë 
dhe propagandën e saj, përmendte si primare proletariain dhe 
klasën puntore, në sport favorizonte hapur armën e saj.  

Midis shumë “site”-ve të tifozave të Tiranës, më i frekue-
ntuar duket ai “www sktirana.com”, i ndërtuar nga Erlet Shehu. 
Atje gjendet historiku i klubit, kuriozitete, klubi në rregjimin tota-
litar, historiku i këngës “tetori 86” i Artur Zadrimës etj.. Këtu ni-
sën edhe idetë për “tirona fanatics” dhe për bashkëpunimin e 
tifozëve të dy stemave bardheblu të dy kryeqyteteve shqiptare, 
Tiranës dhe Prishtinës.       

Në mirëkuptim me të gjithë, pa pretenduar për ndonjë ren-
ditje të veçantë, do të gjejmë vend, sigurisht, për shumë pak 
emra, prej të cilëve, disa madje nuk janë më. Duke filluar nga më 
të vjetrit Mustafa Arbana, Sali Çezmja, Qazim Hajdari, Qazim 
Kika, Zaje Reçi, Mustafa Hallvaxhiu, Islam Bulku, vëllezërit Petrit 
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e Pelash Starova, Koço Dilo, Mehmet Frashëri, Shyqyri Zalta, 
Gaqo Marko, Abdulla Krutani, Xhavit Kruja, Shyqyri Beka, Bedri 
Alla, Shefqet Hidi, Muharrem Shahini, te drejtuesit e Shoqatës së 
tifozëve (krijuar më 25-1-1995), Bajram Burreli, Mehmet Jarani, 
Abedin Sakiqi, Sadik Seferi, Ylli Harizi, po vazhdojmë më tutje 
me, Gani Reçi, Zyhdi Turdiu, Sotir Buneci, Agim Deliu, Ahmet 
Maçi, Artan Merepeza, Enver Hallvaxhiu, Fadil Ramaliu, Qemal 
Demneri, Gani Hajdari, Edmond Reçi, Ero Vokopola, Enver Këlliçi, 
Mark Gurakuqi, Themistokli Popa, Aristidh Vuçani, Andrea 
Shundi, Mustafa Dedja, Arben Stërmasi, Gëzim Mema, Fatmir 
Laçi, Alban Berisha, Ridvan Korça, Arben Llozi, Arben Demneri, 
Fatmir Foçi, Flamur Topi, Tasim Dedja, Tole Naçi, Muhamet Zalta, 
Enver Bomi, Reshat Arbana, Haki Bulku, Qemal Masha, Izret 
Caslli, Rik Buneci, Ndriçim Xhepa, Ylli Reçi, Besim Karapici, Ilir 
Jarani, Besim Nallbani, Arben Mirdita, Besnik Alimehmeti, 
Muhamet Tafaj, Nexhmedin Huta, Ibrahim Sallaku, Edmond 
Ferhati, Elton Deda, Ymer Hallvaxhiu e shumë e shumë të tjerë 

 
Duke e konsideruar të mbyllur punën tonë për vëllimin e 

dytë të serialit “Tirana-Personalitete”, shpresojmë që ai, si dhe i 
pari, të jetë i mirëpritur, i dobishëm dhe i vlerësuar. Të bindur dhe 
optimistë për rolin e tij, në drejtim të njohjes dhe të ruajtjes së tra-
ditave të shkëlqyera sportive të Tiranës, ne, përsëri, sigurojmë se, 
çdo mangësi që mund të vërehet nuk është subjektive, por vetëm 
teknike dhe, për këtë, cilitdo qoftë, i kërkojmë sinqerisht ndjesë. 

 
Dhe së fundi, dëshirojmë që këtë punim t’ja dedikojmë   

Brezit më të ri të trevës së Tiranës, 
 
nga i cili do të dalin sportistët dhe sportdashësit e ardhëshëm. Si 
pjesë të tyre, për kënaqësinë tonë dhe të sigurtë për mirëkuptimin 
e lexuesit, duam të përmendim emrat e mbesave dhe nipërve tanë  

Sahra, Endi, Joni, Klaudia, Enio, Lorna dhe Netila 
 

                                                    
Shyqyri RRELI, Ismail DEMNERI 

 
 

Tiranë, shtator 2006 
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PERSONALITETE TE SPORTIT 
 

 
 
 

SELMAN XHEMAL STERMASI 
                            
- Simboli i sportit tiranas -  

- Fitues i kampionatit të parë (1930) -  
(KF “Tirana”) 

 
 
Kanë kaluar shumë vite dhe Selman Stërmasi nuk është më midis 

nesh, por puna, mundi, djersa dhe kontributi i tij i jashtëzakonshëm, në 
përparimin dhe zhvillimin e sportit, të futbollit tiranas dhe atij kombëtar 
kurrë nuk janë harruar. Këtë e kanë rrëfyer ndër vite dhe vijojnë ta bëjnë 
ende me dëshirë. Ai është nga figurat më shumëplanëshe sportive të 
qytetarisë tiranase. Jo thjesht si sportist, trajner, donator dhe president i 
shkëlqyer, por edhe si njeri i ndershëm, ai mbetet simboli i sportit tiranas. 
Emri i tij është njëhsuar pazgjidhshmërisht me atë të Sport Klub “Tirana”, 
që, në historinë e 67 kampionateve kombëtare vetëm të topkëmbës të 
luajtur deri tani në Shqipëri, është njëzet e dy herë fitues.  

Lindi më 9 maj 1908 në Tiranë, prej një familje intelektuale auto-
ktone vendase dhe me tradita patriotike. Megjithëse që në moshë të vogël 
ishte i dashuruar veçanërisht me futbollin, ai njihet njëherazi edhe si atlet 
mjaft i mirë e sidomos në garat e shpejtësisë. Bashkë me atletë të tjerë të 
Tiranës dhe të qyteteve të tjera, ka përfaqësuar me rezultate dinjitoze 
Shqipërinë edhe në ballkaniadat e atëhershme të zhvilluara në Turqi dhe 
në Greqi. Ishte fare i ri kur u aktivizua me ekipin e futbollit të SK “Tirana”, 
të themeluar më 15 gusht 1920, për të cilin ai ishte nga nismëtarët e parë. 
Për këto veçori, natyrshëm, zgjodhi edhe arsimimin e tij. Në vitin 1930 kreu 
me sukses studimet në Akademinë e Edukimit Fizik të Romës në Itali, ku u 
diplomua “mësues i edukimit fizik”. I dashuruar pas sportit, plot ëndrra e dë-
shira, kthehet në atdhe. Energjik dhe i palodhur grumbullon rreth vetes 
miq e shokë dhe vihet në krye të lëvizjes sportive.  

Me konstrukt shtatlartë dhe të bukur fizik, si futbollist, Selmani 
zotëronte lojën e ajrit, ishte i fuqishëm dhe me elegancën e tij mbante peshë 
në skuadër si në veprimet mbrojtëse ashtu edhe në ato të sulmit. Ai ka qenë 
ndër titullarët e ekipit bardheblu të futbollit "Tirana", i cili fitoi edhe trofe-
un e parë të kampionit në vitin 1930. Duke vazhduar, më tutje, titulli u 
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përsërit edhe më 1931, 1932 dhe 1934, pra bëhen gjithsej katër të tillë. Besnik 
Dizdari në librin e tij “Kampionatet Shqiptare të Futbollit“, flet edhe për tre 
kampionate të tjerë të kohës së luftës, por të pazyrtarizuara ende, prej të 
cilëve dy janë fituar po nga SK “Tirana” (1939 dhe 1942) dhe një tjetër nga 
SK “Vllaznia“ (1941).  

Në epërsinë e SK “Tirana” ndaj ekipeve të tjera dhe në lojrat e tij 
gjithnjë rritje, Stërmasi ka edhe një rol të dytë, atë të trajnerit, të cilin e ush-
troi prej vitit 1936 e deri në 1945. Si lojtar dhe trajner, ai koleksionoi gjithsej 
gjashtë kampionate. Në këtë plan të dytë, puna e lavdërueshme e këtij traj-
neri është vlerësuar edhe nga specialistët dhe mediat e kohës, sidomos për 
përgatitjen taktike e fizike.  

Si njeri erudit, me kulturë të gjerë bashkohore, i dalluar edhe për 
mirësjellje e respekt të barabartë dhe jo vetëm për shokët e skuadrës, por 
dhe për kundërshtarët e tij, ai mbetet i shquar në një plan të tretë, në atë të 
organizimit dhe të drejtimit të klubit. Dokumentacioni dëshmon se, në këtë 
drejtim, Selman Stërmasi, si president i SK "Tirana" (1935-1946), punoi me 
kompetencë profesionale e administrative dhe mbi baza bashkohore të 
përvojës perëndimore. Ai e vuri klubin në shinat e një fuksionimi perfekt 
dhe të mbështetur në ligje e në rregullore. Për herë të parë në Shqipëri kreu 
merkaton e një futbollisti. Hysen Kusi i SK Tiranës kaloi me kontratë të 
rregullt njëvjeçare për te “Teuta“ e Durrësit. Më pas, po sipas kësaj prakti-
ke, Riza Lushta dhe Naim Kryeziu nënshkruan me klubet e njohura italiane 
“Bari“ e “Roma“. Më vonë, i famshmi Lushta luajti edhe me të madhin 
“Juventus“. Kryeziu, si futbollist i formacionit bazë të ngjyrave të Romës, 
shpallet kampion i Italisë (1942), që, për koincidencë, ky titull ishte i pari 
edhe për vetë klubin. Të dy ata nuk e harruan asnjë herë Stërmasin, profe-
sorin e tyre, që ishte njëherazi edhe mik i ngushtë i dy herë kampionëve të 
botës (1934 dhe 1938), italianëve mitikë Piola dhe Meaza.  

Selman Stërmasi, njeriu i dashur, i nderuar dhe i respektuar në 
Tiranë dhe kudo në Shqipëri, shkriu të gjithë aftësitë e tok me to edhe pa-
surinë për mbarëvajtjen dhe ecurinë e sporteve. Shtëpija e tij në Tiranë hap-
te dyert edhe për sportistët dhe skuadrat që vinin nga qytete të largëta.  

Ishte njeri me ndjenja të qarta nacionaliste dhe kundër dasive feta-
re e krahinore. Ka qenë nga organizatorët e demonstratës së 8 prillit 1939. 
Më vonë, ai është nga të parët arsimtarë që pranoi largimin nga puna dhe 
jo rroben e zezë të fashistit. Nuk i pëlqente as mënyra se si menazhohej 
sporti nga italianët. Ai u internua në Itali me gjithë familjen, prej nga kthe-
het pas kapitullinit të saj, bashkë me disa të tjerë tiranas. 

Por “fajin” më të rëndë, ai e bëri më 1946. Duke kundërshtuar 
prishjen e traditës, Selmani nuk mund të ishte pro ndërrimit të emrit të SK 
“Tirana” në SK “17 Nëntori“, të urdhëruar nga regjimi diktatorial. E shpre-
hu këtë haptazi e me argumentë bindës në mbledhjen e Asamblesë së 
përgjithëshme së klubit të organizuar në kinema “Nacional” (më vonë 
kinema “17 Nëntori”). Madje, pas deklarimit kategorik se “Sport Klubi e ka 
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emrin e tij“, i pasuar nga Foto Janku, qe larguar nga salla në mënyrë de-
mostrative për të mos u kthyer kurrë më as në postin e trajnerit të skuadrës 
që kishte drejtuar edhe gjatë kampionatit të parë të pasluftës. Nga kjo ditë 
Stërmasin e ndoqën përjetësisht rrufetë e zemëratës së pushtetarëve komu-
nistë, të cilët nuk ia falën kurrë atë akt të pazakontë. Kalvari i vuajtjeve e i 
persekutimeve të personalitetit e të familjes së tij nuk mbaruan. Atij ju 
mohua jo vetëm sporti, por e përzunë edhe nga shtëpia. Edhe pse nga 
Komuniteti Mysliman Shqiptar, ku filloi si punëtor, u emërua, më tutje, 
mësues në Medresenë e Tiranës, këtë detyrë, që ai e kishte për zemër, e 
ushtroi vetëm pak, sepse nuk e lanë. Pas një periudhe të gjatë papunësie, ai 
e përballoi jetesën si punëtor i thjeshtë në fabrikën e drurit "Misto Mame". 
Paradokset e nëpërkëmbjes kaluan edhe caqet e etikës më elementare të 
sjelljes njerëzore. Si të mos mjaftonte shpallja “non grata” në ambientet e 
SK “Tirana”, pushtetarët arritën deri në privimin e një bilete për një nde-
shje ndërkombëtare (atëherë, biletat për këto raste shiteshin, si gjithshka 
tjetër, në mënyrë të përqendruar). Dhe atje në fabrikë, ku ropatej gjithë 
ditën, Stërmasit të madh të SK “Tirana”, nuk i mundësohej as kjo dëshirë.  
 Por në rradhët e SK “Tirana” kishte djem me zemër bujare. Fatmir 
Frashërit (të cilit në vitet 60-të, kur Tirana theu hegjemoninë e skuadrave 
ushtarake në kampionatet shqiptare, Selman Stërmasi i kishte dhuruar haj-
malinë e tij “kurrizon”, që e mbante prej themelimit të klubit) dhe të tjerëve 
si ai, edhe një biletë e vetme t’i jepej, profesor Stërmasin nuk do ta linin pa 
gjë. Kështu u pa për vite të tëra figura burrërore e tij, me thinjat e hijëshme, 
me shtatin e lartë dhe me shkopin në dorë, tek vinte me hapin e matur dhe 
ulej në shkallët e tribunës A të Stadiumit “Qemal Stafa”, aty ku edhe sot 
rrinë tifozat e Tiranës, për të ndjekur ndeshjet e bardhebluve. 

Vdiq në vitin 1976, pas një sëmundje të rëndë me azotemi në 
veshka.  

Por, më në fund emri i këtij personaliteti të shquar të futbollit ka 
zënë vend në piedestalin e duhur. Ajo u arrit falë sportdashësve të Tiranës, 
që, duke përjetuar Selmanin dhe veprën e shkëlqyer të tij, skuadrën e tyre 
nuk e thirrën asnjëherë me emrat politikë “17 Nëntori” apo “Puna”, por 
vetëm “Tirana”, madje “Tirona”. Po ashtu, falë përpjekjeve të kryesisë së 
KS “Tirana” dhe shoqatës “Tirana”. Këshilli bashkiak i Tiranës, në vitin 
1992, i dha emrin “Selman Stërmasi” stadiumit më të madh lokal të qytetit. 
Me këtë rast, veç trofeve, si Kupa e Kampionatit të parë (1930) e disa relike 
të tjera të viteve 30-të të dhuruara më parë, prej vetë atij, edhe familja 
Stërmasi ndjeu kënaqësi kur, këtyre eksponateve, për KF “Tirana” i shtoi 
një simbol të shenjtë të bardhebluve, flamurin origjinal të themelimit të 
Sport Klub “Tirana”, të ruajtur me aq fanatizëm prej saj.  

Selman Stërmasi mbetet një emër i madh, i paharruar dhe i skalitur 
me meritë në mendjen e të gjithë tiranasve. 
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AVNI MURAT ZAJMI 
                            

- Mësuesi i parë i edukimit fizik - 
 

                                    
 
Avni Zajmi ka lindur në Vushtri të Kosovës më 8 gusht 1888 dhe 

vdiq në Tiranë në vitin 1989. I nderuari profesor, i ardhur në moshë të re në 
qytetin tonë, u bë një me tiranasit dhe me traditat e bukura të kësaj treve. 
Pasi mbaroi shkollën e mesme në Stamboll dhe studimet e larta në Univer-
sitetin e Dizhonit të Francës, ku u diplomua "mësues i edukimit fizik", i dha 
Tiranës kontributin e tij të shquar deri në moshën mbi njëqindvjeçare.  

Si intelektual i mirëfilltë, krahas detyrës së arsimtarit në shkollat e 
Tiranës, ka shërbyer edhe si specialist dhe themelues i shumë lëvizjeve 
sportive, duke filluar nga ajo olimpike. Në atletikë, ishte trajner e gjyqtar; 
në çiklizëm, organizator e gjyqtar; në manifestimet fizkulturore, drejtues e 
organizator etj.. Ai themeloi edhe lëvizjen skautiste, në të cilën drejtoi 
shumë aktivitete për të vegjël e të mëdhenj dhe është ndër të parët e 
alpinizmit shqitar. Avniu organizoi, në vitet 30-të, kampionatet e para të 
volejbollit, basketbollit, hendbollit, notit, regbisë, ndërsa më 1940 edhe 
garat e patinazhit. Figura e tij është mjaft e shquar edhe në këmbënguljen 
për pjesëmarrjen e femrave në fizkulturë e sport. Në ushtrime dhe në gara 
të ndryshme sportive, ai ka aktivizuar vajzat me kilota që në vitin 1927.    

Për dashamirësit sportivë të Tiranës, Avni Zajmi mbetet i paha-
rruar edhe se, bashkë me figura të tjera të shquara të kohës, ka qenë një 
ndër nismëtarët e krijimit të klubit të futbollit "Tirana", i cili, si shumë i 
suksesshëm dhe i shquar është ndër krenaritë e komunitetit tiranas dhe ka 
bërë emër në historinë e sportit tonë.  

Ai njihte mirë gjuhën franceze, turke, arabe, perse dhe italiane.  
Për karrierën e tij të gjatë në arsim dhe në sport, flasin me shumë 

respekt jo vetëm kuadrot dhe specialistët përkatës, por edhe mijëra nxënës 
të tij dhe madje që nga më të hershmit. Shefqet Ndroqi e përmend ate me 
shumë respekt dhe e vlerëson së tepërmi në kujtimet e tij.  

Ka marrë mjaft nderime të rëndësishme, si: Urdhëri "Skënderbeu" 
(1930), Urdhëri "Për shërbime të shquara shoqërore" i klasit I; ndërsa pas 
vdekjes, "Mësues i Popullit" (1995), "Trofeu i 100 vjetorit të KON-it" (1996), 
Urdhëri "Naim Frashëri" i klasit I, "Mirënjohje e Qytetit të Tiranës" (2000) 
etj.. 
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ANASTAS VANGJEL SHUNDI 
                            
- Funksionar i lartë i sportit - 

 
                                    
 
Ka lindur në Tiranë në vitin 1902 ku edhe vdiq në vitin 1976.  U ar-

simua në Austri dhe në Itali për degën e financave. Veprimtarinë profe-
sionale, karakterizuar nga kompetenca dhe ndershmëria e tij, e ushtroi në 
institucione të rëndësishme të vendit e deri në Bankën e vetme Kombëtare. 
Në trevën e Tiranës, emri i tij njihet mirë si intelektual shembullor dhe 
njëherësh sportdashës po aq shembullor. Mbi të gjitha, ai është i nderuar 
për kontributet e shumta me vlerë organizative dhe për materiale të 
ndryshme të dhëna për zhvillimin e sportit. Anastasi është respektuar edhe 
për rolin e tij në rritjen e aftësive profesionale të kuadrove sportive dhe 
financiare të Tiranës. 

Bashkë me S. Stërmasin, A. Erebarën, B. Toptanin e shumë të tjerë, 
është ndër nismëtarët kryesorë të themelimit të “Sport Klub Tirana” në vi-
tin 1920. I zgjedhur në kryesinë e parë dhe në vazhdimësi për shumë vite të 
tjera, ka mbajtur peshë të madhe në mbijetesën dhe veprimtaritë sportive të 
klubit, në një kohë kur të gjitha aktivitetet sportive kombëtare nuk kishin 
filluar ende; ndërsa ato lokale realizoheshin me shpenzime private. Duke 
qenë në poste drejtuese financiare, Anastasi ndikoi ndjeshëm te tregtarët e 
Tiranës për të shërblyer materialisht edhe zhvillimin e veprimtarive të 
ndryshme sporteve. 

Në vitin 1930, që përkon me kampionatin e parë të Shqipërisë, ai u 
zgjodh nënkryetar i SK "Tirana". Në të gjitha vitet që ai ishte në kryesi, 
klubi arriti rezultate të kënaqëshme, dhe mbi të gjitha fitimin e gjashtë ti-
tujve kampion të futbollit (1930, 1931, 1932, 1934, 1936, 1937). Anastasi apo 
"Stasi", që nga sportdashësit e Tiranës ishte bërë shumë i respektuar, për-
veç futbollit, me horizontin e tij të gjërë, ka qenë edhe një përkrahës dhe 
propogandues i fuqishëm i atletikës, i këtij sporti të bukur. Ai ka kontribut 
të ndjeshëm në fitimin e disa titujujve kampion nga SK "Tirana". Në atë 
kohë mjaft emra atletësh tiranas u bënë të njohur, deri kampionë dhe re-
kordmenë: Jorgji Koja, në vrapimin e 5000 metra; Jusuf Dashi, përveç 
futbollit, në vrapimet 100 e 200 metra dhe 110 metra me pengesa; Zabit 
Çoku, në kërcimet së gjati etj..  

Pas çlirimit, në shkurt të viti 1945, Anastasi zgjidhet president i 
parë i KS "17 Nëntori", detyrë të cilën e kreu me mjaft përkushtim dhe 
ndershmëri, megjithëse pa asnjë trofe. Në vitin 1946, u zgjodh edhe 
nënkryetar nderi i Federatës Sportive Shqiptare. 
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VASIL DHIMITER KAJANA 
                            

- Fitues i kampionatit të parë (1930) - 
(KF “Tirana”) 

 
 

Vasil Kajana është një nga jovendasit e Tiranës, por që, si pjesë e 
skuadrës së trofeut të parë (1930), duke nderuar veten, nderoi njëherësh 
edhe trevën tonë. Ai ishte bir i një mjeku nga Berati, ku edhe ka lindur më 
5-1-1905. Që, prej fëmijërisë së tij, kishte luajtur futboll me fëmijtë e qytetit. 

Në Tiranë erdhi më 1926 për të studjuar në Akademinë Ushtarake 
dhe menjëherë, për vlerat e tij, u përfshi me SK “Tirana”, edhe pse ak-
tivitetet kombëtare zyrtare nuk kishin filluar ende. Për Vasilin tregojnë se, 
falë shkathësisë dhe të dhënave fizike së tij ishte mjaft i dalluar në të gjitha 
stërvitjet ushtarake të zhvilluara sipas programit mësimor në shkollën ku 
studjonte. Njëherësh, ai shquhesh edhe për aftësitë e tij në hipizëm dhe 
veçanërisht për mënyrën e kërcimeve në kal.  

Duke i shtuar këtyre vetive, edhe shpejtësinë dhe veçanërisht 
grintën e tij sportive, Vasili, përdori mjaft mirë edhe topin e futbollit. Me-
gjithëse me një trup mesatar, u aktivizua shkëlqyeshëm në repartin e 
mbrojtjes. Për skuadrën e SK “Tirana”, ku ai luajti sikur të ishte e qytetit të 
tij, rregjistroi trofetë e tre kampionateve të para shqiptare (1930, 1931, 
1932). Vëllai i tij, Gaqi, i pranishëm në njërën nga ndeshjet e zhvilluara në 
Shallvare, i ruajti gjithë jetën mbresat e tij kur, pasi Vasili shpëtoi një gol 
dhe u dëmtua në kokë, sportdashësit e falenderuan ate me thirnjet Kajana, 
Kajana ... . Me këtë klub, natyrisht, ai luajti edhe në takimet ndërkombëtare 
të kohës. Për të gjitha këto, duke merituar qënien në këtë libër, ai mbetet 
përherë i vlerësuar nga tiranasit dhe Tirana. 

Me ato pak të dhëna për Vasilin, gjithësesi, provohet se, ai ishte 
njeri i përkushtuar në ngazhimet e tij. I dashuruar pas futbollit, serioz dhe i 
kujdesshëm për studimet e tij, ai udhëtonte edhe me avion kur ekipi, për 
arsye të ndryshme, nuk e bënte diçka të tillë. Për udhëtime të këtij lloji, të 
cilat sot mund të duken paradoksale, flet edhe Bektash Pojani në faqen 21 
të librit të tij “75 vjet futboll”, 1995.  

Familja e Vasilit kujton edhe një kartelë personale e me fotografi, 
të vlefshme për në Stadiumin “Qemal Stafa”. Ai e përdori deri para se të 
burgosej. Për prejardhjen e tij si oficer, e arrestojnë, pasi kishte punuar më 
parë si llogaritar në Zvërnec të Vlorës. 

Ai vdiq në  burg më 14-2-1970. 
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IRFAN JAHJA GJINALI 
                            

- Fitues i kampionatit të parë (1930) - 
(KF “Tirana”) 

 
 
Irfan Gjinali, i ardhur në Tiranë nga Kosova që në moshë të njomë, 

lindi në Prizren më 25 mars 1906. Arsimin e mesëm e kreu në Turqi. Deri sa 
doli në pension punoi në Tiranë me profesionin e mekanikut. Ndroi jetë në 
vitin 1987. Eshtë kënaqësi e veçantë të shkruash në kujtim të kësaj figure të 
paharruar. Tërë jetën e tij është shfaqur sa njeri i thjeshtë e punëtor i 
ndershëm, po aq edhe familjar i mirë dhe i përkushtuar në aktivitetet sho-
qërore, e në veçanti në sportin e futbollit. 

Irfani është ndër futbollistët e parë të shoqërisë sportive "Agimi" të 
Tiranës dhe njëherësh edhe anëtar i këshillit drejtues të saj. Më pas, kjo 
shoqëri bashkë me atë "Djelmënia" e të tjera si ata plotësuan SK "Tirana", 
që, duke përfaqësuar komunitetin e kësaj treve, bëri aq histori të lavdish-
me. Në këtë klub, Irfani ka qenë ndër aktivistët më të zellshëm dhe ndër 
sportistët më të dalluar. Si futbollist plot temperament, në rolin e mes-
fushorit dhe me detyra organizative e sulmuese, në bashkërendim me A. 
Karapicin, J. Dashin e Sh. Ndroqin bënin kuadratin magjik të skuadrës dhe 
dilnin fitimtar ndaj çdo kundërshtari që përballeshin. Mbi këto vlera fut-
bollistike, KS "Tirana", ku bënte pjesë edhe Irfani si futbollist dhe kapiten i 
skuadrës, në vitin 1930, fiton titullin kampion. Duke qenë trofeu i 
kampionatit tonë të parë, bashkë me shokët e tij, ai zë vend në historinë e 
futbollit shqiptar, madje edhe të vetë kulturës shqiptare. Këtë sukses, Irfani 
e përsëriti edhe një vit më pas, më 1931. 

Pas Tiranës, ka luajtur edhe me klubet “Vllaznia” të Shkodrës dhe 
“Besa” të Kavajës, të cilët e kanë vlerësuar dhe e kujtojnë për kontributin e 
dhënë. Për vlerat e tij sportive, ai ishte në formacionin e të parës kombëtare 
të futbollit i ngritur në vitit 1937, ndonëse ky ekip mbeti i paaktivizuar. 

Kontributin sportiv të Irfanit e vlerësojmë edhe si një propagandist 
i rëndësishëm për pjesmarrjen e të rinjve në sport. Futbollin e trashëgoi 
edhe te fëmijtë e vet. Frederiku ka qenë futbollist i KS "Dinamo" dhe deri i 
ekipit kombëtar. 

Ndonëse Irfani nuk mban tituj dhe dekorata, komuniteti i Tiranës e 
kujton me respekt dhe do ta kujtojë gjithmonë atë për kontributin dhe 
trofetë e dhëna klubit të qytetit, SK "Tirana". 
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MARK PASHKO GURASHI 
                            

- Fitues i kampionatit të parë (1930) - 
- Fitues i pesë kampionateve - 

(KF “Tirana”)  
Mark Gurashi ka lindur në Shkodër në vitin 1908. I ardhur në 

Tiranë që në moshë të re për të kryer shkollën e mesme, nuk u kthye më në 
qytetin e lindjes. Ai pasoi rrugën e biznesit të të jatit të tij, atë të importi-
meve nga Italia. Me largimin prej vendlindjes, Marku mbarti edhe pasionin 
për sportin dhe sidomos në aktivitetet e futbollit, të shprehur që në vogë-
linë e tij, kur aktivizohej me bashkëmoshatarët në rrugicat dhe në fushat e 
lagjes së vet. Në Tiranë, gjeti ambient mjaft të përshtatëshëm për ta 
kultivuar edhe më tej atë pasion.  

Marku ishte djalosh i bëshëm e simpatik me një konstrukt të bukur 
dhe elegant, i gjatë e i shpejtë dhe me një forcë shpërthyese të papër-
mbajtëshme. Por, drejtuesit e atëhershëm të sportit e aktivizuan sa në fut-
boll aq edhe në garat atletike e sidomos në vrapimet 100 e 200 m. dhe në 
stafetën 4x100 m, në të cilat fitoi disa trofe.  

Prirjet e tij për lojën e futbollit (pa u shkëputur nga garat e atleti-
kës), ate e bënë shumë shpejt pjesëtar të ekipit të SK "Tirana". Marku, në 
rolin e sulmuesit dhe të mesfushorit të majtë dhe me një sallake që godiste 
mirë topin, u bë i frikshëm për mbrojtësit dhe për portën kundërshtare. Me 
këto aftësi, jo vetëm se shërbente bukur me pasimet në adresë të sulmuesit 
të qendrës (mënyra e lojës së atyre viteve) por nuk mungonte edhe në shë-
nimin e golave. Ka qenë kënaqësi e madhe për të, shokët e skuadrës dhe 
dashamirësit sportivë të Tiranës kur, në vitin 1930, fituan titullin kampion 
të të parit kampionat të futbollit në Shqipëri, i cili, pa dyshim ishte dhe 
mbetet i rregjistruar si një eveniment historik, sportiv dhe kulturor. Kon-
tributi i Markut në futbollin e SK "Tirana" kujtohet i skalitur, përkrah të 
tjerëve si S. Stërmasi, J. Dashi, D. Kusi, Ll. Miho, Sh. Ndroqi, B. Jolldashi 
etj.. Kjo përzierje emrash futbollistësh vendas dhe nga krahina të tjera të 
Shqipërisë provon integrimin e hershëm të të ardhurve në Tiranë dhe një-
herësh mikpritjen e popullit të kësaj treve. Në përbërje të ekipit, ai bëhet 
fitues edhe i katër kampionateve të tjera kombëtare (në vitet 1931, 1934, 
1936 dhe 1937). Marku vdiq në vitin 1962. 

Tirana dhe dashamirësit e saj sportivë do të ruajnë gjithmonë res-
pekt për emrin e Markut. Ai u shqua për kontributin e dhënë si futbollist 
dhe për ndihmat materiale e humane në dobi të aktiviteteve të ndryshme 
sportive. Për bujarinë dhe për qytetarinë e tij le të besojmë se ky vlerësim, 
sadopak, t’i plotësojë ato medalje sportive të munguara në gjoksin e tij. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIRANA – PERSONALITETE 
________________________________________________________________________ 

- 45 - 

 
                    

 
 

LLAZAR JORGAQ MIHA 
                            

- Gjyqtar ndërkombëtar - 
- Fitues i kampionatit të parë (1930) - 

(KF “Tirana”)  
Llazar Miha ka lindur më 1909, në Tiranë, në një familje zanatçish 

vendas. I ati ishte bakërpunues i njohur. Vetë Llazari, pasi, më 1924, mba-
roi Gjimnazin e qytetit të tij, më 1928, kreu në Itali studimet e larta për 
drejtësi në Akademinë Ushtarake në Itali. Deri sa vdiq në mars të vitit 1954, 
punoi në Gjykatën e Tiranës, me detyrën e kryesekretarit. 

Aktivitetet sportive zyrtare e nisi me atletikën. Në kampionatin e 
parë të këtij sporti të bukur, të zhvilluar më 1929, zuri vendin e parë në 
vrapimin 400 m dhe të dytin, në kërcimin së gjati. Ai ka ushtruar edhe 
çiklizmin, por, gjithësesi, përqendrimi kryesor i tij ishte te futbolli, ku u bë 
edhe i njohur.  

Në krah të Selman Stërmasit, Adem Karapicit etj.. dhe shokëve të 
tij të gjimnazit, Shefqet Ndroqi (me të cilin kishte edhe miqësi familjare), 
Jusuf Dashi etj., shpallet kampion i vitit 1930, trofe të cilin e përsëriti edhe 
në vitin 1931. Krakteristikat e tij vetjake si: konstrukti fizik, përgatitja e lartë 
atletike, shkathësia dhe teknika, e kombinuar me ato të të gjithë eki-pit si: 
dëshira për paraqitjen sa më të mirë të Tiranës, kultura, korrektësia, 
ndershmëria etj., bënë që në detyrën e tij të mbrojtësit të majtë, ai të 
prezantohej më së miri. Këto tipare i kanë vënë në dukje edhe të gjithë 
mediat e kohës. 

Vazhdimi i studimeve të larta ia pamundësoi pjesëmarrjen në 
futboll. Megjithate, ai nuk u shkëput përfundimisht. Falë vlersimeve 
pozitive për Llazarin, edhe nga organizmi i FIFA-s, në vitin 1937, ai fitpo 
titullin “gjyqtar ndërkombëtar”. Me këtë status, të cilin ai e aplikoi me 
mjaft sukses, ndoshta, është i pari ndër shqiptarët. Gjithnjë për futbollin, 
por jo me detyrën e futbollistit, ai ka dhënë kontribut të çmuar edhe në 
FShF, ku ai ishte emëruar sekretar i saj në vitet 1937-1938. Në këtë institu-
cion, ai u shqua si një organizator i mirë i aktiviteteve të futbollit, për çka, 
gjithashtu,  është vlerësuar nga shtypi i atëhershëm. 

Në natyrën e tij, Llazari karakterizohej si njeri i dashur dhe i res-
pektuar në rrethin shoqëror. Si intelektual, ai ishte i nderuar nga të gjithë. 
Kishte një bibliotekë mjaft të pasur e të organizuar që mund të shërbente si 
model edhe për të tjerët.  

Veprimtaria e tij e shquar në sport, në punë dhe në shoqëri, i jep 
Llazarit një vend të merituar edhe në këtë libër.  
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RUD PASHKO GURASHI 
                            

- Fitues i kampionatit të parë (1930) - 
- Fitues i pesë kampionateve - 

(KF “Tirana”)  
Edhe Rudi, vëllai i Markut, ka lindur po në Shkodër, dy vjet më 

vonë, më 16-6-1910. I ardhur në Tiranë që në moshën minorene, pas fillo-
res, kreu shkollën e mesme teknike. Në sport e nxiti veçanërisht Marku. 
Edhe pse, veç futbollit, po ashtu si ai, është marrë me gara të atletikës, 
ndryshe nga i vëllai, me gjithë se 15 vjeç, ka qenë edhe pjesëmarrës i rrethit 
të parë çiklistik shqiptar, në përfaqësim të SK "Tirana". Ky rreth, i zhvilluar 
në vitin 1925, ku Rudi ka zënë vendin e tretë, njihet zyrtarisht nga KON-i si 
i pari në Europë për amatorët, fakt historik që nga sistemi i mëparshëm 
totalitar nuk është përmendur kurrë. Për atë rend, historia kulturore e 
Shqipërisë fillonte vetëm në vitin 1944. Sportit të bukur e mjaft burrëror të 
çiklizmit, Rudi nuk iu nda deri në pleqëri, por, duke u angazhuar me 
detyrën e teknikut të biçikletave ose të gjyqtarit të garave.  

Më të madh, emrin e tij ai e bëri në përbërje të krenarisë së sportit 
tiranas, skuadrës së futbollit të SK "Tirana", dhe përsëri me një ndryshim 
nga i vëllai. Ka mbrojtur portën e skuadrës, madje me shumë angazhim 
dhe dinjitet. Shtatlartësia, gjërësia e shpatullave, duart e fuqishme dhe 
guximi i tij ishin të veçanta. Loja plot moral dhe optimizëm, skuadrës së vet 
i ngjallte dëshirën për fitore, ndërsa kundërshtarit i shkaktonte ndjenjën e 
inferioritetit dhe të frikës. Por, ai ka përsëri konvergjenca me Markun, është 
fitues i pesë kampionateve kombëtare (1930, 1931, 1934, 1936 dhe 1937) dhe 
bashkëlojtar i emrave të mëdhej të futbollit shqiptar të kohës S. Stermasi, A. 
Karrapici, Sh. Ndroqi, J. Dashi etj.. Si njohës i tij dhe bashkëbisedues me të, 
Sh. Rreli, thotë: “Rudi ishte njeri shpirtmadh dhe i dashur në shoqëri. Por, 
ai, njëherësh, ishte pasionant i flakët për sportin në përgjithësi e për 
futbollin në veçanti”.  

Rudi ishte ishte i gatshëm të sakrifikonte gjithshka për sportin, 
ashtu siç bëri realisht. Si një donator i shquar, për klubin e Tiranës, ka kon-
tribuuar me 14 biçikleta garash të markës "Bianchi" (më të mirat e kohës), 
dhe, në mënyrë të vazhdueshme për mirëmbajtjen e fushës së "Shallvares", 
atje ku zhvilloheshin ndeshjet e kampionatit kombëtar. 

Ai vdiq në vitin 1985, por, për çka dha, nga tiranasit dhe nga të 
gjithë shkodranët e hershëm të ardhur në Tiranë, mbetet i nderuar aq sa 
Marku. Dashamirësit e sportit vazhdimisht do ta kujtojnë atë si njeri të nde-
ruar dhe me virtyte të larta shoqërore dhe sportive. Kjo konsideratë mund 
të jetë edhe më shumë se një dekoratë më se e merituar, por e munguar. 
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JUSUF SULEJMAN DASHI 
                            

- Fitues i kampionatit të parë (1930) - 
- Fitues i katër kampionateve - 

(KF “Tirana”)  
Jusuf Dashi lindi më 1 shtator 1910 në Tiranë. Në vitet e rinisë së tij 

u themelua Shoqëria Sportive “Agimi”, e cila shumë shpejt bëhet pjesë e 
“Sport Klub Tirana”. Krahas saj, të rinjtë gjimnazistë, që përbënin në atë 
kohë elitën e sportistëve, formuan edhe një shoqëri tjetër kulturore e spor-
tive, atë “Frymë e re”, me kryetar futbollistin e talentuar Jusuf Dashin.  

Në rolin e sulmuesit, ai është pjesëtar i SK “Tirana” në kampiona-
tin e parë të futbollit, më 1930, që përputhet edhe me vitin e formimit të 
FSSh. Në përfundim të këtij kampionati, ku u përfaqësuan gjashtë klube, 
vendin e nderit e meritoi skuadra e tij. Për këtë ngjarje, në artikullin 
“Futbolli Shqiptar”, shkruan edhe belgu Serge Van Hoff (bashkëautor në 
Enciklopedinë e Futbollit). Kampionia e parë SK “Tirana” dominoi më tej, 
duke e përsëritur suksesin edhe në vitet 1931, 1932 dhe 1933. Bashkë me 
disa të tjerë, Jusufi bëhet katër herë kampion. Ndër mjaft kujtime për te, 
njëri prej tyre është jehona që bëri në opinion dhe në media loja rezultative 
e tij si golshënues kundër SK “Teuta” me portierin e saj Nik Dovana, nga 
më të mirët e kohës. Po kështu përmendet roli i rëndësishëm i Jusufit në 
ndeshjen kundër Cetinjës së Malit të Zi.  

Jusufi ishte edhe një atlet i shkëlqyer dhe njihet si kampioni dhe 
rekordmeni i parë në 110 m me pengesa. 

Sufi, siç e thëritnin shokët, e ndërpreu aktivitetin, më 1934, kur 
shkoi për studime në Bolonja të Italisë. Përfundoi fakultetin e mjekësisë me 
rezultate të larta në vitin 1939. Kthehet në Atdhe, ku punon në disa insti-
tucione mjekësore të Tiranës. Fillon si shef i pavionit infektiv të Spitalit 
Civil, duke drejtuar si redaktor përgjegjës edhe revistën mjekësore të kohës 
“Fletorja mjekësore Shqiptare”. Më pas ka mbajtur detyra të tjera të rën-
dësishme si drejtues, mjek ambulator dhe spitalor. Dr. Jusuf Dashi luftoi në 
të gjithë Shqipërinë kundër epidemive të shfaqura veçanërisht në zonat 
kufitare dhe në ato të veprimtarive ndërtuese. Më gjatë, u angazhua me 
detyrën e nëndrejtorit të Spitalit Civil dhe më pas atë të drejtorit të Spitalit 
lokal në qendrën industriale të Kombinatit të Tekstileve. Duke qenë për-
herë i lidhur me sportin, ishte zv-kryetar i Komitetit Olimpik Shqitar. Në 
vitin 1954 ka hapur kampionatin Kombëtar të Futbollit. Vdiq më 1978. 

 Përveç disa dekoratave, nga Bashkia e Tiranës ka titullin “Mirë-
njohja e qytetit të Tiranës” (2000). Këshilli bashkiak, sheshin e Qendrës 
Industriale të Kombinatit të Tekstileve e ka quajtur “Jusuf Dashi” (2005). 
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RESHAT ISLAM TAFALLA 
                            

- Fitues i kampionatit të parë (1930) - 
(KF “Tirana”) 

 
 

Reshat Tafalla është një nga sportistët më të hershëm tiranas. Lindi 
në Tiranë më 11 tetor 1910 dhe vdiq po në Tiranë më 3 mars 1965. Eshtë 
rritur në një familje me tradita qytetare, por jo i ushqyer me shpirtin e 
sportit. Megjithate, ai nuk u dekurajua, por përkundrazi diçka e shtynte 
akoma më shumë për pasionin e tij, futbollin. I ati, një arsimdashës i devot-
shëm, dëshironte që i biri të studionte për financë, synim i rallë dhe i vësh-
tirë për atë kohë.  

Gjithësesi, gjithshka shkoi sipas rrjedhës së vet. Krahas dëshirës së 
tij për futbollin, ka qenë i dhënë edhe pas gjuetisë së shpendëve. Me këto 
angazhime, ai ishte mjaft i kujdesshëm në mirëbajtjen e materialeve 
sportive dhe të armëve të gjahut. Reshati ishte 17 vjeç kur u inkuadrua me 
KS "Tirana" dhe jo vetëm si ndër nismëtarët e ngritjes dhe kompletimit të 
tij, por mbi të gjitha si pjesë e skuadrës së futbollit. Ai është shquar edhe 
për kontributet e ndjeshme financiare.   

Si futbollist ka qenë karakteristik në forcën dhe qëndrushmërinë 
fizike, i aktivizuar në rolin e mesfushorit. Në krah të Selman Stërmasit, 
Adem Karapicit, Irfan Gjinalit (kapiten), Jusuf Dashit, Shefqet Ndroqit, 
Rudolf e Mark Gurashit, Llazar Mihës, etj., me shpirtin e tij luftarak, ka 
kontribuar në skuadër si nxitës dhe inkurajues për fitoren e ndeshjeve. Për 
shkak të një traume sportive, frakturë e ndodhur gjatë proçesit stërvitor, 
pati karrierë të shkurtër futbollistike. Megjithate, pa u shkëputur nga vep-
rimtaria sportive, ai gjindesh gjithmonë pranë KS "Tirana", për të zgjidhur 
të gjithë problemet që i dilnin. 

Pasioni dhe shpirti sportiv i Reshatit u përshkua edhe te djali i tij, 
Petriti, që kontribuoi dukshëm si inxhinjer i objekteve dhe terreneve spor-
tive pranë stadiumit kombëtar "Qemal Stafa". 

Për këto e të tjera kuntribute, Reshati mbeti në memorien e shokë-
ve dhe të brezit të mëvonshëm si njeriu që, në interes të sportit të futbollit 
të qytetit të tij të lindjes, të cilin e deshi dhe sakrifikoi për të, dha të gjjiha 
mundësitë e tij. 
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ABDULLA MEHMET SHEHRI  
                            

- Fitues i kampionatit të parë (1930) - 
(KF “Tirana”) 

 
 

Bashkë me shokët e tij të skuadrës së SK “Tirana”, edhe Abdulla 
Shehri, i lindur më 1911 në Tiranë, ka shënuar, më 1930, emrin e tij në listën 
e kampionëve të parë e historikë të futbollit. E në këtë plan, jeta e tij në 
moshën e rinisë dhe sporti bënë rrugë të njëjtë. 

Si nxënës i gjimnazit të Tiranës, ai është aktivizuar, në disa sporte 
të ndryshme që po zhvilloheshin në atë kohë. Me shokët më të afërt Sh. 
Ndroqi, J. Dashi dhe me mjaft të tjerë formojnë skuadrën e futbollit të 
shkollës, që shpejt bëhet e njohur në të gjithë qytetin. Ajo fitoi edhe me 
skuadra të forta siç ishte ajo e gjimnazit të Shkodrës dhe e Shkollës teknike 
të Tiranës. Për Abdullain, futbolli, të cilin e kishte luajtur edhe më parë në 
përbërje të shoqërive të qytetit, rezultoi më i preferuari dhe më i 
suksesshmi.  

Megjithëse me trup jo shumë të lartë, por i pajisur me shkath-
tësinë dhe guximin, ai iu përshtat shumë mirë portës dhe detyrës së por-
tierit. Duke shtuar edhe veti të tjera si shpejtësia e mbi të gjitha grinta, që 
ishte karakteristikë edhe në jetën e tij civile, ai ka luajtur me sukses edhe në 
detyra mbrojtëse dhe organizuese. Me këto karakteristika fizike, teknike e 
morale, duke qenë njëherësh edhe ndër aktivistët dhe propagandistët e 
rëndësishëm të KS “Tirana”, mori pjesë edhe në dy kampionate të tjera 
kombëtare, duke arshivuar përfundimisht tre tituj të lartë të kampionit 
(1930, 1931, 1932). 

Angazhimet e tij intelektuale, si sekretar noterie, të cilat i kishte 
filluar që pas shkollës së mesme, të përfunduar më 1930, arriti t’i kualifi-
kojë më tej, kur në vitin 1937 fitoi një bursë për të studiuar për gjeografi në 
fakultetin e letërsisë dhë të filozofisë të Universitetit të Torinos. Si njeri 
patriot dhe që kundërshtoi pushtimin e vendit, edhe Abdullai u arrestua 
nga fashizmi në vitin 1939 dhe u internua në ishullin Ventotene, ku qën-
droi deri më 1942. Pas kthimit në Shqipëri punoi në një axhensi udhëtimi të 
shoqërisë private KTAMS. Pas vitit 1945, ai ishte arsimtar në Institutin 
femëror të Tiranës.  

Prejardhja e tij si militant i Ballit kombëtar dhe përgjegjës i rinisë 
nacionaliste të Tiranës, shkaktoi probleme në jetën e tij, sikundër ndodhi 
edhe me mjaft të tjerë. Pasi pushohet dy herë, më pas bëri vetëm punë të 
rëndomta në fabrikën e tullave. Deri në vdekjen e tij, në vitin 1987, ai mbe-
ti gjithnjë i interesuar dhe i lidhur me skuadrën e tij të Tiranës. 
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SHEFQET ISMAIL NDROQI 
                            

- Fitues i kampionatit të parë (1930) - 
(KF “Tirana”) 

 
 

Me këtë emër dhe me të tjerë si ai, Tirana ka provuar lidhjen e 
harmonishme e të vazhdueshme ndërmjet sportistit dhe intelektualit. I 
njohur si mjek dhe shkencëtar i madh, më parë ai ka luajtur futbollin, 
madje duke hyrë në histori si njëri ndër kampionët e parë të Shqipërisë. 
Lindi në Tiranë më 21 mars 1912 dhe vdiq po në Tiranë më 23 shkurt 2001. 
Prof. Dr. Shefqet Ndroqi la pas vetes veprën e shquar të tij, për të cilën, i 
vlerësuar njëherazi nga opinioni dhe nga mjediset zyrtare, edhe Spitali 
Universitar i sëmundjeve të mushkërive ka tani emrin e tij.  

Dashuria për fizkulturën dhe sportin iu fut që fëmijë. Moton 
“Mens sana in corpore sana” e respektoi pa ndërprerje, që nga lufta kun-
dër duhanit e deri te ruajtja e ambientit dhe jeta e rregullt. Me eskursione 
dhe alpinizëm në malin e Dajtit, mori pjesë në Shoqatën e bojskautistëve të 
qytetit, ndërsa me lojrat e futbollit e të volejbollit, në atë “Frymë e re” të 
gjimnazit. Talentet e shkollës së tij, ku luanin edhe J. Dashi, A. Shehri e të 
tjerë, ato të shkollës teknike e të shoqërive të tjera, bënë bazën e skuadrës së 
SK “Tirana”, që më 1930 mori pjesë në kampionatin e parë kombëtar. Në 
një shkrim të kohës, Shefqeti ka treguar për kushtet e vështira të stërvitjes, 
por dhe për ndihmën e kontributet e dyqanxhinjve dhe tregtarëve. 

Me sistemin WM, që luhej në atë kohë, ai ishte në detyrën e një 
prej mesfushorëve të përparuar të skuadrës. Që të gjithë këta të rinj të 
sakrificës, autoktonë dhe joautoktonë, dhanë gjithshka për qytetin e tyre. 
Çasti më kulmor i kampionatit, ku morën pjesë vetëm gjashtë skuadra, 
ishte ai i datës 22 qershor të vitit 1930, kur, të gjithë, të mbledhur në fushën 
e Shallvares, festonin gëzimin e fitores së parë. Me më shumë fitore të tjera 
që erdhën pas saj, Sport Klub “Tirana” u bë klubi më i suksesshëm dhe më 
i lavdishëm në Shqipëri. Kampionatin e dytë, Shefqeti nuk arriti t’a 
përfundojë. Ai largohet prej futbollit, sepse i dëmtuar rëndë në gjurin e 
djathtë me lezion të meniskut, vazhdoi të aktivizohet edhe në disa takime. 
Por, duke mos dashur t’a braktisë fare atë, kreu një kurs për gjyqtar, çka e 
aplikoi në disa ndeshje. Më 1933, shkoi për studime në Francë. 

Tiranën e tij e ndoqi në stadium deri në vitin 1965. Kujtonte gjith-
një me nostalgji dy momente: të parin, kur goditi topin e hapjes së kam-
pionatit, më 1960, dhe të dytin, kur në ndeshjen përkujtimore të 65 vjetorit 
të klubit, më 1985, megjithëse 73 vjeç, luajti plot dëshirë për rreth 15 minuta 
dhe madje si kapiten i  skuadrës së veteranëve.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIRANA – PERSONALITETE 
________________________________________________________________________ 

- 51 - 

 
                    

 
 

ADEM MEHMET KARAPICI 
                            

- Gjyqtar ndërkombëtar - 
- Fitues i kampionatit të parë, 1930 -  

(KF “Tirana”)                                     
Lindi më 1912 në një familje të hershme tiranase. Pas shkollës së 

mesme, të kryer po në Tiranë, mbaroi studimet e larta në Akademinë e 
Edukimit Fizik të Romës. Eshtë ndër të parët e diplomuar si “mësues i 
edukimit fizik”, madje, jo vetëm për Tiranën, por dhe për gjithë Shqipërinë.  

Ademi ka qenë buzagaz, larg smirës, pasionant i sportit në përgji-
thësi dhe i përkushtuar pas futbollit në veçanti. Njëherësh, ai ishte serioz 
dhe kërkues në detyrë. Këto veçori i ruajti si njeri, si sportist dhe si spe-
cialist shumëplanësh, duke lënë në të gjitha rastet mbresa të pashlyeshme 
jo vetëm ndër bashkëlojtarët dhe futbollistët që përgatiti, por në të gjithë 
dashamirësit e sportit. I lidhur fuqishëm me sportin, njihet si një nga fut-
bollistët simbol të klubit të Tiranës. Sipas emërtimit të atëhershëm, ai ishte 
një centëralf (mesfushor) i shkëlqyer, ku dallohej për lojën mbrojtëse dhe të 
sulmit. Duke nisur nga kampionati i parë, ai fitoi gjithsej gjashtë tituj (1930, 
1931, 1932, 1934, 1936 dhe 1937). Veshi edhe fanellen e skuadrës kombëtare të 
futbollit, madje që në takimin e parë (megjithëse jozyrtar), të cilën, nën drej-
timin e themeluesit të saj Samu Singer, e zhvilloi më 1936.  

Në vitet 1940-1944 dhe në vitet e para të pasluftës, aktivizohet 
edhe në hendboll, tenis, volejboll dhe basketboll. Më 1945 është një prej 
aktivistëve kryesorë të Federatës Sportive Shqiptare. 

Emri i Ademit është i njohur edhe si trajner i futbollit. Në vitet 
1947-1950 ka drejtuar KS “17 Nëntori”. Ai ka qenë edhe ndihmës i trajnerit 
të kombëtares sonë, Broçiç, që fitoi titullin kampion i Ballkanit. Më pas, 
merr detyrën e trajnerit të parë të kombëtares sonë, e cila në vitet 1947-
1948, zhvilloi vërtetë pak ndeshje por me rezultate të mira. Për t'u përmen-
dur janë drejtimet e tij në takimet ndaj Rumanisë dhe Hungarisë e, sido-
mos ajo ndaj Jugosllavisë, zhvilluar në Beograd më 1948 për kampionatin 
ballkanik. Në vazhdim të karrierës së tij, por gjithnjë dinamike, për disa 
kohë, Ademi ishte trajner i "Spartakut" të Tiranës, i "Teutës", i Gjirokastrës, 
i Pogradecit dhe i Lushnjes, ekipe të cilat i drejtoi përherë me kompetencë 
profesionale.  

Ai mbajti peshë të rëndësishme edhe si gjyqtar dhe jo vetëm në 
futboll. I pajisur me dëshminë përkatëse, ai ishte i pari gjyqtar ndërkombë-
tar shqiptar i Federatës Botërore të Basketbollit. Ndonëse nuk mori vlerë-
simet e duhura nga organet shtetërore e sportive, ai mbetet një figurë e 
shquar dhe e paharruar e sportit të Tiranës dhe atij shqiptar. 
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REXHEP HAQIM MAÇI 

                            
- Fitues i kampionatit të parë, 1930 - 

(KF “Tirana”) 
                                     

Rexhep Maçi ka lindur më 1912  në Tiranë në një familje me tradita 
të hershme qytetare dhe po ashtu sportive. Pas arsimit fillor ndoqi Liceun e 
Korçës dhe, më pas, edhe shkollën e mesme bujqësore të Kavajës. 

Sportet, dhe veçanërisht loja e futbollit, kanë qenë pasioni i tij, 
megjithëse, fillimisht, në aktivitetet e tjera zyrtare, ushtroi garat e atletikës, 
ku është shpallur edhe kampion i vendit për juniorët. Njëherazi, kishte 
prirje për tenisin. Me të njëjtin angazhim, ai është marrë edhe me gjuetinë 
deri sa ndërroi jetë në vitin 1980.  

Por, për Rexhepin, futbolli u bë më i dashur, sepse i shkonte për 
mbarë talenti i tij, i karakterizuar nga të dhënat fizike të forcës shpërthyese 
dhe të shpejtësis së tij. I inkuadruar me ekipin e futbollit të të rriturve të SK 
"Tirana" dhe me lojrat mbresëlënëse që ai zhvilloi, edhe ai ka dhënë kon-
tributin e tij në fitoren historike të kampionatit të parë shqiptar të futbollit. 
Krahas S. Stërmasit, E. Hajnalit, A. Karapicit, I. Gjinalit, Sh. Ndroqit e të 
tjerëve ai ata, ai është në listën e kampionëve të parë të futbollit tonë, çka 
ndodhi në vitin 1930.  

Gjatë studimeve jashtë Tiranës, Rexhepi është aktivizuar deri në 
vitin 1933 me ekipin e futbollit Skënderbeu" të Korçës dhe me atë kavajas. 
Edhe me këto skuadra, kontributi i tij cilësor dhe me mjaft rendiment është 
vlerësuar nga specialistët dhe sportdashësit e atjeshëm. 

Rexhepi evidentohet edhe si gjyqtar. I liçensuar nga federata jonë 
e futbollit, përmes kursit të posaçëm të drejtuar në Tiranë nga një specialist 
italian, për disa vite, ai ka gjykuar me përkushtim dhe ndershmëri ndeshjet 
e kampionateve kombëtare të futbollit. 

Për shërbimet kulturore dhe sportive që i bëri qytetit të tij, komu-
niteti i Tiranës e përkujton atë me respekt edhe në këtë botim. 
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HYSEN ISMAIL KUSI 

                            
- Anëtar i ekipit kombëtar të futbollit - 
- Fitues i kampionatit të parë, 1930 - 

(KF “Tirana”)  
Ka lindur më 1912 në Tiranë në një familje vendase. Shkollën e 

mesme e ka kryer në Gjimnazin “Zosimea” të Janinës. E deshi futbollin që 
në moshën e fëmijërisë dhe për këtë, edhe pse pa shtatlartësi, ai ngriti vazh-
dimisht vlerat e tij cilësore dhe fizike. Këtu ishte esenca e nofkës "Dake" që 
i vunë bashkëmoshatarët e tij.  

Gjatë karrierës së tij 14 vjeçare që luajti futboll, u shqua si mes-
fushor i majtë që dinte të mbronte, por edhe të sulmonte. Te SK "Tirana", 
kjo linjë e mesit që, në sistemin klasik piramidal të asaj kohe, ishte bazame-
nti i ekipit si në mbrojtje edhe në sulm, plotësohesh në qendër nga A. Kara-
pici, ndërsa në të djathtë nga L. Jakova. Dakja, që luajti prej kampionatit të 
parë (1930), fitoi edhe titullin kampion, sukses të cilin e përsëriti në dy vitet 
e mëpastajme. Ngritja e tij profesionale u bë shkak i interesimit të SK 
"Teuta". Shkaqet ekonomike e detyruan atë që kampionatin e vitit 1934, me 
kontratë të rregulltë njëvjeçare, si e para në historinë e futbollit shqiptar, të 
luajë për atë skuadër. Pas përfundimit të kontratës, rikthehet te SK "Tirana" 
për t’u aktivizuar deri në mbylljen e karrierës së tij, kohë gjatë së cilës 
plotësoi gjithsej katër tituj kampionë (1930, 1931, 1932 dhe 1936). Ndeshja 
më e bukur për te, dhe ku Dake Kusi u cilësua si heroi i fushës, është ve-
çuar ajo e 28 qershorit të vitit 1936, ndaj "Vllaznisë" së Shkodrës, vendim-
tare për titullin e kampionit, që u fitua nga SK "Tirana" me rezultatin e 
thellë 4 me 1. Ai ka marrë pjesë edhe në aktivitete të tjera, kupa të 
ndryshme private apo edhe në takime miqësore ndërkombëtare brenda 
dhe jashtë vendit, kryesisht me ekipe italiane dhe malazese.  

Për vlerat e tij, ai ishte edhe pjesë e ekipit kombëtar të futbollit që 
u përgatit nga tekniku hungarez Samu Singer për turneun në vendet skan-
dinave. Edhe pse ishin vendosur posterat, ajo nuk u realizua me që koin-
cidoi me pushtimin fashist. 

Gjatë pushtimit italian, ka punuar me aktivitetin e tij privat dhe, 
për dy vjet, ishte inspektor në seksionin ekonomik të bashkisë së qytetit. 
Pas mbarimit të luftës, jeta e Dakes ishte fatkeqe. Sikurse dy vëllezërit e tij, 
dënohet edhe ai, duke provuar veç pesë vjetëve burg edhe kampet e inter-
nimit. Rinis jetën pasi martohet më 1950. Duke qenë gjithnjë i ndërgjegj-
shëm se, për situatat e krijuara, duhet të pranonte çdo lloj pune, kaloi jetën 
plot strese dhe me pak kënaqësi, deri sa vdiq në vitin 1974. 
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BESIM HAMDI MULLAJ (BESIM HAMDIU) 
                            

- Gjyqtar ndërkombëtar - 
 
                                     

Besim Mullai ose Qorri, kështu është thirrur nga shokët dhe da-
shamirësit sportivë të Tiranës. Ka lindur në vitin 1913 në një familje me 
tradita patriotike e sportive. 

Gjatë gjithë jetës, iu përkushtua tërësisht veprimtarisë sportive. 
Në moshën 15 vjeçare, me bashkëmoshatarët e tij, ka luajtur futboll në 
aktivitetet lokale të Tiranës. Megjithatë, më tej, Besimi kaloi  në angazhime 
organizative të aktiviteteve sportive që, në atë kohë, zhvilloheshin krye-
sisht në fushën e Shallvares, si i vetmi terren sportiv zyrtar. Ishte aftësia, 
shkathësia dhe pasioni sportiv i Besimit për të afruar atje fëmijë dhe të rinj 
që luanin jo vetëm futboll, por edhe sporte të tjera si basketboll, volejboll 
apo edhe atletikë. Duke gjykuar edhe ndeshje, ku edhe do të bënte 
karrierën më cilësore, ai vrojtonte, njëherazi, aftësitë e individëve dhe më të 
mirët i seleksiononte për ekipet e të rriturve. Shumë prej tyre, më vonë, 
bënë emër si në Shqipëri ashtu edhe jashtë vendit. Detyra e përgjegjësit të 
Qendrës Sportive të Shallvares dhe, pas prishjes së saj, e drejtorit të 
Stadiumit Kombëtar "Qemal Stafa", ishte drejtim tjetër me të cilin ai ka 
fituar respektin e të gjithë sportistëve dhe trajnerëve të Tiranës dhe të 
mbarë vendit.  

Nivelin më të lartë e arriti në një fushë tjetër të aktivitetit sportiv. 
Veprimtaria e hershme dhe pasionante në gjykimet e ndeshjeve të futbollit, 
nga më të thjeshtat e deri në ato të aktiviteteve zyrtare, e ngriti Besimin deri 
në gjyqtar të kategorisë ndërkombëtare. I dalluar për paanshmëri dhe aftësi 
profesionale, ai ka gjykuar qindra ndeshje futbolli, një pjesë e të cilave kanë 
qenë të një rëndësie të veçantë. Pas kësaj karriere, drejtoi për shumë vite 
kolegjumin e gjyqtarëve të Tiranës, çka nga FShF-ja është vlerësuar gjithnjë 
me nota shumë të mira. 

Falë pasionit, intelektit të veçantë dhe dashurisë së tij për sportin, 
Besimi ka qenë përherë nxitës dhe inkurajues edhe në familjen e tij. Ishte 
djali i tij Nazimi, që luajti shumë mirë futboll me ekipin e Tiranës në vitet 
1948-1950 dhe, më pas, me qytetin e Durrësit; ndërsa vajza e tij, Pranvera, 
volejbollistja e KS "Tirana", u bë fituese e disa titujve të kampionit.  

Me këtë kontribut të Besim Hamdiut, sa të pasur aq edhe të lar-
mishëm, ai mbetet një personalitet sportiv i nderuar dhe një figurë sportive 
shumë popullore për Tiranën dhe deri për të gjithë Shqipërinë. 
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SALI YMER NALLBANI 
                            

- Njeriu i tenisit - 
 

                                     
Sali Nallbani, që në moshë të re, duke u marrë me shumë sporte, 

veç futbollit, si më i dëshiruari nga të gjithë, i kushtoi vëmendje edhe qitjes. 
Kur në shkollë të mesme vazhdonte gjimnazin e Tiranës, i pëlqeu edhe 
tenisi, deri në atë kohë krejt i panjohur në Shqipëri. Profesori Marshand i 
gjuhës frënge e luante këtë lojë në shoqëri me trupin diplomatik të atë-
hershëm të akredituar në Tiranë. Duke vënë re prirjet e shqiptarit të ri për 
lojën e tenisit, ai e mirëpriti kërkesën e Saliut për t’u marrë me këtë sport. 
Madje, e inkurajoi atë për t’u ushtruar pa ndërprerë. Prej këndej, filloi 
rruga e vërtetë sportive e Saliut, me të cilin ai bëri emër të madh në Tiranë 
dhe në të gjithë Shqipërinë 

Lindi në Tiranë, më 5 maj 1915, në një familje të hershme ven-
dase. Krahas mësimeve, i dhënë pas tenisit, talenti i tij për këtë sport u vër-
tetua plotësisht. Ai ishte i shquar jo vetëm në stërvitje, por edhe në ndeshje 
të ndryshme. Në Tiranë, ku nuk kishte partnerë vëndas, ai mund të luante 
vetëm me të huajt që ndodheshin në Shqipëri. Ky fakt përbën provën e 
padiskutueshme dhe historike se, ai ishte shqiptari i parë që luajti sportin e 
tenisit. 

Pas mbarimit të shkollës së mesme, shkoi në Itali për të vazhduar 
studimet e larta, ku edhe i përfundoi me rezultate të mira. Por, edhe në 
Institutin Agrar të Bolonjës, krahas mësimeve, ai nuk e harroi tenisin. Me-
njëherë filluan sukseset e para. Talenti i tij shkëlqeu me fitoren e ndeshjes 
ndaj “të pamposhturit”, gjermanit Stahl (shtatë herë kampion). Por, në atë 
periudhë të paraluftës së dytë botërore, emri i Saliut, për lojën e tij cilësore, 
u bë më i njohur kur mori pjesë në garat ndërkombëtare europiane të 
zhvilluara në Itali. Prej asaj kohe, pjesëmarrja e tij në aktivitetet e tenisit 
ishte pothuaj e përherëshme dhe njeh vetëm rezultate të shkëlqyera. 

Në qershor të vitit 1934, në Stokholm, mundi kampionin e stu-
dentëve të këtij vendi, suedezin Morling. Duke fituar kupën “Gardilung”, 
ngriti, për herë të parë flamurin shqiptar në një garë ndërkombëtare. Për-
sëri qershor, por një vit më vonë, më 1935, Saliu ndeshet dhe fiton në Berlin 
me tenistët e mirënjohur Fon Repez dhe Hans Ditrih, përkatësisht me 
rezultatet 6:3 dhe 7:5 dhe 6:1 dhe 6:2. Po në këtë muaj, ai luan në fushën e 
famëshme “Tenis Bafle Helerup” të Kopenhagenit kundër kampionit të 
Danimarkës. Humbja e tij ishte dinjitoze 5:7 dhe 6:8, por, megjithate arrin të 
fitojë kundër tenistit tjetër, Hansen, me rezultatin 6:2 dhe 6:3. Në 7 korrik të 
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vitit 1935, ishte përsëri në Stokholm. Me një fitore të bujshme, dhe duke 
mundur në finale, me rezultatin 7:5 dhe 8:6, Stefan Kramerin, kampion të 
Suedisë, ai fitoi, njëherësh, kupën e madhe me emrin “Fraklin Gardlung”. 
Për këtë trofe, si një “kampion ndërkombëtar”, Sali Nallbanin e priti mbreti 
i Suedisë, Gustav, i cili, me këtë rast, e cilësoi “simsalabin”, që në shqip do 
të thotë margaritar. 

Jehona e vlerave të tij ka qenë e disa formave. Gazeta daneze “Da 
gens nyheder” e datës 14 qershor 1936, foton e Saliut dhe tekstin përkatës 
në të cilin ai vlerësohet si mjeshtër fenomenal, e paraprin me titullin 
“Albansk tennismeter hertil”. Po ashtu, në tabelat e nderit të sallave spor-
tive të Londrës ka qenë edhe fotografia e Saliut. Për vlerat e tenistit 
shqiptar, shtatë vjet rrjesht pjesëmarrja e këtij “kampioni” në aktivitetet e 
ndryshme të zhvilluara në vendet skandinave dhe në vende të tjera të 
Europës, ishte e zakonëshme.  

Por, Saliu u angazhua edhe në një drejtim tjetër. Ai punoi shumë 
për përhapjen e tenisit. Për sa kohë që ishte student në Itali, ka dhënë 
mesim në shkollat e atjeshme të këtij sporti të bukur. Megjithate, veprën më 
të madhe e bëri në vendin e tij. Kur u kthye nga Italia, megjithëse punoi në 
profesionin për të cilin kishte studjuar, tenisin e kishte gjithnjë pjesë të 
rëndësishme të jetës. Falë bujarisë, qytetarisë dhe emancipimit së të jatit të 
tij, Ymerit, në vitin 1941, në pronat e familjes, u ndërtuan tri fusha tenisi. 
Në këtë qendër sportive, që, gjithnjë, u njoh me emrin domethënës “Tenis 
Nallbani”. Saliu e filloi me pjestarët e familjes, nga e cila e motra, Ballkizi, 
djali i xhaxhait dhe djemtë e tij, Franko dhe Aldo, dolën gjithmonë kam-
pionë. Por, mbi të gjitha, ajo qendër u bë shkolla e parë e tenistëve edhe për 
të gjithë Shqipërinë. Prej saj dolën shumë e shumë tenistë të tjerë që bënë 
emër. Për të gjitha këto, Sali Nallbani, duke punuar pa ndërprerje me këtë 
sport dhe duke e propaganduar atë nëpër klubet sportive, njihet dhe mbe-
tet edhe sot “babai i tenisit shqiptar”. Vepra e tij afirmohet edhe se, në ato 
kohëra, natyrisht edhe për meritë të tij, tenisi ishte shumë më popullor se 
sot, megjithëse tani ka edhe organizma specifike.  

Saliu vdiq në vitin 1991. Për kontributin e dhënë dhe për indivi-
dualitetin e tij në zhvillimin e sportit të tenisit, mbetet i vlerësuar dhe i 
nderuar nga i gjithë komuniteti i Tiranës. Nga 61 sportistët më të shquar e 
të përmendur në “Librin e Artë” të KS “Tirana”, ai  është i vetmi tenist. 
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HALIM ALI BEGEJA 

                            
- Anëtar i ekipit kombëtar të futbollit - 

 
                                     
Ka lindur më 6-2-1916 në një familje të hershme qytetare e intelek-

tuale tiranase. Shkollën e mesme e kreu në gjimnazin e Shkodrës. I ati i tij, 
avokat i njohur, mik i patriotëve të shquar si F. Noli, O. Myderizi, R. Jarani, 
S. Kadiu etj., ndikoi te i biri. Si atdhetar i nderuar dhe i bindur pas na-
cionalizmës, Halimi, i cili tërë jetën ja kushtoi çeshtjes madhore të ribërjes 
së Shqipërisë,  vdiq në ShBA më 17-1-1977, ku ishte emigrant politik. 

Sporti i futbollit ka qenë pasioni i tij jashtëshkollor. Intelekti, kon-
strukti fizik, shpejtësia, vullneti dhe prirja e lojtarit të mirëfilltë sulmues 
ishin karakteristikat kryesore të cilat që në moshën 15 vjeçare e bënë ate 
pjesëtar aktiv dhe të padiskutueshëm në formacionin e ekipit të madh të 
futbollit, SK "Tirana". Në përbërje të tij, bashkë me A. Karapicin, E. Hajna-
lin, Gj. Sabitin, J. Dashin,   Kosovën, V. Kajanën etj., ai fitoi titujt kampion të 
Shqipërisë, për vitet 1931 dhe 1932. Vlerat e tij futbollistike janë evidentuar 
me shkallë të larta nga specialistë dhe gazetarë të kohës, vendas e të huaj. 
Halimi gëzonte shokët e skuadrës dhe sportdashësit e tij jo vetëm me 
veprimet e sakta tekniko-taktike dhe si golshënues i dalluar, por edhe për 
sjelljen e tij të kulturuar. Ai ishte "zjarrfikësi" i çdo mosmarreveshje mes 
skuadrave apo të tyre me gjyqtarin.  

Për vlerat cilësore të lojës së tij flasin të gjitha ndeshjet ndërkom-
bëtare të zhvilluara prej tij me SK "Tirana", megjithëse të karakterit mi-
qësor, siç ishin ato me Malin e zi, Dubrovnikun, Kotorin, Manastirin, Barin 
e Italisë, Iraklisin dhe Kavallën e Greqisë etj..   

Pika kulmore e karrierës së tij sportive ishte 12 marsi i vitit 1936, 
dita kur u përurua ekipi i parë kombëtar shqiptar i futbollit me Halimin si 
pjesëtar të patundur të asaj njëmbëdhjetësheje. Trajneri i parë që krijoi këtë 
skuadër, hungarezi Samu Singer ka thënë: "gjimnazisti Begeja nuk mund të 
tundet nga krahu i majtë, ku e kërkon kombëtarja". 

Pjesëmarrja e gjallë e tij në jetën politike të vendit nuk e shkëputi 
përfundimisht Halimin nga sporti e nga SK "Tirana". Lëvizja futbollistike e 
asokohe, nga ai konsiderohej si një shfaqje e luftës kundër fashizmit dhe, 
në këtë sens, ishte nga më aktivët. Ai qe një nga nismëtarët për rimëkë-
mbjen dhe gjallërimin e SK "Tiranës" pas pushtimit italian dhe, për këtë, u 
zgjodh këshilltar i komitetit drejtues definitiv sportiv. Me rolin e tij, ai ndi-
koi ndjeshëm në fillimin e aktiviteteve sportive të klubit të Tiranës, madje 
në nivel kombëtar. 
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FOTO VASIL JANKU 
                            

- Anëtar i ekipit kombëtar të futbollit - 
 

                                     
Foto Janku ka lindur në vitin 1916 në një familje tiranase. Pasi 

mbaroi shkollën fillore, punoi bashkë me të atin për të mbajtur familjen, 
shembull që vlejti edhe për pjesëtarët e tjerë të saj. Duke ndjekur më të 
rriturit që luanin në fushën e Shallvares, falë trupit të formuar e fizikisht të 
fortë, ai u lidh që në fëmijëri me sportin e futbollit dhe më tutje në aktivizi-
min e tij me të rinjtë. Prej atëherë, në mënyrë konstante, dallohej për pasio-
nin në këtë sport, për dhuntitë e veçanta në teknikën e përdorimit të topit, 
për lojën e bukur sidomos në ajër dhe për shpirtin e garës.  

Këto tregues bënë që në vitin 1933 ai të ftohej në ekipin e të rritur-
ve të Tiranës, më i miri i vendit dhe fitues i të gjithë titujve kampion të 
deriatëhershëm. Me këtë skuadër, përkrah lojtarëve me emër si R. Lushta, 
N. Kryeziu, A. Karapici D. Kusi,  etj., ai luajti në rolin e mbrojtësit të majtë, 
pozicion të cilin e ruajti deri në fund të karrierës së tij sportive. Shpejt Foto 
u bë edhe kapiten i ekipit. Tri herë radhazi, në vitet 1934, 1936 dhe 1937, 
ngriti kupën e kampionit kombëtar, madje edhe të kampionatit të pakon-
firmuar të 1939-tës. Në vitin 1940 luajti me ekipin "Unione Sportivo" të 
Barit në serinë A të kampionatit italian. Me gjithë vlerësimet e atjeshme, ai 
kthehet në Atdhe për arsye personale. Deri në mbylljen e karrierës, në 
kampionatin e vitit 1946, vazhdoi të luajë po me ekipin e Tiranës. Vlerat e 
Fotos janë theksuar me shumë respekt nga bashkëlojtarët dhe shokët e tij, 
për të cilët, ai "ishte njeri shumë i shkëlqyer, një mbrojtës i pakalueshëm 
dhe që luante me gjithë shpirt për ngjyrat e skuadrës.   

Për cilësitë e tij, ka qenë pjesë e ekipit kombëtar të futbollit të 
viteve 1945-1946, përfshirë edhe atë të Lojrave të mirënjohura e të suksesë-
shme Ballkanike. Duke u aktivizuar në disa ndeshje të përfaqësueses, ka 
dhënë kontribut të vlefshëm në fitoret ndaj skuadrave të forta të Malit të Zi, 
"Ylli i Kuq" i Beogradit, "Spartak" i Moskës etj. 

Shembulli i Fotos u bë nxitës edhe për pjesëtarët e tjerë të familjes, 
tek vëllezërit dhe të afërmit e tij, qoftë edhe me sporte të tjera, siç është 
boksieri i shquar legjendar T. Janku. Kjo familje sot është ndër më të 
shquarat sportive tiranase, madje të njohura në krejt Shqipërinë. 

Ai vdiq në vitin 1980. Ndonëse pa tituj të akorduar nga organet e 
sportit, vlerësimin dhe respektin më të veçantë për kontributin e Fotos e ka 
treguar dhe e tregon komuniteti i tij. 
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RESHIT HASAN MALOKU 
                            

- Mjeshtër i meritaur i sportit - 
 

                                    
 
Reshiti është nga të rrallët sportistë të hershëm që nuk e ka filluar 

me futbollin. Që në moshë të re ishte i dhënë pas gjuetisë e çiklizmit. Për 
këto zgjedhje, ai gjeti mbështetje e nxitje edhe nga mëhalla e tij tiranase, që 
sot njihet si mjaft sportive. Mbështetur në qëndrueshmërisë nervore të 
natyrës së tij si dhe në preçizionin e treguar, pas vitit 1945 ai merret vetëm 
me qitjen. Këto veçori të domosdoshme për këtë sport dhe puna stërvitore 
e pandërprerë, ishin baza e rezultatteve të ardhëshme.   

Ka lindur në një familje të hershme tiranase më 15-5-1917 dhe vdiq 
më 20-10-1986. I arsimuar në shkollën e njohur teknike të Tiranës (sot 
“Harry Fultz”, u profilua për gjeometër. Falë rezultateve shumë të mira në 
mësime dhe përkushtimit të treguar, ai ka qenë mjaft i sukseshëm në profe-
sionin e tij. Duke punuar në Ministrinë e Ndërtimit, këto aftësi i ka shpre-
hur në mjaft vepra dhe objekte të ndërtuara në atë kohë në Tiranë dhe 
gjithë Shqipërinë.  

Vullneti për sportin e qitjes habiste jo vetëm pjesëtarët e familjes, 
por edhe të tjerët, kur e shihnin të përqendruar deri dy orë pa ndërprerje, 
duke marrë shenjë mbi kopsë të vendosur në murin e oborrit. Dhe kjo 
ndodhte jashtë programit të stërvitjes që zhvillonte në poligonin e qitjes 
dhe pasi kthehesh nga puna e lodhshme dhe e përditshme. Që në garat e 
para u panë aftësitë e Shitit. Ai avancoi edhe më tepër kur ky sport u vu në 
sistem të rregullt dhe duke përdorur armë cilësore sportive. Në kampiona-
tet zyrtare dhe në përbërje të ekipit të Tiranës, u specializua në garat me 
pistoletë 1x60 dhe 1x10. Falë këmbënguljes dhe pasionit të tij dhe si model i 
sportistit të vullnetshëm, për mjaft vjet rrjesht, u bë kampion absolut.  

Ai ishte i sukseshëm edhe në garat e shumta ndërkombëtare që ka 
marrë pjesë. Ali Mata, ndër të tjera, kujton vendin e dytë në kampionatin 
ballkanik të zhvilluar më 1958 në Bullgari, gjithnjë për të njëjtat gara, dhe 
po vendin e dytë në kampionatin europian. Mjaft pozitive ishin rezulatet e 
Reshitit edhe në takimet e atëhershme me qitësit kinezë. 

Si shumica e sportistëve cilësorë, edhe ai provoi, madje me mjaft 
sukses, karrierën e nderuar të trajnerit. Në garën e pistoletës në 10, 25 dhe 
50 m, stërviti qitësit e rritur të KS “17 Nëntori”; ndërsa, më vonë, në garën e 
pistoletës dhe të pushkës 1x60, 3x20 etj., ekipin e KS “Partizani”. 

Për meritat e tij në punë dhe në sport, krahas mjaft fletë nderi, 
është dekoruar me “Medaljen e punës” dhe “Urdhërin e punës” të klasit I. 
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NAIM KRYEZIU 
                            

- Mjeshtër i merituar i sportit - 
- Anëtar i ekipit kombëtar të futbollit - 

                                     
Naim Kryeziu lindi në Gjakovë më 1 janar të vitit 1918. Që i mitur, 

pasi kaloi disa kohë në Elbasan, erdhi në një nga jetimoret e Tiranës ku u 
rrit nën kujdesin human të tiranasve. Pas arsimit fillor kreu shkollën e mi-
rënjohur teknike (sot “Harry Fulltz”). Në skuadrën e futbollit të kësaj 
shkolle, u shqua për të dhënat fizike dhe për talentin e tij në këtë sport. 

Në kampionatin e shtatë kombëtar, atë të vitit 1937, Naimi aktivi-
zohet me SK "Tirana". Me lojrat e tij shumë mbresëlënëse dhe me mjaft 
shpirt për ngjyrat e sportklubit, gjatë këtij kampionati, ai do të ishte motori 
dhe akrobati i skuadrës. Naimi dallohej për shpejtësi dhe për goditje të 
fuqishme nga çdo pozicion, ishte shumë gjakftohtë dhe kishte intuitë në 
loje. Për këto kualitete, ai ka bërë pjesë edhe në ekipin kombëtar të futbollit, 
por që nuk kreu asnjë ndeshje zyrtare. 

Me ndeshjen e zhvilluar në Tiranë më 26 prill 1938 ndaj "US Bari", 
Naim Kryeziu dhe Riza Lushta ranë në sy të specialistëve italianë të 
futbollit. Vlerat e larta futbollistike të Naimit provohen edhe nga fakti se, 
tamam në atë kohë, skuadra "AS Roma" ku ai kaloi, duke qenë pranë sfidës 
së madhe, përgatitej dhe realizoi titullin e parë të sajin si kampione e Italisë. 
Me këtë trofe të arritur në sezonin 1941-1942, Naimi bëhet i pari futbollist 
shqiptar, kampion në një vend të huaj e aq më tepër në kampionatin më të 
bukur në botë, atë të serisë A italiane. Në radhët e "AS Roma", ku Naimi, në 
rolin e sulmuesit të djathtë, luajti gjashtë sezone radhazi, nga viti 1939 deri 
më 1947, zhvilloi 122 ndeshje dhe shënoi 26 gola. Më pas, në gjashtë kam-
pionate të tjera rresht, u aktivizua me ekipin tjetër të dëgjuar "FC Napoli", 
duke shënuar 40 gola në 168 ndeshje. Ai e mbylli karrierën futbollistike të 
tij një vit më vonë, me ekipin "Turis". 

Naimi kreu edhe studimet njëvjeçare për trajnerë në shkollën me 
emër të "Koverçanos". Në vitin 1960 bëhet trajneri i ekipit të të rinjve të 
"Romës" dhe më vonë edhe të Napolit. 

Aktualisht jeton në Romë dhe është pronar i një lavanterie e i një 
restoranti, të cilit i ka vënë emrin "TIRANA". 

Komuniteti i Tiranës dhe gjithë opinioni futbollistik, për kontribu-
tin e dhënë në futbollin shqiptar dhe për lartësimin e emrit të Shqipërisë, 
do ta nderojnë gjithmonë Naimin, këtë mik të shquar të Selman Stërmasit.  

“Libri i Artë” i KS “Tirana” përmend emrin e tij ndër 12 futbollistët 
më të mirë të klubit për të gjitha kohët. 
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RIZA LUSHTA 
                            

- Mjeshtër i merituar i sportit - 
- Anëtar i ekipit kombëtar të futbollit - 

                                     
Riza Lushta lindi në Mitrovicë më 1 shkurt 1918. I mbetur qysh i 

mitur jetim, erdhi në Tiranë dhe u strehua në njërën prej jetimoreve. Që në 
moshën 10 vjeçare, me talentin e tij, shfaqi edhe dashurinë për futbollin. 
Duke qenë nxënës i shkollës teknike (sot "Harry Fulltz"), Rizai krahas lib-
rave në çantë, mbante me vete edhe topin e futbollit që e "përkëdhelte" me 
këmbët jo vetëm mbasditeve, por edhe në pushimet mes orëve të mësimit. 
Talenti i tij, të dhënat trupore dhe puna pasionante e këmbëngulëse, nën 
kujdesin e përhershëm të Selman .Stëmasit, e bënë atë një artist të vërtetë të 
futbollit. 

Në vitin 1934, ai është pjesëtar aktiv i skudrës "SK Tirana" e po 
këtë vit dhe për dy të tjerë rrjesht, bëhet gjithsej tre herë kampion kombëtar 
(1934, 1936 dhe 1937). Mediat dhe specialistët e kohës i kanë dhënë vazhdi-
misht vlerësime të larta. Në shumicën e ndeshjeve thuhej: "fitorja e ndesh-
jes ka vulën e Lushtës", "si në çdo ndeshje shkëqeu përsëri loja e Rizait", etj.. 
Në tre ndeshjet e fundit të kampionatit të 1936-ës, shënoi 11 gola, ndërsa në 
ndeshjen e “SK Tirana” në Cetinje të Malit të Zi, shtatë gola në 35 minuta 
dhe për këtë gazetat e atjeshme e quajtën “diamant”. Ai është edhe anëtar i 
kombëtares tonë të futbollit të përzgjedhur nga Samu Singer, ndonëse vetë 
ai ekip nuk arriti të zhvillojë ndeshje ndërkombëtare zyrtare. 

Bashkë me Kryeziun, janë të parët shqiptarë që renditen në skua-
drat profesioniste perëndimore. Në sezonin futbollistik 1939-1940, luajti me 
skuadrën “Bari” të Italisë, pjesëmarrëse në kategorinë A e pastaj më vonë 
me "Juventusin" (1940-1943), ku ka fituar dy herë titullin kampion; me 
ekipet e kategorisë A, "FC Napoli" dhe "FC Aleksandria" (1945-1948) dhe 
me ato të Cannes (Francë), Sienas dhe Forlit (1948-1954). Në shtypin italian 
ishin të njohura shprehjet “Lushta batte Roma” etj.. Fotografia e botuar në 
revistën “Futbolli shqiptar-Magazinë, nr. 143, provon se Rizai u përfshi 
edhe në ekipin përfaqësues italian për ndeshjen e 1 dhjetorit të vitit 1940 
ndaj Hungarisë, që përfundoi me rezultatin 1-1. Ai nuk luajti për arsyet 
politike të lidhura me diktaturën fashiste. Trajneri Pozzo, fitues i dy botëro-
rëve, që e grumbulloi në ekip, kishte thënë për te se “është i paarritshëm, 
me cilësi të jashtëzakonëshme dhe me aftësi goditëse të pagabueshme”.  

Rizai vdiq në Itali në vitin 1996, por, gjithnjë i vlerësuar për lavd-
inë që, përmes futbollit, i ka dhënë Shqipërisë. Emri i tij është përjetësuar 
edhe te “Libri i Artë” i KS “Tirana”, si ndër 12 futbollistët më të mirë.  
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MALIQ SULEJMAN PETRELA 
                            

- Anëtar i ekipit kombëtar të futbollit - 
                                    
  

Maliq Petrela lindi me 16-6-1918 në një familje autoktone dhe pat-
riotike të Tiranës. Pas mbarimit të shkollës së mesme, studimet e larta të 
filluara në Rumani (1938-1939) i përfundoi në Bolonja të Italisë në vitin 
1943, ku u diplomua për "frutikulturë". Deri në vitin 1952 ishte arsimtar në 
shkollat e Ndroqit dhe Pinetit të Tiranës. Banorët e këtyre zonave, megji-
thëse lufta e klasave e mënjanoi nga ky profesion, e kujtojnë ende ate si një 
tiranas i ndershëm dhe intelektual model. Më vonë, punoi veçse hidraulik 
deri sa doli në pension. 

Që në moshë të re, Maliqi dallohet në aktivitetet lokale shkollore, 
ku shquhesh për talentin e tij në sportin e futbollit. Ai ishte i shpejtë, i 
fuqishëm, shpërthyes në sulm dhe golshënues. Për këto cilësi, në vitin 1933, 
bëhet pjesëtar aktiv i ekipit të futbollit "Tirana", me të cilin shpallet tre herë 
kampion i vendit (1934, 1936 dhe 1937). Si pjesëtar i formacionit bazë të asaj 
skuadre historike, ka zhvilluar disa ndeshje ndërkombëtare, nga të cilat ato 
ndaj ekipit vendas të Barit (në atë kohë renditej në katër skuadrat më të 
mira të Italisë), që përfundoi 0-1; ndaj skuadrës së Cetinjës etj.. Për vlerat 
cilësore të tij, Maliqi është ndër të parët lojtarë të ekipit tonë kombëtar të 
futbollit të formuar dhe të përzgjedhur në vitin 1936 nga hungarezi Samu 
Singer. Pas pushtimit të vendit më 1939 dhe ndërprerjes së aktivitetit 
kombëtar, ai bëhet lojtar aktiv i ekipit "Shprefeja" të Tiranës, aq të njohur 
për ndjenjat patriotike. Përveç aktivitetit lokal, me ndeshjet e zhvilluara 
nga ajo skuadër kundër atyre ushtarake të huaja, gjithnjë, gjindej mundësia 
për të shprehur urrejtjen ndaj pushtuesve.  

Maliqit i mbeti brengë, deri sa vdiq në vitin 1986, mosaktivizimi i 
tij në ndeshjet e kombëtares sonë për Ballkaniadën e vitit 1946 të zhvilluar 
në Tiranë. Për të, ky akt kishte vetëm karakter politik. 

Medaljet iu mohuan, por jo dashuria e tiranasve dhe e sportda-
shësve të mbarë vendit. 
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HAKI KORÇA 
                            

- Anëtar i ekipit kombëtar të futbollit - 
                                    
  
Haki Korça, ndonëse i lindur në Melçan të Korçës më 1918, është 

rritur dhe brumosur me traditat, zakonet dhe mentalitetet e tiranasve, për 
të cilët ka kontribuar me plot përkushtim në sportin e futbollit. Pasi mbaroi 
shkollën fillore dhe të mesme në Tiranë, kreu studimet e larta të juridikut 
në Itali. 

Futbolli ka qenë përherë i dashur për te. Të dhënat dhe talenti i tij, 
sulmuesin shtatbukur Haki Korça e bënë me emër jo vetëm për dashami-
rësit sportivë të Tiranës por dhe të mbarë vendit. Duke luajtur përkrah 
emrave të mëdhej të kohës, A. Karapici, vëllezërit Gurashi, B. Jolldashi, D. 
Kusi etj., ai dha kontributin e tij në zhvillimin e futbollit tiranas dhe, 
veçanërisht të skuadrës së tij SK “Tirana”. Në përbërje të këtij ekipi është 
shpallur kampion në kampionatet e viteve 1932 dhe 1934. Hakiu është edhe 
lojtar i së parës kombëtare të futbollit shqiptar, kur ajo u formua para 
Luftës së dytë Botërore më 12 mars 1936, pavarësisht se nuk mundi të 
zhvillojë ndonjë ndeshje ndërkombëtare. Trajneri i parë i saj, hungarezi 
Singer ka thënë se "Hakiu është një sulmues brilant". Për këto vlera, ai futet 
me meritë në historinë e futbollit shqiptar. 

Falë aftësive të tij, luajti me ekipin e emigrantëve (pjesëmarrës në 
aktivitetin kombëtar italian), kur ishte me studime në Napoli të Italisë. Në 
atë skuadër, ai u aktivizua krahas futbollistëve me famë botërore siç ishin 
hungarezët: Kubala (që, në vitin 1948, ka luajtur edhe në Tiranë me kombë-
taren e vendit të tij), Zhengeler (anëtar i përfaqësueses hungareze, nën-
kampione e Botërorit të vitit 1938); Iribaci, etj.. Linja dhe bindjet e tij poli-
tike e larguan atë nga Shqipëria dhe e bënë emigrant të përhershëm në Itali 
dhe në Kanada. 

 Meritat e Hakiut, veç kontributit të dhënë për SK “Tirana” e të 
konkretizuar me fitimin e titujve kampionë, konsistojnë edhe në vlerat 
qytetare dhe intelektuale të tij. Përmes këtij libri, të gjitha këto cilësi, vlerë-
sohen dhe nderohen edhe sot nga komuniteti tiranas dhe nga Shoqata 
“Tirana”. 
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LUDOVIK (BIK) JAKOVA 
                            

- Trajner i ekipit komnëtar të futbollit - 
- Mjeshtër i sportit - 

(KF “Tirana) 
 
Ludovik Jakova (Biku) ka lindur më 1918. Ndonëse i ardhur në 

moshë shumë të vogël, ai e ka quajtur veten gjithmonë tiranas. Sporti për të 
dhe vëllezërit e tij ishte pjesë e rëndësishme e jetës së tyre.  

Me karakteristikat e tij pozitive të grintës sportive, si lojtar teknik 
dhe me mendim të qartë taktik, ai i përkushtohet futbollit. Duke u sakrifi-
kuar për ngritjen e cilësisë sportive, bëhet pjesëtar aktiv i njëmbëdhjetëshes 
së “SK Tirana”, me të cilin fitoi tri herë titullin kampion të vendit në vitet 
1934, 1936 dhe 1937. Në rolin e mesfushorit, me trup mesatar dhe si pjesë e 
treshes së njohur të përbërë prej tij, Kusit dhe Karapicit, Biku bëhet një 
regjisor i vërtetë si ndërlidhës i mbrojtes me sulmin, madje edhe si shënues. 

Megjithate, kontributi i tij shihet më tepër në rolin e trajnerit të 
futbollit. Ndonëse nuk u specializua në ndonjë shkollë apo kurs, Biku nuk 
ishte rastësisht një nga dy ndihmësat e trajnerit Broçiç në Ballkaniadën e 
vitit 1946, ku Shqipëria shpallet kampione. Duke shpalosur përvojën e tij të 
vyer si ishfutbollist, krahas shfletimit të literaturës italiane dhe franceze, ai 
bëhet edhe trajner i ekipit tonë kombëtar të futbollit. Turneu i vitit 1950 që 
ka historinë më të pasuksesëshme për rezultatet mjaft negative, nuk mund 
t’i mbetet Bikut. Në të ndikoi ndjeshëm shkaku politik. Në udhëtim e sipër, 
u larguan disa nga lojtarët më cilësorë. Në vitet 1954 dhe 1955, ai drejtoi me 
mjaft përkushtim ekipin e futbollit të Tiranës. Ndonëse aplikoi ide bashkë-
kohore, për shkak të mungesës së lojtarëve cilësorë, që atëherë grumbullo-
heshin kryesisht në dy skuadrat ushtarake, nuk mundi të zëjë asnjë nga dy 
vendet e para. Ai e mbylli karrierën sportive duke qenë gjithnjë i nderuar 
dhe me mbresa të paharrueshme si sportist e trajner, për të gjithë tiranasit. 
Biku vdiq në vitin 19  ?.  

Për ata që e njohën, ai ishte njeri i dashur, me zemër të madhe dhe 
njëkohësisht objektiv e kurajoz. Miku i tij, M. Frashëri (Pipi) tregon se, para 
një ndeshje miqësore me “Krahët e Sovjetëve” të BS, titullarë të partisë e të 
pushtetit lokal, i rekomanduan një emër sportisti që sipas tyre ishte “shok i 
mirë”. Ai ironizoi, kur në formacionin e shpallur më vonë, “futi” edhe vetë 
ata, duke argumentuar se ju jeni “shokë edhe më të mirë“. Me këto qëndri-
me, madje të përsëritëshme heraherës, shpëtoi mirë nga ndonjë dënim që 
mund ti jepte rregjimi i kohës. 

Për merita pune e sporti ai mban Medaljen e Çlirimit dhe Medaljen 
e Trimërisë si dhe titullin Mjeshtër i sportit. 
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ZYBER MUSA FAGU (LISI) 
                            

- Medalje e Artë - 
 

                                     
Ka lindur më 18 maj të 1919 në një familje të vjetër tiranase, të 

njohur edhe për nga traditat sportive të saj. Zyberi vdiq në vitin 1986. Lojën 
e futbollit të ushtruar, që në moshën 15-vjeçare, me skuadrën e lagjes e 
vazhdoi në kampionatin lokal të Tiranës, dhe më pas, më 1937, me KF 
"Tirana" dhe me ekipin përfaqësues të qytetit. 

Ai karakterizohesh si lojtar elegant jo vetëm për strukturën fizike 
të tij, por më tepër për lojën teknike dhe me fantazi. Si lojtar sulmues, është 
cilësuar ndër golshënuesit më të mirë të periudhës për të cilën luajti. Që në 
vitin e parë të pranisë së tij me skuadrën e Tiranës (1937), ai shpallet 
kampion i vendit. 

Gjatë kohës së pushtimit fashist, në shtëpinë e Berit, sportistë dhe 
sportdashës së kohës, si Selman Stërmasi, Andon Mazreku, Besim Hamdiu, 
Qemal Avdiu, ai vetë dhe të tjerë, nga bashkimi i skuadrave "Shpresa" dhe 
"Rrufeja", formuan në vitin 1942 skuadrën e njohur të futbollit "Shprefeja", 
aq të lavdishme jo vetëm për cilësinë e saj, por edhe për rolin patriotik të 
rëndësishëm që luajti. Për këtë ngjarje është vendosur edhe një pllakë për-
katëse përkujtimore. Zyberi ka qenë pjesëmarrës edhe në luftën nacional-
çlirimtare.  

Pas çlirimit të vendit, duke qenë pjesëtar i ekipit të futbollit të KS 
"Partizani" (1947-1948), ka fituar dy herë titullin kampion kombëtar dhe një 
herë kupën e Republikës. 

Edhe pse më vonë, ai u tërhoq si lojtar, nuk u largua nga vetë loja e 
futbollit. Prej vitit 1949 deri më 1960, ka mbajtur përsipër detyrën e vështi-
rë e të nderuar të gjyqtarit të këtij sporti. Duke e ushtruar këtë angazhim, 
sidomos në kategorinë e parë dhe jo vetëm me ndeshje të shumta por dhe 
nga më të rëndësishmet, falë profesionalizmit dhe karakterit korrekt të tij, 
ka qenë përherë i sukseshëm dhe i vlerësuar.  

Pasioni i Zyberit për futbollin është përçuar edhe te i biri i tij 
Musai, që, për shumë vite, ka qenë futbollist i KS "Shkëndia", i KS "Parti-
zani" dhe i ekipit kombëtar "Shpresa" (U-21). Ai dallohej për lojën e tij 
sulmuese dhe ishte karakteristik në disa individualitete teknike. Ka titullin 
e mjeshtrit të sportit. Sot kontribuon si komentator sportiv në mediat tona 
të shkruara dhe televizive. 

Për meritat e tij në sport, Zyber Fagu (Lisi) është përjetësusr edhe 
në Librin e Artë të KF "Partizani". 
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SLLAVE PETRE LLAMBI 

                            
- Mjeshtër i merituar i sportit - 

- Anëtar i ekipit kombëtar të futbollit - 
  

Lindi në Tiranë në vitin 1919. Shkollën e mesme me profil të 
agronomisë e mbaroi në Itali. I përkushtuar për dije dhe formim teorik, 
studimet e larta, megjithëse me vonesë, i kreu me korespondencë në ILKF 
"Vojo Kushi". Në vitin 1964 diplomohet "mësues i edukimit fizik", profesion të 
cilin e ushtroi pa ndërprerje me pasion dhe devotshmëri në Shkollën 
Ushtarake "Skënderbej". Vdiq në vitin 1991. 

Gjithë jeta e Sllaves mbeti e lidhur me sportin. Që në fëmijërinë e 
tij, në aktivitetet shkollore dhe në ato të lagjes, ka luajtur futboll dhe ka 
garuar në atletikë. Të dhënat sportive dhe talenti i tij u shfaqën dukshëm 
kur u aktivizua në aktivitetet kombëtare me SK "Tirana". Duke u shpallur 
kampion në vitet 1936 dhe 1937, si dhe në kampionatin e pazyrtarizuar të 
vitit 1939, ai luajti me këtë klub deri më 1946. Në kohën e pushtimit fashist 
është aktivizuar me skuadrën e mirënjohur "Shprefeja". Për dy vjet luajti 
me ekipet italiane "Brindisi" dhe "Ambroziana" të Milanos. Pas çlirimit, 
duke u aktivizuar në KS "Partizani" prej vitit 1947, ku fitoi katër herë (47, 
48, 49, 54) titullin kampion, mbylli karrierën e tij futbollistike më 1955. 

Me aftësitë e tij fizike dhe shpirtin e garës, ka shkëlqyer në rolin e 
mbrojtësit dhe të mesfushorit. Ai ishte i shquar duke zotëruar sidomos 
lojën e ajrit me kërcimet e tij atletiko-akrobatike. Falë këtyre kualiteteve, 
Sllavja ka qenë pjesëtar i përfaqësueses tonë të futbollit, me të cilin është 
aktivizuar me mjaft kualitet në 18 ndeshje ndërkombëtare të zhvilluara 
brenda dhe jashtë vendit. Ka pjesën e tij të suksesit sidomos në fitimin e 
kupës Ballkanike në vitin 1946. 

Sllave Llambi ka dhënë një kontribut të ndjeshëm në rolin e traj-
nerit. Me nivelim e lartë të tij, këtë detyrë e ka ushtruar me disa ekipe të 
kategorisë së parë, si: ai ushtarak ”Luftëtari" i Shkollës Bashkuar, "Naftë-
tari" i Kuçovës dhe "Partizani". Me këtë të fundit ka arritur sukses sidomos 
në turneun ndërkombëtar të ushtrive të vendeve të lindjes, të zhvilluar në 
Laipcig të Gjermanisë në vitin 1958. Ai ishte edhe trajner i ekipit kombëtar, 
fillimisht si ndihmës dhe pastaj në krye të tij, megjithëse për një kohë mjaft 
të shkurtër. Duke qenë, njëherazi, edhe lojtar, qëndroi në këtë detyrë vetëm 
në tri ndeshje të vitit 1949: me Rumaninë, në Bukuresht, 1-1; me Poloninë, 
në Varshavë, 1-2 dhe me Bullgarinë, në Sofje, 0-0. 

Për merita pune dhe sporti, është dekoruar me "Medaljen e Punës" 
dhe Urdhërat "Naim Frashëri" të klasit të III dhe të klasit II. 
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RAMAZAN OSMAN KUKA 

                            
- Gjyqtar ndërkombëtar - 

 
  
Ramazan Kuka ka lindur në Tiranë më 20-6-1920. Gjatë gjithë jetës, 

ka ushtruar profesionin e ekonomistit, i vlerësuar përherë për përkushti-
min dhe seriozitetin që tregonte në realizimin cilësor të detyrës.. 

Angazhimin si gjyqtar futbolli e nisi që para çlirimit, me ndeshjet e 
zhvilluara ndërmjet shoqërive sportive të Tiranës. Në këtë veprimtari, të 
cilën e konsideronte gjithnjë pjesë të jetës së tij, ai gjente gëzimin dhe këna-
qësinë shpirtnore, tregues që justifikoheshin më së miri me vlerësimin që i 
bëheshin atij për gjykimet korrekte. 

Për periudhën 1945-1980 të futbollit shqiptar, duke mbajtur peshën 
kryesore të gjykimeve, Ramazani bëhet njëshi i tyre. Ai, edhe sot, mbetet 
shembull për vlerat e tij profesionale dhe morale. Me shumë kopetencë, me 
bilbilin e këtij "profesori" (kështu e kanë quajtur kolegët e tij), janë gjykuar 
ndeshjet më të rëndësishme të kampionatit apo të kupave; njëherësh edhe 
të të gjitha kategorive dhe të aktiviteteve të ndryshme, zyrtare e miqësore. 
Ai nuk ka lënë qytet e rreth të vendit pa shkuar si gjyqtar. I shquar për inte-
ligjencë e zgjuarsi në gjykim, Ramazani interpretonte drejtë dhe në kohë 
edhe situatat më të vështira të lojës. Si pa kuptuar shmangte incidente të 
mundshme në duelet sportive. Korrektesa dhe paanshmëria i kishin dhënë 
atij autoritetin dhe respektin e duhur.  

Këto virtute profesionale dhe morale të Ramazan Kukës e ngritën 
ate deri në Gjyqtar Ndërkombëtar të Futbollit. Ai është ndër të parët e 
vendit tonë i aktivizuar me këtë status për gjykime ndërkombëtare, brenda 
dhe jashtë vendit. Vlerësimet më të larta të dhëna nga të deleguarit e 
UEFA-s ndikuan që atij t'i besoheshin gjykime të tjera më të rëndësishme, si 
ato me hungarezët, rumunët etj..  

Ndonëse ka mbi 20 vjet që Ramazani është ndarë nga kjo jetë, 
kujtimi i tij, për kontributin e vlefshëm në ecurinë e futbollit tonë, do të 
jetojë për shumë kohë mes nesh. 

Për meritat dhe vlerat e tij në angazhimet profesionale dhe 
sportive, është dekoruar me Medaljen e Punës dhe me urdhërin "Naim 
Frashëri" të klasit III e të II. 
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MYSLYM ISMAIL ALLA 
                            

- Trajner i merituar -  
- Fitues i gjashtë kampionateve - 

(KF “Tirana”)  
Myslym (Lym) Alla ka lindur më 1920 në një familje tiranase. Ishte 

16 vjeç kur, me SK "Tirana" luajti ndeshjen e tij të parë, duke zëvendësuar 
vetë Stërmasin. Atë e zhvilloi në Pogradec, përkrah A. Karapicit, D. Kusit, 
B. Jakovës, F. Jankut, E. Hajnalit etj.. Ajo ndeshje mbetet e paharruar për të 
sepse shënoi edhe golin e vet të parë. Megjithëse karriera e tij si futbollist 
ishte e shkurtër, u shoqërua me dy tituj kampionë (1936 dhe 1937). Largo-
het, kur në këtë ekip po afroheshin emra të mëdhej të futbollit shqiptar. 
Vendin e Lymit në formacion e ekipit e zuri i famshmi Riza Lushta. 

Shkollën e mesme për teknik pemëtarie e mbaroi në Itali, ndërsa 
studimet e larta, të filluara në Jugosllavi, në përputhje me synimin dhe pa-
sionin e tij, i përfundoi në vitin 1951, në Akademinë e Edukimit Fizik të 
Sofjes në Bullgari. Atje diplomohet “mësues i edukimit fizik” me specialitet 
trajnerin e futbollit, duke u bërë kështu i pari i diplomuar në këtë fushë. Me 
këtë formim, kontribuoi deri në fund të jetës, megjithëse ky mjeshtër i 
ndritur dhe që bëri histori, e nisi fillimisht si mësues për lëndën e futbollit 
në Teknikumin e Fizkulturës e më pas pedagog i edukimit fizik në UShT. 

Emri i njohur i Lymit, në detyrën e trajnerit të futbollit, është i 
madh jo vetëm për dashamirësit e qytetit tonë, por ai është i vlerësuar në të 
gjithë Shqipërinë. Në vitet 1950-1953 vihet në krye të ekipit të Tiranës, me 
emrin e atëhershëm politik "Puna". Ai nuk mundi të realizojë objektivat e 
tij më të larta, megjithate këtë skuadër e renditi ndër të më të mirat. Më 
1954 Lymi bëhet trajner i KS "Partizani", ekip me shumë më tepër mundësi. 
Falë edhe aftësive të tij, arriti të ndalë, po brenda vitit, ecurinë e "Dinamos" 
që mbante për katër vjet radhazi titullin e kampiones dhe të ngrejë skua-
drën e vet në krye të tabelës. Ky ishte fillimi i sukseseve të trajnerit Alla.  

Shkëlqimi i vërtetë, në këtë detyrë, vihet re kur ai, në vitin 1956, 
rikthehet në krye të skuadrës së futbollit të Tiranës, që pak më vonë do të 
kishte përsëri emrin KS "17 Nëntori". Si profesional, autoritar dhe kërkues, 
me këtë ekip, ai vuri në jetë njohuritë dhe dijet e thella, përvojën e fituar 
ndër vite, aftësitë e tij psikologjike, etj.. Zbatoi ndër të parët stërvitjen e 
diferencuar. Falë këtyre faktorëve, duke respektuar më të guximshmit, fi-
lloi ndërrrimin drastik të brezave. Nga ekipi i të rinjve afroi lojtarë që më 
vonë u bënë emra të mëdhej të futbollit shqiptar, si: Skënder Halili, Panajot 
Pano, Fatmir Frashëri, Ali Mema e të tjerë. Puna e palodhur e plot pasion e 
Myslim Allës, zbatimi me sukses i varianteve të ndryshme taktike, 
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serioziteti dhe disiplina dhanë rezultatet e pritëshme. Nën drejtimn e tij, KS 
“17 Nëntori”, duke nisur nga sezoni 1964-1965, fitoi katër tituj kampion të 
vendit (për te, bëhen gjithsej gjashtë) dhe disa kupa të Republikës. Por, më 
kryesorja, ishte se ai formoi një ekip që, përveç se theu mitin e dy skua-
drave më të favorizuara, kishte fizionomi të qartë të futbollit modern.  

Mentaliteti i trajnerit për ngritjen e nivelit intelektual e arsimor të 
futbollistëve ishte gjithashtu edhe një nga burimet e sukseseve që arriti ai. 
Skuadra “17 Nëntori” e Tiranës e viteve 1964-1974, duke dhënë lojra cilë-
sore në të gjitha komponentët e futbollit dhe duke ju përshtatur mjaft mirë 
futbollit total të kohës, njihet si përfaqësuesja më dinjitoze dhe modeli më i 
ndritur i futbollit shqiptar. Ajo e tregoi veten edhe në takimet ndërkom-
bëtare. Dashamirësit e futbollit tonë kujtojnë ndeshjet e bujshme të zhvi-
lluara ndaj ekipeve të forta ballkanike dhe atyre të famshme europiane, 
Standard”, "Kilmarnok" etj.. Rinus Mishels, ishtrajner i përfaqësueses 
hollandeze më 1974 dhe atëherë i skuadrës "Ajaks", deklaroi se “këtu në 
Tiranë pashë një kundërshtar të madh”.  

Mbi këto themele të ndërtuara nga Myslym Alla, megjithëse pa të, 
rezultate të shkëlqyera dhanë edhe dy breza të tjerë të mëvonëshëm: i pari, 
në periudhën 1984-1989 dhe i dyti, prej 1994 e deri tani. Veç shumë titujve 
kampionë kombëtarë, KF “Tirana” disa herë ka kaluar edhe turet e kuali-
fikimit në aktivitetet zyrtare europiane.  

Si burrë i mençur, ishte mjeshtër i përgatitjes psikologjike të skua-
drës, të cilën e mbështeste edhe në batutat origjinale të tij. Sh. Rreli pohon 
se, është realitet, që epiteti aq i njohur dhe i përdorshëm edhe sot duke 
krahasuar “Dinamon” me një nëndetëse ka për autor Myslym Allën. Po 
kështu janë perla krahasimet me objektet e natyrës, “një dru me trung të 
madh por që bën kokrra të vogla”, “sipërfaqet ku mund të kullosin lopët”, 
“ne shohim ku pikon çatia e të tjerëve kur vetë nuk kemi” e të tjera. Por, me 
futbollistët e tij, ai ishte si ajo squka e mirë, që, duke i mbajtur rreth vetes, 
përballonte gjithshka dhe nuk lejonte që ato t’i ngacmonte kush.   

Brenda një periudhe 20 vjeçare Myslim Alla është vënë edhe tri 
herë në drejtim të ekipit tonë kombëtar të futbollit: më 1951-1953, me tri 
fitore të bujshme në Tiranë, duke mundur dy herë Çekosllovakinë (3-2 dhe 
2-1) më 29 nëntor dhe 7 dhjetor 1952 dhe një herë Poloninë (2-0) më 29 
nëntor 1953; më 1964 (bashkë me Loro Boriçin) dhe më 1967 dhe përsëri me 
rezultate dinjitoze. Megjithëse në prag të pensionit, ai u angazhua edhe në 
Shkollën e mjeshtrisë së futbollit, që me hapjen e saj, detyrë të cilën e kreu 
si gjithnjë me mjaft përkushtim dhe kënaqësi. Dijeve të tij, tani i kishte 
shtuar edhe përvojën e vet, sa të pasur aq edhe cilësore. Ai vdiq më 1997. 

Nga Kuvendi Popullor, atij nuk i janë dhënë shumë dekorata, por 
vetëm Urdhëri "Naim Frashëri" i klasit II. Megjithate, kontributet e Lymit 
janë shumë më të mëdha. Ata janë të rëndësishme për historinë e futbollit 
shqiptar dhe mbeten po aq të tilla edhe për studiuesit. Vlerat e tij përbëjnë 
një përvojë të shkëlqyer dhe një objekt të rëndësishëm kërkimesh. 
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SULEJMAN SELIM VATHI 

 
- Medalje e Artë - 

- Anëtar i ekipit kombëtar të futbollit - 
  

Sulejman Vathi ose Bulja, siç e kanë quajtur shokët dhe e ka njohur 
opinioni sportiv, ka lindur në një familje tiranase më 8-4-1921. 

Me sportin e futbollit është marrë që në moshën e fëmijërisë. Falë 
dhuntive fizike dhe intuitive të tij, ai shkëlqeu mes bashkëmoshatarëve të 
vet dhe, për këto tregues, u reshtua që në moshë të re me ekipin e të rri-
turve të "SK Tirana". Në vitin 1945, kur thirret në shërbimin ushtarak, ai 
është një nga titullarët kryesorë në ekipin e Divizionit të Korçës, prej nga, 
sapo kryen këtë detyrë, kthehet po në ekipin e Tiranës. Por, siç ishte bërë 
praktikë, më të mirët shkonin vetëm në ekipet ushtarake, edhe ai kaloi me 
KS "Dinamo" që në themelimin e tij në vitin 1950. KS “Duke u bërë një nga 
pikat kyç të kësaj skuadre të re, Bulja ndikoi në fitimin e titullin kampion. 
Në kategorinë parë të kampionatit kombëtar të futbollit, ka zhvilluar mbi 
200 ndeshje, në të cilat është dalluar sidomos për lojën në ajër, për dina-
mizmin dhe për shpirtin e garës. Për aftësitë dhe nivelin e tij të lartë, ai ka 
qenë lojtar efektiv i përfaqësuses sonë të futbollit. Në ndeshjet e Ballkani-
adës të zhvilluar në Tiranë në vitin 1946, ekipi ynë në të cilin bënte pjesë 
edhe Bulja, fitoi medaljen e kampionit të Ballkanit. Përveç këtij aktiviteti të 
rëndësishëm, ka zhvilluar edhe takime të tjera ndërkombëtare. Në të gjitha 
është dalluar sidomos për bllokimin e lojtarëve sulmues e mjaft cilësorë për 
kohën, si jugosllavi Mitiç, hungarezi Pushkash etj..  

Shembulli i tij sportiv mobilizoi edhe të vëllanë dhe të motrën për 
t’u marrë me atletikë dhe me lojrat me dorë.  

Ndërprerja e aktivitetit të tij ishte disi e veçantë. Në vitin 1950, 
gjatë një udhëtimi të ekipit kombëtar, për pakënaqësi ndaj regjimit të atë-
hershëm, bashkë me një tjetër futbollist, gjen mundësinë për t’u larguar 
jashtë vendit. Mungesën e tij e ndjeu ekipi i futbollit "Dinamo" dhe vetë ai 
kombëtar. Jashtë Shqipërisë, Bulja e vazhdoi futbollin në Turqi, në mbrojtje 
të ngjyrave të "Beshiktashit" dhe më vonë në Itali, me ekipe të tjera. Në 
ShBA, ku qëndroi më tej, ka ushtruar detyrën e trajnerit profesionist dhe 
është vlerësuar mirë për punën e tij rezultative dhe pasionante.  

Bulja u kthye në Atdhe pas 47 vjetësh, në vitin 1997, atëherë kur 
kishin ndodhur ngjarje të rëndësishme demokratike. Megjithate, kjo qe ve-
tëm për një kohë të shkurtër. Në vitin 2000, ai ndëroi jetë. 

Përveç titullit “Mjeshtër i Sportit”, atij i është dhënë edhe “Nderi i  
Sportit Shqiptar” dhe “Medalja e Artë”.   
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ALI IZET OHRI 
                            

- Medalje e Artë - 
 

  
Ali Ohri, i lindur në Kavajë më 18-5-1921, ka ardhur në Tiranë që 

në moshën dyvjeçare. Në vitin 1942 është diplomuar “instruktor kavalerie” 
në Akademinë Ushtarake të Modenas të Italisë. Pasi kreu edhe periudhën 
pasuniversitare në Pinerolo të Torinos pajiset me diplomën e trajnerit e të 
kalorësit të kategorisë ndërkombëtare si dhe të hipologut (studiues i kalit). 
Në Shqipëri, këtë specialitet ai e ushtroi që nga viti 1945 deri sa doli në pen-
sion. Në kavalerinë e divizionit të mbrojtjes së popullit, Aliu punoi si ins-
truktor dhe, më vonë, si komandant njësie. 

Në planin sportiv, pjesëmarrja e tij e parë shënohet në vitin 1941, 
në garat hipike me pengesa që u zhvilluan në Itali. Në konkurimin e 
kategorisë ndërkombëtare në Aziago zuri vendin e parë. Gjatë atij viti, ka 
dalë gjithnjë fitues edhe në veprimtari të tjera ndërdivizionale, rajonale dhe 
të Armatës "PO".  

Hipizmi në Shqipëri mban emrin e tij. Duke mos qenë vetëm 
kalorës i përsosur dhe specialist i mirëfilltë, Aliu shfaqet si themelues i këtij 
sporti të bukur dhe njëherësh si organizator i talentuar i garave të këtij lloji. 
Të gjitha aktivitetet me kuaj, të organizuara deri tani, në Tiranë dhe në 
rrethet e tjera të vendit, kanë "dorën" e Aliut. Për t'u theksuar janë sidomos: 
manifestimi i kalorësve më 10 Korrik 1945, manifestimi me kuaj në skua-
dër më 1946, aktivitetet hipike të vitit 1973 në Tiranë, Shkodër, Berat, 
Durrës, Elbasan, Vlorë etj. 

Më 1988 ai krijoi Federatën e Sporteve me Kuaj, ku, si president i 
saj, qëndroi deri në vitin 2002. Tani është zgjedhur president nderi po i 
kësaj federate. 
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BELUL SHEFQET HATIBI 
                            

- Trajner i merituar - 
- Mjeshtër i merituar i sportit - 

  
Ai lindi në Tiranë më 8 janar të vitit 1922 në një familje qytetare, që 

pat emigruar nga Dibra rreth viteve 1916-1917. Pas shkollës së mesme, 
studimet e larta të filluara në Jugosllavi, i përfundoi më 1950 në Universi-
tetin e Sofjes në Bullgari, me diplomën “mësues i edukimit fizik”. 

Që në moshën e fëmijërisë Beluli shquhej ndër shokët e shkollës 
për aktivitete fizkulturore e sportive që në atë kohë zhvilloheshin në 
fushën e Shallvares të Tiranës. Sporti më i preferuar i tij ishte atletika, në të 
cilën ai u afirmua sidomos për garën 110 m. me pengesa. Me atë trup të 
gjatë dhe elegant, duke qenë për disa vite me rradhë kampion i vendit në 
këtë disiplinë, ky atlet i shquar i Tiranës, kulmin e arriti në Ballkaniadën e 
vitit 1946, të zhvilluar në Tiranë, ku doli i dyti, por me kohë të barabartë 
me atletin jugosllav. Me cilësitë e tij të padiskutueshme, Beluli aktivizohej 
edhe në stafeta dhe madje në kërcimin së larti, ku arriti deri në rekordin e 
kombëtar të kësaj gare. 

Për nivelin e lartë të përgaditjes së tij, Beluli ka qenë specialist dhe 
metodist i mirë i sportit të atletikës. Ai ka dhënë ndihmesë të vlefshme 
sidomos në problemet e mendimit bashkëkohor të atletikës. Me këto dijeni, 
ai ka punuar me shumë sukses edhe në detyrën e trajnerit, duke ndikuar 
ndjeshëm në përgaditjen e mjaft atletëve. Falë këtij bagazhi, Beluli ka refe-
ruar edhe në sesione të ndryshme shkencore.  

Në Institutin e Lartë të Kulturës Fizike (sot Akademia e Edukimit 
Fizik dhe e Sporteve) “Vojo Kushi”, ka qenë pedagog e për disa kohë shef i 
katedrës së atletikës. Ka shkruar e botuar artikuj shkencorë dhe një tekst. 

Beluli njihet edhe si përhapës i shkëlqyer i sportit. Në rrugën e tij, 
Haxhireja, motra e vet, arriti nivelet e një atleteje mjaft të njohur të viteve 
50-të; ndërsa vajzat Linda e Nevila, zgjodhën volejbollin.   

Për punë të lavdërueshme, ai është dekoruar me Urdhërin “Naim 
Frashëri” të klasit I dhe është pjesë e “Librit të Artë” të KS “Tirana”, ndër 
shtatë atletët më të mirë. Më 1994 ka marrë titullin "Mësues i Popullit".  

Edhe pas daljes në pension, më 1986, deri në fund të jetës, ai ishte 
tejet aktiv. Si sportist, duke përfaqësuar me mjaft dinjitet Shqipërinë, ka 
garuar deri në moshën 73 vjeçare në aktivitetet ndërkombëtare të vetera-
nëve; ndërsa si intelektual, vazhdojë të punojë e të studiojë deri në fund të 
jetës së tij për probleme të ndryshme sportive. 

Ai mbeti përherë i nderuar deri sa vdiq në vitin 2001. 
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VASIF DERVISH BIÇAKU 
                            

- Mjeshtër i merituar i sportit - 
- Anëtar i ekipit kombëtar të futbollit - 

  
Vasif Biçaku lindi më 22 janar 1922 dhe vdiq më 23 shtator 1979. 

Pas shkollës së mesme të kryer në Tiranë, ai nuk arriti, për shkak të Luftës 
së Dytë Botërore, të përfundojë studimet e larta për agronomi të filluara në 
Itali. Ka ushtruar profesionin e mësuesit të edukimit fizik në disa shkolla 
dhe qytete të ndryshme të Shqipërisë. 

Si talent i vërtetë, futbollin e nisi bashkë me të vëllanë. Megjithëse 
të dy simpatikë e të shkëlqyer dhe njëherazi  sulmues, rrugën futbollistike e 
ndoqi vetëm ai. Sabaudini u largua nga futbolli për shkak të një dëmtimi. 
Vasifi u bë pjesëtar i ekipit të futbollit SK "Tirana" që në moshën 16 vjeçare. 
Duke fituar 4-1 ndeshjen finale ndaj "Vllaznisë" së Shkodrës, ai shpallet 
kampion kombëtar për vitin 1938. Në periudhën 1940-1943, ai ka qenë 
pjesëmarrës i rregullt në ndeshjet e njohura me karakter patriotik kundër 
skuadrave të forta italiane si ajo e aviacionit, aucetërit etj., dhe sipas histori-
anit sportiv Besnik Dizdari, edhe në kampionatet e viteve 1939, 1941, 1942).  

Për shkak të lojës së tij shumë të dallueshme për karakteristikat e 
saj teknike, inteligjente dhe organizative, prej një arkitekti të vërtetë, pas 
kampionateve të viteve 1945 dhe 1946, me SK "Tirana", ai kaloi me KS 
"Partizani", që në krijimin e tij në vitin 1946. Me futbollistët më cilësorë që u 
mblodhën në atë ekip, është shpallur tri herë kampion kombëtar. 

Në vitin 1953, Vasifi rikthehet në skuadrën e Tiranës me emrin e ri 
"Puna". Prania e tij me lojra cilësore dhe me rezultate të kënaqshme e 
gjallëroi ekipin. Por, situatat politike të kohës së atëhershme e zhvendosën 
Vasifin në qytetin e Peshkopisë. Megjithate, ai mbeti i paharruar për ven-
dasit. Me kontributin e tij, si futbollist e trajner dhe të vëllait më të vogël, 
Hysenit, po futbollist, "Korabi" i Peshkopisë kaloi në kategorinë e parë. Me 
detyrën e trajnerit, kontribuoi edhe në Fier. Duke rrënjosur mentalitetin e 
futbollit të kohës, edhe "Apollonia" u ngjit në kategorinë e parë. 

Vasifi ka qenë pjesëtar aktiv i përfaqësueses sonë të futbollit. Me 
ekipin kombëtar ka zhvilluar mjaft ndeshje ndërkombëtare, nga të cilat, më 
të spikaturat janë ato të Ballkaniadës të vitit 1946, ku Shqipëria u shpall 
kampione. Në takimet e tjera të mëvonëshme, ndaj bullgarëve, çekëve, 
rumunëve, rusëve etj., brenda apo jashtë Shqipërisë, loja e tij ka lënë gjith-
një mbresa të paharrueshme.  

Eshtë dekoruar me Medaljen "Naim Frashëri", mban titullin "Nderi 
i Sportit Shqiptar” dhe është evidentuar në “Libri i Artë” i KS “Tirana”. 
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OSMAN REXHEP PENGILI 
                            

- Mjeshtër i sportit - 
(KF “Tirana”) 

  
Osman Pengili, i lindur në Tiranë më 5 maj të vitit 1922, i përket 

atij brezi të shumtë futbollistësh të KS “Tirana“, që fillimisht brodhën pas 
topit nëpër rrugicat e ngushta, teksa një ditë u gjendën në fushën e Shall-
vares. E prej atëherë, ai gjendej atje bashkë me shokët e mëhallës, sa herë 
kishin kohë të lirë. Kur Shqipëria u okupua nga Italia fashiste, edhe pse SK 
“Tirana” kishte autoritetin e disa herë kampiones, ata formuan skuadrën 
“Shpresa”, e cila më vonë u bashkua me ekipin tjetër të Tiranës, që mbante 
emrin “Rrufeja”. 

Në vitin 1945, Osmani, ushtar në garnizonin e Korçës, është fut-
bollist aktiv i formacionit bazë të skuadrës “Ylli i Kuq”, që në kampionatin 
e parë të pasluftës u përfaqësua me emrin “Ushtria”. Një vit më vonë, ajo 
shërbeu si bazë për krijimin e ekipit të KS “Partizani”, ku shkoi edhe 
Osmani. Atje, përkrah emrave të njohur, u shqua si futbollist i përgatitur, 
me grintë e me dëshirë, duke fituar tre herë radhazi titullin e kampionit 
(1947, 1948 dhe 1949) dhe dy herë trofeun e Kupës së Shqipërisë (1948 dhe 
1949). Pse ishte i talentuar dhe me vlera, Osmani figuron edhe në listën e 
futbollistëve të përzgjedhur nga trajneri i ekipit tonë kombëtar, jugosllavi 
Brosiç, për në kampionatin ballkanik të vitit 1946. Vetëm një dëmtim në 
ditët e para të grumbullimit e la Osmanin jashtë formacionit. 

Më 1949, u kthye me skuadrën e zemrës, aty ku kishte shpërthyer 
talenti i tij si futbollist, që, në atë kohë, konkuronte me emrin “Puna” e 
Tiranës. Ishte një periudhë vërtetë e vështirë për atë skuadër bardheblu, 
kur shumë nga futbollistët e saj cilësorë tërhiqeshin sistematikisht nga eki-
pet e reja “Partizani” e “Dinamo”. Gjithsesi, Osmani me A. Parapanin, A. 
Metanin, A. Bonatin, Sh. Rrelin, vëllezërit Emiri, H. Petrelën, I. Pelinkun, O. 
Casllin, O. Reçin etj., sakrifikuan e bënë gjithçka për ta mbajtur atë në elitën 
e futbollit shqiptar.  

Pas largimit nga futbolli në vitin 1955, kontribuoi në detyra të 
ndryshme. Ka qenë drejtor i Stadiumit Kombëtar “Qemal Stafa” dhe më 
pas, deri sa doli në pension, punoi në Këshillin Qendror të BPSh dhe në 
organet e pushtetit lokal. Ai mbeti kurdoherë njeri i sjellshëm e korrekt në 
kryerjen e të gjitha detyrave. Ndërkohë, Tiranën, skuadrën e tij të zemrës e 
ndiqte vazhdimisht, i gëzohej rritjes e përparimit të saj dhe ngazëllente e 
lumturohej, kur më vonë ajo arriti të shpallej edhe kampione e Shqipërisë. 
U nda nga jeta në moshën 75 vjeçare, më 28 dhjetor të vitit 1997.  
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KOSTANDIN NIKOLLA PACI  
                            

- Anëtar i ekipit kombëtar të futbollit - 
 

 
 

Kostandin Paci ka lindur më 12-5-1922 në një familje me tradita të 
hershme tiranase. Ka mbaruar arsimin e mesëm në Shkollën Teknike (sot 
«Harry Fulltz»). Deri sa doli në pension ushtroi profesionin e elektriçistit. 

Koçi, siç e thërrasin edhe sot shokët e tij, është lidhur me futbollin 
që në moshën adoleshente. Talenti i tij u duk shpejt duke luajtur në fushat 
pa fund të Tiranës së re e sidomos në atë të "Shallvares". Fillimisht është 
aktivizuar me skuadrën e shkollës së vet, që dallohej për zhvillimin e 
aktiviteteve sportive, dhe nga e cila dolën mjaft futbollistë cilësorë të asaj 
kohe. Deri në vitin 1944, Koçi ka marrë pjesë vetëm në aktivitetet lokale me 
skuadrën "Rinia" të Tiranës.  Më pas, nga viti 1945 deri në 1947, në rolin e 
mesfushorit, është pjesëtar aktiv i skuadrës përfaqësuese të qytetit të tij, SK 
"Tirana". Falë cilësive të mira teknike të tij: shkathtësisë, zgjuarsisë dhe 
shpirtit shumë luftarak të garës ka dhënë kontribut të ndjeshëm në rezul-
tatet e ekipit. Me këtë skuadër, ka bërë edhe një takim ndërkombëtar kun-
dër ekipit të Podgoricës të Malit të Zi. 

Për vlerat e tij në sportin e futbollit ka qenë edhe pjesëtar i ekipit 
përfaqësues të futbollit, me të cilin është aktivizuar në ndeshjen ndaj përfa- 
qësuses jugosllave në Beograd (1948). 

Në kombinatin e tekstileve në Tiranë, ku ai punoi nga viti 1950  e 
deri në pension, nuk u nda asnjëherë nga futbolli. Edhe se në moshë rela-
tivisht të madhe, është aktivizuar në rolin e lojtarit dhe të ndihmëstrajnerit 
me ekipin e futbollit të kësaj ndërmarrjeje (atëherë pjesëmarrëse e kam-
pionatit kombëtar të kategorisë kategorisë së dytë). 

Përsëri, pavarësisht nga mosha 84-vjeçare, Koçi ndjek rregullisht 
futbollin, debaton me pasion dhe me mendime konstruktive. Duke futur në 
këto biseda humorin e tij karakteristik, ai është gjithnjë mjaft i mirëprit-
shëm edhe në mjediset e tjera shoqërore dhe, madje, të çdo niveli. 
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ALI SHAQIR KASTRATI  

                            
- Trajner i merituar -  

- Mjeshtër i merituar i sportit - 
  

Lindi në Turqi më 20 gusht të vitit 1922, prej nga me familjen e tij 
erdhi në Tiranë që në moshë parashkollore. Në këtë qytet, ai u rrit, u for-
mua dhe zhvilloi krejt veprimtarinë e tij sportive, duke e nisur atë si edhe 
të tjerët, me KS "Tirana". Në vitin 1940, si përfaqësues i këtij klubi, arriti 
suksesin e parë me të huajtë. Nën drejtimin e trajnerit Adem Karrapici, me 
grushtin e tij të fortë, mposhti boksierin italian që ndodhej këtu me forcat 
pushtuese fashiste. Pas çlirimit të vendit, kaloi përfundimisht me KS 
"Partizani" që në themelimin e tij në vitin 1947. Ka një jetëgjatësi sportive si 
rallëkush, mbi 70 vjet. Ai është i gjithëanshëm në sportet e rënda dhe ndër 
më të suksesshmit e tyre, si sportist dhe trajner. 

Gjatë karrierës së vet, falë të dhënave të shkëlqyera fizike e teknike 
dhe punës së tij të palodhëshme e pasionante, ka bërë emër jo vetëm në 
sportin e bukur të boksit, por edhe në atë të mundjes e të peshëngritjes. Me 
shumë trofe të rëndësishme, duke u shpallur disa herë kampion i vendit 
dhe fitues i shumë garave të ndryshme, Aliu ka mbushur tashmë gjoksin e 
tij me plot medalje të ndryshme. 

Në detyrën e trajnerit të boksit, falë edhe karakterit të njerëzishëm 
e model, Aliu ka përgatitur mjaft mjeshtra e kampionë të ringut, që kanë 
nderuar klubin në aktivitete kombëtare dhe vendin në ato ndërkombëtare. 
Me të njëjtin nivel dhe seriozitet, ai ka punuar edhe me mjeshtrat dhe kam-
pionët e shumtë në sportet e mundjes e të peshëngritjes. Këto rezultate janë 
fryt i një stërvitje të mbështetur në parametrat bashkëkohorë e shkencorë 
dhe njëherësh të përvojës së atij vetë si sportist. Për cilësinë sportive dhe 
për trofetë e fituara në sportet e rënda, Aliu mbahet si trajneri më i suk-
sesshëm në vendin tonë. 

Ndonëse e kishte mbyllur edhe karrierën e trajnerit, ai nuk u shkë-
put asnjëherë prej sportit. Aliu ushtroi për një kohë të gjatë mjeshtrinë e 
vyer të masazherit, duke mbajtur gjallë muskujt e sportistëve dhe duke 
shëruar traumat e tyre. Tashmë ai është një "mjek" i vërtetë sportiv, i gat-
shëm madje edhe për çdo njeri megjithëse jo sportist. 

Ali Kastrati ka titullin “Nderi i Sportit Shqiptar” dhe është deko-
ruar me Medaljet e luftës: të Trimërisë, të Kujtimit, të Çlirimit etj., me 
Medaljen e Artë, Urdhërin e Artë "Naim Frashëri si dhe me dy Urdhëra të 
Punës. Nga Presidenti i Republikës ka marrë titullin “Mjeshtër i madh”. 
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SHABAN ZENELI 

                            
- Mjeshtër i merituar i sportit - 

 
  
Shaban Zeneli lindi më 10 shtator të vitit 1922. Ka mbaruar në 

Tiranë Institutin Teknik (sot shkolla e mesme "Harry Fulltz") dhe, më pas, 
ka kryer arsimin e lartë në Beograd të Jugosllavisë, me diplomën “mësues i 
edukimit fizik”. I brumosur me ide patriotike, ai ka marrë pjesë edhe në çetat 
partizane për çlirimin e Atdheut. 

Karriera e tij sportive, me të cilin arriti rezultate shumë të mira, 
nisi që në shkollë. Falë të dhënave fizike, prirjet e tij u shfaqën në disa 
sporte. Me atletikën, aty ku bëri shumë emër, është aktivizuar nga viti 1945 
deri më 1958. Rezultatet më të shënuara të tij janë në nivelin e kampionit 
dhe të rekordmenit të vendit, ndër të cilat mund të përmenden: në shtytjen 
e gjyles (12 m.); në hedhjen e shtizës (55,50 m.) dhe në hedhjen e granatës 
(66 m.). Ai ishte edhe kampion në hedhjen e diskut (38 m). Si përfaqësues i 
KS "Dinamo", nga viti 1952-1958, Shabani, është fitues i 25 vendeve të para, 
të dyta dhe të treta në gara të ndryshme të hedhjes. Ka thyer rekordet 
kombëtare dy herë në shtizë, tri herë në granatë dhe dy herë në gjyle.  

Por, Shabani është edhe nga të paktët që është marrë me sportet 
dimërore, duke qenë madje një ndër skiatorët më të mirë të vendit. Në këtë 
sport, u shpall  kampion i vendit për pesë vjet rrjesht (1952-1956). 

Në vitin 1958, ai tërhiqet nga garat sportive. Megjithate, me një 
formim gjithanëshëm, për shumë vite kontribuoi ndjeshëm në rolin e gjyq-
tarit të kategorisë së parë të atletikës, qitjes, mundjes sambo etj. Shabani 
është vlerësuar dukshëm edhe në detyrën e shefit të përgatitjes fizike në 
strukturat e Ministrisë së Punëve të Brendshme deri më 1979, kur doli në 
pension. 

Për merita pune dhe sporti është dekoruar nga Kuvendi Popullor 
me Medaljen e Trimërisë, Medaljen e Kujtimit, Medaljen e Çlirimit dhe me 
Urdhërat "Naim Frashëri" të klasit II dhe të III. 
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REXHEP MEHMET SPAHIU 

                            
- Mjeshtër i merituar i sportit - 

- Anëtar i ekipit kombëtar të futbollit - 
  

Rexhep Spahiu lindi më 1922 në një familje të hershme dhe të 
nderuar tiranase. Pasi mbaroi liceun, ushtroi, në shkollat e Tiranës, profe-
sionin e mësuesit të edukimit fizik për ciklin e tetëvjeçares, megjithëse 
studimet e larta i kreu më vonë. Ai mbaroi Institutin e Lartë të Kulturës 
Fizike (sot Akademia e Edukimit Fizik) "Vojo Kushi", duke u diplomuar 
“mësues i edukimit fizik”. Kjo përgatitje i shërbeu atij për të ushtruar në të 
ardhmen edhe detyrën e trajnerit të futbollit, çka, për të, zen pjesën më të 
shumtë të jetës së tij sportive. 

Xhepi, kështu e kanë thirrur gjithmonë shokët e tij, dhe madje i 
gjithë opinioni sportiv, jetën ja kushtoi futbollit. Ai mbetet ndër më të 
shquarit e këtij sporti. Në fëmijëri luante me bashkëmoshatarët e lagjes, 
ndërsa në atë të rinisë u bë pjesëtar aktiv i skuadrës "Rrufeja" dhe, më pas, 
asaj "Shprefeja" (emër i dalë nga bashkimi i dy ekipeve pjesëmarrëse në 
kampionatin e Tiranës: "Shpresa" dhe "Rrufeja"). Si një talent i vërtetë i fut-
bollit, ndonëse lojtar shtatshkurtër i mbrojtjes, me zgjuarsinë dhe aftësitë e 
tij, bëhej i pakalueshëm edhe nga lojtarët sulmues shtatlartë. 

Kontributi i tij në aktivitetet kombëtare është i hershëm. Me SK 
"Tirana", evidentohet si pjesëmarës dhe fitues i titullit kampion që në atë 
kampionat të panjohur ende zyrtarisht të 1942. Më vonë, po në përbërje të 
këtij klubi, luan në kampionatet e viteve 1945 dhe 1946. Kur të sapokri-
juarat "Partizani" dhe "Dinamo" morën nga ekipi i Tiranës lojtarët më 
cilësorë, ai ka mbajtur peshën kryesore ndërmjet atyre që mbetën. Megji-
thate, edhe pse në kushte mjaft të diferencuara, skuadra ruajti vazhdimisht 
një vend nderi në kategorinë e parë. Por, duke vazhduar e njëjta politikë, 
edhe Xhepi kaloi në KS "Partizani" (1951-1956), ku bëhet fitues i kam-
pionatit kombëtar të vitit 1954. Në përbërje të këtij ekipi, ai ka zhvilluar 
edhe mbi 40 ndeshje ndërkombëtare brenda dhe jashtë vendit.          

Si anëtar i skuadrës kombëtare, Rexhep Spahiu ka bërë 19 ndeshje, 
nga të cilat spikasin veçanërisht ato me ekipin tonë të lavdishëm të Lojrave 
Ballkanike të vitit 1946, që u shpall kampion. Më vonë erdhën për të edhe 
ndeshja Rumani-Shqipëri (0-1), e zhvilluar në Bukuresht më 1947; ajo Ju-
gosllavi-Shqipëri (0-0), zhvilluar në Beograd më 1948; takimet për Festi-
valin e Rinisë më 1953, të organizuar në Bukuresht, fitoret ndaj Çekos-
llovakisë në Tiranë (3-2 dhe 2-1) etj.. 

Personaliteti i shkëlqyer i Rexhepit arriti nivelin më të lartë të tij në  
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detyrën e trajnerit. Aftësitë profesionale, vlerat e tij njerëzore dhe karakteri 
modest i tij, e kanë bërë atë ndër më të mirët dhe më me emër në Shqipëri. 
Ai shquhej për inteligjencë drejtimi e komunikimi dhe njihte mirë psi-
kollogjinë e çdo individi të skuadrës së tij apo të kundërshtarit. Ishte 
kurajoz dhe njëherësh kishte besim në vete. Në stërvitje dhe në ndeshje, 
shqetësimet dhe brengat ishin më të mëdha se gëzimet. Për t’ju përshtatë sa 
më mirë kundërshtarit, përkrahte universalizimin e posteve. Përmes lexi-
mit, ndiqte të rejat në futboll dhe ishte gjithnjë në kontakt me to. Me këto 
pikëpamje, ai ka punuar që kur ishte fillimisht me ekipin e futbollit të 
"Tiranës" (1948) dhe pastaj për shumë vite edhe me "Partizanin".  

Me këtë të fundit, ka fituar katër kampionate (1957, 1958, 1959 dhe 
1961) dhe tri kupa të Republikës (1957, 1958 dhe 1961). Rezultatet e larta që 
arriti Xhepi, i konsideruar si trajneri më i mirë i KS "Partizani", mbeten të 
lavdishme jo vetëm për historikun e klubit, por edhe për atë të vetë fut-
bollit shqiptar. Puna e lavdërueshme e Rexhep Spahiut është provuar edhe 
me medaljet e Argjendit të fituara, dy herë rradhazi në lojrat e Ushtrive të 
Bllokut të Lindjes të zhvilluara në Lajpcig të Gjermanisë (1958) dhe në 
Hanoi të Vietnamit (1963). Xhepi ka qenë trajner i futbollit edhe me ekipet 
"Apollonia" e Fierit, "Korabi" i Peshkopisë dhe "Besa" e Kavajës, konsulent 
me ekipin e Lushnjes, si dhe ndihmëstrajner e konsulent i herëpashershëm 
në ekipet tona kombëtare. Deri në fund të jetës së tij, kur vdiq në vitin 1993, 
ai mbeti, përherë i nderuar dhe i respektuar nga i gjithë komuniteti tiranas. 

Rexhep Spahiut i është dhënë titulli “Nderi i Sportit Shqiptar” dhe 
është dekoruar me Urdhërin "Naim Frashëi" të klasit I. 
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DHORI PROF HANXHARI 

                            
- Funksionar i lartë i sportit - 

 
 

Dhori Hanxhari ka lindur në një familje zanatçish tiranase, më 1 
shkurt 1923. Ka kryer me korespondencë ILKF "Vojo Kushi", ku u diplo-
mua “mësues i edukimit fizik”. Këtë përgatitje e ushtroi me angazhim të plotë 
në detyrën e drejtuesit të klubeve sportive dhe në organe të tjera qëndrore. 
Djalë me temperament dhe me karakter të fortë që në fëmijëri u lidh me 
futbollin, notin dhe ngjitjet alpinistike në malin e Dajtit. Në moshën e 
rinisë, duke u bërë pjesëtar, dhe madje kapiten i skuadrës së shoqërisë 
sportive "Naim Frashëri", ai zgjodhi sportin e futbollit. Në rolin e mbrojtë-
sit, ai u shqua për shkathtësinë, shpejtësinë dhe shpirtin e garës. Këtë 
aktivitet e ndërpreu vetëm kur u lidh me njësitet guerile të Tiranës, për të 
cilën i burgosur tri herë, përballoi burrërisht të gjitha torturat. 

Pas çlirimit të vendit merr pjesë aktive në formimin e Sindikatave 
Shqiptare dhe kontribuon ndjeshëm në organizimin.dhe drejtimin e lëviz-
jes fizkulturore dhe sportive në ndërmarrjet shtetërore. Në vitin 1949, ishte 
në krye të komisionit kombëtar të BPSh për fizkulturën dhe sportin. Sipas 
organizimit të atëhershëm, po atë vit zgjidhet Kryetar i Shoqërisë Qëndrore 
"Puna". Në këtë funksion, duke përballuar të gjithë aktivitetet kombëtare 
sportive e në të gjitha rrethet e vendit, me inisiativën e Dhorit, u hapën ka-
mpet e para turistike për aktivitete alpinistike, të cilat shërbyen njëherësh 
edhe për organizimin e seminareve mbi aktivitetet sportive. 

Kontributi i Dhorit vlerësohet edhe më tepër kur ishte në detyrën e 
kryetarit të fizkulturës për Tiranën. Atje u muar kryesisht me probleme të 
masivitetit. Por, ai mbeti më i veçantë, më i lavdërueshëm, më i paharrue-
shëm dhe më i ndjeshëm kur ishte shef i KS “Puna” e Tiranës (më vonë "17 
Nëndori"). Falë përkushtimit të tij, klubi pati ngritje cilësore gati në të 
gjitha sportet, veçanërisht në futboll, atletikë, volejboll dhe basketboll. Suk-
sesi më i rëndësishëm për të ishte fitimi i Spartakiadës së katërt Kombë-
tare. Dhori njihet si nismëtar i ngritjes së pishinave në Parkun e Liqenit të 
Tiranës, në të cilat, për herë të parë, u zhvillua në Tiranë kampionati i notit. 

Ndonëse ai ka vdekur që në vitin 1986, Tirana dhe dashamirësit e 
saj sportivë e kujtojnë Dhorin si një organizator sportiv të talentuar dhe me 
vlera. Me pastërti, guxim dhe kurajo, ai mbrojti me fanatizëm ngjyrat e 
sportit në përgjithësi e ato të Tiranës në veçanti. 

Për merita pune e sporti, është dekoruar me "Urdhërin e Punës"  të 
klasit I dhe me medaljen “Kuadër i dalluar në fizkulturë dhe sport”. 
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ENVER HAQIM MAÇI  

                            
- Trajner i merituar - 

- Funksionar i lartë i sportit - 
  
Enver Maçi ka lindur më 4-8-1923 në një familje të hershme qyte-

tare tiranase. Fillimet e tij sportive i ka në skuadrën e futbollit të Shoqërisë 
"Shqiponja" (1940-1943). Ndjenja e atdhedashurisë e rreshtoi ate edhe si 
luftëtar aktiv për çlirimin e vendit nga pushtuesit nazifashistë.  

Pasioni për sportin fitoi mbi joshjet e atëhershme për karrierë në 
ushtri dhe në pushtet. Në jetën sportive, duke iu përkushtuar kryesisht 
lojrave me dorë, ai ka një pozicon të veçantë, është basketbollist i KS 
"Tirana" në kampionatin e parë kombëtar të basketbollit. Për nivelin e tij të 
lartë, është gjithashtu pjesëtar i ekipit tonë kombëtar në kampionatet ball-
kanike, të zhvilluara në Bukuresht të Rumanisë (1946) dhe në Tiranë (1947) 
si dhe në atë evropian të zhvilluar në Pragë të Çekosllovakisë (1947).  

Ngritjes së tij shkencore e profesionale, si dhe formimit më të plotë  
të personalitetit të tij sportiv i shërbeu kryerja e studimeve të larta në Uni-
versitetin e Karlit të Pragës (Çekosllovaki). Në degën pedagogjike, ai profi-
lohet për edukimin fizik, në vazhdim të së cilës, gjatë viteve 1954-1956, 
pranë Federatës Çekosllovake të volejbollit dhe ekipit kombëtar të atje-
shëm, mbaroi edhe kualifikimin pasuniversitar.  

Me atributet e një specialisti të vërtetë të volejbollit, Enver Maçi ka 
një aktivitet të pasur në detyrën e pedagogut të edukimit fizik. Në vitet 
1958-1960, ishte pedagog i lojrave sportive në Universitetin Shtetëror të 
Tiranës (Shkolla e lartë dyvjeçare e edukimit fizik); më 1960-1968 dhe më 
1971-1978, mban detyrën e shefit të katedrës së lojrave me dorë në ILKF 
(sot Akademia e Edukimit Fizik dhe Sporteve) "Vojo Kushi" dhe më 1978 -
1990, për shkak të angazhimeve të tjera, mbetet pedagog i jashtëm pranë të 
njëjtës katedër. Në angazhimet e tij pedagogjiko-shkencore, ai është autor 
dhe bashkautor edhe në programet e veçanta mësimore e stërvitore të 
lojrave me dorë, i atyre mësimore të katedrës së lojrave me dorë në ILKF 
"Vojo Kushi" si dhe të kursit njëvjeçar pasuniversitar për trajnerë volejbolli 
etj.. Si botues, është autor dhe bashkëautor i disa teksteve për studentët, 
specialistët dhe trajnerët e volejbollit e të basketbollit, si ai i lëndës së 
volejbollit për shkollën e lartë të Edukimit Fizik në Prishtinë etj.. 

Akoma më i dukshëm ka qenë kontributi i Enver Maçit në detyrën 
e trajnerit të volejbollit. Të rejat teorike-praktike, të fituara në studimet pas-
universitare, dhe me të cilat ai ishte gjithnjë i azhurnuar, i zbatoi fillimisht 
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me ekipin e "Studentit" gjatë periudhës 1958-1961. Me të njëjtat koncepte 
moderne, ai ndërtoi bazat e stërvitjes së ekipit të volejbollit "17 Nëntori" 
(sot KS "Tirana"),  me të cilin ishte trajner nga viti 1961 deri më 1964. 

Po në detyrën e trajnerit, ai përgatiti dhe drejtoi, gjatë viteve 1957-
1975, ekipin kombëtar shqiptar, me të cilin, falë punës së shkëlqyeshme 
stërvitore, zhvilloi me mjaft dinjitet shumë ndeshje ndërkombëtare brenda 
dhe jashtë vendit. Për t'u përmendur janë ato në Moskë, më 1957, për 
festivalin botëror të rinisë dhe në Kinë, për turneun e atjeshëm, më 1957. 
Por, mjaft mbresëlënëse mbesin kampionatet evropiane. Në vitin 1958, u zu 
vendi i 11; në vitin 1962, vendi i 14 ndërmjet 30 skuadrave që konkuruan 
ndërsa në vitin 1972, u kalua në dhjetë skuadrat më të mira të kontinentit. 
Rezultate shumë të mira e falë punës të palodhshme me ekipin kombëtar 
janë arritur edhe në kampionatet ballkanike.  

Enver Maçi është angazhuar edhe me probleme organizative dhe 
drejtuese si funksionar i lartë në fushën e sportit dhe gjithnjë i suksesshëm. 
Këto detyra i kishte filluar shumë më parë. Në vitet 1949-1951, ai ishte 
kryetar i komitetit të fizkulturës për Tiranën, detyrë që e përsëriti edhe më 
vonë, gjatë viteve 1969-1972.  

Për kontributet e tij është dekoruar me Medaljen e Trimërisë, 
Medaljen e Kujtimit dhe Medaljen e Çlirimit, me Urdhërin "Naim Frashëri" 
të klasit III, si dhe titullin "Mësues i Merituar"; ndërsa për rezultatet e dukë-
shme të arritura prej tij në disa drejtime të sportit, duke qenë gjithnjë i 
vlerësuar dhe i respektuar, ai mban edhe titujt: "Nderi i Sportit Shqiptar"  
dhe "Urdhëri Olimpik". 
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HYSNI YMER VAQARRI  

                            
- Trajner i merituar - 

 
  
Lindi më 1923 në një familje të hershme tiranase. Karakteristikat 

fizike dhe pasioni i tij e lidhën atë me ushtrimin e rregullt të sporteve më të 
preferuara prej tij, e veçanërisht me notin dhe gjimnastikën. Pikërisht këto 
faktorë përcaktuan karrierën e ardhshme të tij vetëm në fushën e  sportit. 
Më 1953, diplomohet "mësues i edukimit fizik" në Universitetin e Pragës të 
Çekosllovakisë. 

Angazhimet e tij, Hysniu i nisi në sferën e organizimit, si inspektor 
i kulturës fizike, pranë seksionit të edukimit fizik në kryeqytet dhe më pas  
në atë të mësimdhënies, si pedagog në Universitetin e Tiranës. Në vitin 
1960 emërohet përgjegjës i katedrës së gjimnastikës në ILKF "Vojo Kushi", 
ku, për afër dy dekada përpunoi skemën organizative të saj. Duke vënë në 
balancë të drejtë gjimnastikën edukative të mësuesit të edukatës fizike me 
atë artistike-sportive të trajnerit, ai arriti të këtë një katedër bashkëkohore e 
të përparuar. Si mësues, pedagog, trajner, edukator e shkencëtar, ai diti të 
ndërtojë marrëdhënie shembullore me kolegët dhe studentët. 

Kontributi i Hysniut, përveç gjimnastikës, vlerësohet shumë edhe 
për sportin e notit, madje, jo vetëm si ushtrues, por edhe si metodist. Për-
mes programeve e planifikimeve për përgatitjen e sportistëve dhe të traj-
nerëve, ai vuri bazat teorike e praktike-shkencore të këtyre sporteve. Rezul-
tatet teorike të veprës së Hysniut kanë gjetur pasqyrimin e plotë në arritje 
të shumta praktike edhe si trajner i ekipeve kombëtare të gjimnastikës për 
meshkuj. Në trajningun e tij vihej re ndjenja rigoroze e ritmikës stërvitore të 
nisur nga shkallëzimi metodik i realizimit të elementëve të komplikuara 
deri në rritjen graduale të ngarkesave sipas radhës së etapave stërvitore. 
Në sajë të kësaj pune, ekipet sportive të gjimnastikës së ILKF " Vojo Kushi" 
kanë  qëndruar gjithnjë në vende  nderi. 

Idetë dhe vizioni i Hysniut për një gjimnastikë bashkëkohore janë 
dhënë në botime e shkrime të ndryshme, të cilat biblioteka sportive i ka si 
punime të para të saj. Duke i qëndruar kohës, ato përbëjnë një kontribut 
për shkencën tonë të gjimnastikës. Të tillë botime me vlerë janë: "ABC-ja e 
gjimnastikës", "Gjimnastika sportive", "Gjimnastika për femra" etj.. 

Ai vdiq i nderuar dhe i respektuar në vitin 2000. Kishte titullin 
“Mësues i merituar” dhe ishte dekoruar me Medaljen e Punës, Urdhërin 
"Naim Frashëri” të klasit II dhe I. 
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XHAVIT SHYQYRI DEMNERI  
                            

- Mjeshtër i merituar i sportit - 
- Anëtar i ekipit kombëtar të futbollit - 

  
Familja Demneri, edhe pse në numur mund të jetë më e madhja në 

Tiranë, ka nxjerrë pak sportisistë. Por, Xhavit Demneri është një ndër 
margaritarët e futbollit shqiptar. Ky mjeshtër i madh, dhe ndoshta i paarrit-
shëm edhe sot për përgatitjen e futbollistëve të rinj, është përjetësuar në 
“Librin e Artë” të KS “Tirana”. Ka lindur në Tiranë, në vitin 1923, në një 
familje të hershme e mjaft të njohur të kësaj treve. Për te, futbolli jo vetëm 
se ishte sporti më i dashur, por me të bëri emrin e tij të përhershëm. Ka 
qenë ndër futbollistët më të talentuar të KS “Tirana”, me ekipin e të cilit, 
përkrah shokëve të asaj plejade, po ashtu cilësorë, është aktivizuar në disa 
kampionate. Emri i tij me atë skuadër është i hershëm, madje Besnik Diz-
dari e përmend edhe për atë kampionat, megjithëse të pazyrtarizuar të vitit 
1942 e të papasqyruar në historinë e futbollit tonë, ku ai rezulton fitues i 
trofeut. Me lojën e tij plot inteligjencë dhe teknikë të lartë, në rolin e 
mesfushorit organizator, ishte ndër kryesorët dhe me ndikim tejet të rën-
dësishëm për rezultatet e skuadrës. 

Për vlerat e tij, ai u bë i padiskutueshëm edhe në përbërje të ekipit 
kombëtar të futbollit. Në Lojrat Ballkanike të vitit 1946, ku Shqipëria u 
shpall kampione, duke lënë prapa Jugosllavinë, Rumaninë dhe Bullgarinë, 
edhe Xhaviti ka kontributin e tij. Në përbërje të skuadrës përfaqësuese, ai 
ka zhvilluar edhe ndeshje të tjera, ndër të cilat mund të përmendet ajo me 
Jugosllavinë në Beograd (0-0), me “Spartak” të Moskës (1-1) etj..  

Me krijimin e KS “Partizani” më 1947, Xhaviti është një nga 
modelet e parë që provon “rrëmbimin” e më cilësorëve, praktikë që u ndoq 
për shumë kohë në interes të ekipeve më të favorizuara. 

Por, jeta e tij nuk kishte kuptim jashtë futbollit. Edhe pse vetë nuk 
luante më, ai nuk u shkëput prej tij. Në karrierën sportive shtoi përvojën 
tjetër e shumë të rëndësishme, ate të trajnerit me të rinjtë. Iu përkushtua 
totalisht kësaj ndërmarrje dhe jo vetëm në mbasditet stërvitore në terren, 
por edhe gjatë paraditeve, kur ai ushtronte profesionin e tij të xhampre-
rësit. Kur ishte e mundur, edhe në dyqan, jepte mësime të futbollit. Në këtë 
detyrë, ai u bë një “profesor” i vërtetë. Këtë vlerësim, të ardhur jo vetëm 
nga futbollistët dhe prindërit e tyre, por edhe nga i gjithë opinioni dhe 
specialistët përkatës, ai e meritoi për të gjithë jetën dhe e mbajti po me aq 
nder. Falë punës dhe mendjes, si edhe intuitës seleksionuese të tij, Xhaviti u 
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bë “lideri” profesional dhe moral i një shkolle të shkëlqyer, në të cilën ba-
shkë me “profesorët” e tjerë që erdhën pas tij si Osman Caslli, Remzi 
Bulku, Haxhi Arbana e Osman Reçi dhe deri te më të rinjtë Sulejman 
Mema, Ilir Muça etj., përgaditën ndër vite dhjetra e dhjetra sportistë, ku 
mund të përmenden: Gani Merja, Hysni Skënderi, Gani Beliu, Marjan 
Kosturi, Agim Pirdeni, Mario Ruço, Aleksandër Shala, Naim Balla, Alfred 
Ruço, Ilir Elini, Stefan Pavli, Rexhep Bathorja, Pavllo Bukoviku, Panajot 
Pano, Fatmir Frashëri Skënder Halili, Ali Mema, Gëzim Kasmi, Luigj 
Bytyçi, Niko Xhaçka, Bahri Ishka, Durim Hatibi, Kujtim Kika, Skënder 
Hyka, Aurel Verria, Josif Kazanxhi, Bujar Tafaj, Perikli Dhales, Tomor 
Gjoka, Astrit Nurishmi, Bujar Kasmi, Hajri Frashëri, Petrit Brahja, Mahmut 
Tafaj, Mus-tafa Rizvanolli, Fatos Bekteshi, Arben Çela, Seit Hyseni, Fori 
Llambi, Luan Sengla, Arben Minga, Agustin Kola, Shkëlqim Muça, 
Skënder Hodja, Sulejman Mema, Krenar Alimehmeti, Arian Bimo, Artur 
Lekbello, Bedri Omuri, Mirel Josa, Astrit Ramadani, Sulejman Starova, 
Alban Bushi, Ervin Bulku, Sokol Bulku, Elvis Sina dhe sa e sa të tjerë, një 
pjesë e mirë e të cilëve u bënë futbollistë titullarë jo vetëm me ekipet e 
kategorisë së parë por edhe të ekipit kombëtar.  

Talenti i këtyre futbollistëve dhe puna vetmohuese e Xhavitit, 
kulmuan në sukseset e ekipit të parë të KS “17 Nëntori” (sot KF “Tirana”) 
të mesit të viteve 60-të. Nën drejtimin e trajnerit po kaq të lavdishëm, 
Myslim Alla, ai brez rivendosi pas gati 30 vjetësh lavdinë e futbollit të 
Tiranës, theu mitin e skuadrave ushtarake dhe u ngrit në majat më të larta 
të futbollit shqiptar. 

Vlerësimet për Xhavit Demnerin nuk janë as medaljet sportive që i 
kanë munguar dhe as titujt zyrtarë, por, ato më fort se gjithçka i shpreh 
vepra e tij. Ky njeri i mirë dhe besimtar po aq i mirë, si qytetar i thjeshtë 
dhe pa pretendime, dha një kontribut të paçmueshëm në futbollin shqiptar. 
Për këtë mjeshtër të vërtetë që sot nuk është më, por që mbetet një krenari, 
edhe atributet mund dhe duhet të ishin më të larta. Ai vdiq në vitin 1996, 
por gjithsesi, shumë i nderuar nga të gjithë tiranasit dhe dashamirësit e 
sportit.  

Por, e përsërisim, mjaft e madhe është vepra që ai la. Eshtë e pa-
mundur të gjindet sot qoftë edhe një njeri që të vejë në dyshim kualitetet e 
tij. “Shkolla Xhavit Demneri”, me aq vlera nuk mund të harrohet asnjëherë. 
Për të mirën dhe të ardhmen e futbollit tonë, ajo duhet studiuar nga spe-
cialistët dhe trajnerët aktualë të gupmoshave e të ekipeve zinxhirë dhe 
duhet zbatuar, sigurisht, me standadet e sotme. Te ne ka talente dhe me to 
duhet punuar, për më tepër se krahas shumë përvojave dhe modeleve, ka 
një më të veçantë, dhe ajo është “Shkolla Xhavit Demneri”.  

Pasioni dhe emri i tij janë trashëguar edhe në familje, megjithëse jo 
në mënyrë të drejtpërdrejt. Fatmiri, i biri, është propogandues dhe analist i 
sportit. 
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SKENDER ALI BEGEJA  

                            
- Mjeshtër i merituar i sportit -  

- Anëtar i ekipit kombëtar të futbollit - 
    

Skënder Begeja ka lindur më 5-2-1924 në një familje intelektuale 
tiranase. Studimet e larta për jurist i kreu në Sofje të Bullgarisë më 1951. Ai 
mban titullin shkencor “Profesor” dhe gradën shkencore “Doktor”. Jeta e tij 
është e mbushur me aktivitet patriotik, shoqëror, shkencor dhe sportiv. Ka 
qenë ndër të parët drejtues të DEBATIK-ut dhe pjesëtar i çetave partizane. 
Pas çlirimit ka patur funksione drejtues në sport: kryetar për qytetin e 
Tiranës, sekretar i FShF si dhe drejtues i komisionit të disiplinës dhe i 
komisionit të arbitrave pranë FShF. Ka qenë gjithnjë pedagog në fakultetin 
e drejtësisë në Universitetin e Tiranës.  

Skënderi e filloi sportin që në moshën 15-vjeçare, duke marrë  pjesë 
në garat e ndryshme për të përfaqësuar Liceun e Korçës, ku ai kryente 
shkollën e mesme. Futbollin, sportin e tij të preferuar, e ka luajtur 20 vjet, 
fillimisht me "Shprefenë" dhe pastaj, me SK "Tirana" deri më 1947. Ka fituar 
trofeun në kampionatin e pakonfirmuar zyrtarisht të vitit 1942.  

Si atlet i vrapimeve të shpejtësisë 100 e 200 m ka konkuruar edhe 
në Ballkaniadën e vitit 1946.  

Gjatë periudhës së studimeve, për tre vjet, ka luajtur futboll me 
ekipin "Akademik" të Sofjes. Kur u kthye në Atdhe inkuadrohet me ekipin 
e futbollit "Dinamo" e Tiranës, me të cilën, u angazhua deri në mbyllje të 
karrierës së tij sportive dhe mjaft cilësore (1951-1958). Me këtë skuadër, ku 
shkëlqente për lojën e shpejtë sulmuese, fitoi katër kampionate (1952, 1953, 
1955, 1956) dhe tri kupa të Republikës (1952, 1953, 1954). Ai ka zhvilluar 
edhe shumë takime ndërkombëtare, jo vetëm me ekipin e tij, por edhe me 
atë kombëtar të futbollit, si në Çekosllovaki, Bullgari, Poloni e Rumani.  

Kontributi futbollistik i Skënderit shihet edhe në rolin e trajnerit, 
duke drejtuar, sidomos ekipet e të rinjve të "Dinamos". Më vonë, ka qenë 
edhe ndihmëstrajner me të rriturit e këtij klubi. Si njeri mjaft korrekt dhe i 
sjellshëm në jetën e përditshme e në lojë, ka qenë dhe mbetet frymëzues, 
nxitës dhe përkrahës i idesë për ngritjen e nivelit arsimor dhe kulturor të 
sportistëve në përgjithësi e të futbollistëve në veçanti.  

Sot, ndonëse mbi të 80-tat, me mendimet, argumentet dhe përvojën 
e tij të vlefshme, jep përsëri kontributin e tij në sportin shqiptar. 

Eshtë dekoruar me “Medaljen e Trimërisë”, “Medaljen e Kujtimit”, 
“Medaljen e Çlirimit”dhe me Urdhërin "Naim Frashëri" të klasit I. 
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NAIM SALI PILKU 
                            

- Trajner i merituar - 
- Mjeshtër i merituar i sportit -  

  
Lindi në Tiranë më 15-5-1924. Ka qenë pjesëmarrës në Luftën 

nacional-çlirimtare si partizan i brigadës së 23 S. Arsimin e lartë, me 
diplomën “trajner basketbolli”, e kreu në vitin 1961 në Leningrad të Rusisë. 
Gjatë karrierës së tij sportive ka kryer edhe funksionin e lartë të kryetarit të 
Komitetit të Fizkulturës për Tiranën (1945-1947). Më tutje ka qenë inspek-
tor i lojrave në KKFS të Republikës (1947-1949); mësues në Teknikumin e 
Fizkulturës "Vojo Kushi" (1949-1951); inspektor në KS "Partizani" (1949-
1964); drejtor i pallatit të sportit "Partizani" (1964) dhe më në fund inspek-
tor i lojrave me dorë dhe sporteve të rënda në SK "Dinamo" (1965-1980), 
kohë kur doli në pension. Ai vdiq më 23-8-1998. 

Sportin e nisi me skuadrën e futbollit të shoqërisë sportive "Rinia" 
të Tiranës, duke u angazhuar njëherësh edhe me atletikë. Më tutje, iu për-
kushtua vetëm basketbollit, për të cilin, ai ka meritën e padiskutueshme jo 
vetëm për lojën e tij, por edhe për grumbullimin, inkurajimin dhe përgatit-
jen e të rinjve. Për këto kontribute, ai njihet edhe si "babai" i basketbollit 
shqiptar. Që në aktivitetin e parë kombëtar të këtij sporti, ishte pjesëtar i 
ekipit të SK "Tirana", me të cilin për dy vjet radhazi u shpall kampion i 
vendit. Prej kësaj kohe, karrierën e tij, për të vazhduar si sportist dhe më 
vonë si trajner, e vazhdoi në KS "Partizani", me të cilin fitoi katër kam-
pionate (1951, 1952, 1953, 1954). Vlerat kualitative të tij e përfshijnë atë në 
mjaft ndeshje të rëndësishme të ekipit kombëtar. Më të spikaturat mund të 
konsiderohen ato të kampionateve ballkanike dhe europiane të zhvilluara 
në shtete të ndryshme.  

Falë përvojës së tij si lojtar, shkollimit dhe specializimit të tij jashtë 
vendit, Naimi, bëhet një nga trajnerët më të mirë të basketbollit. Ai ka 
përgatitur basketbollistë në KS "Tirana", KS "Partizani" dhe KS "Dinamo", 
një pjesë e mirë e të cilëve u bënë mjeshtra të merituar të sportit dhe tre-
guan cilësi të larta në aktivetet kombëtare dhe ndërkombëtare.  

Në detyrën e trajnerit, ka zhvilluar mjaft ndeshje ndërkombëtare 
në drejtim të ekipit kombëtar, siç janë ato për kampionatet ballkanike 
(1946, 1947 e 1959); europiane (Çekosllovaki, 1947) e (Bullgari, 1948 e 1957) 
dhe për festivalet botërore të rinisë në Rumani (1953), në Poloni (1955) dhe 
në Moskë (1957), ku fiton medalje të argjenta etj.. Me Lojrat e njohura të 
"GANEFO-s", spartakiadat e ushtrive të bllokut të lindjes si dhe me mjaft 
takime të tjera miqësore, të zhvilluara brenda dhe jashtë shtetit, numuri i  
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përgjithshëm kalon mbi 89 ndeshje.  
Si specialist i basketbollit, për t'u theksuar janë mësimdhëniet e 

Naimit për përgatitjen e kuadrove të këtij sporti të dalë nga Teknikumi i 
Fizkulturës. Me këto dhe me trajnerët e të rinjve e të grupmoshave janë 
përgatitur basketbollistë të kategorisë së parë për klubet e ndryshme të 
vendtit. 

Vlerat shumëplanëshe të tij, u shpalosën edhe në fushën e gjyki-
meve. I shquar për profesionalizmin, korrektesën dhe ndershmërinë e tij, 
Naimi gëzonte respektin e sportistëve dhe të drejtuesve të klubeve të 
ndryshme. Si gjyqtar i mirënjohur i basketbollit, ka bërë emër për sasinë 
dhe cilësinë e arbitrimeve të tij, shumica e të cilëve, natyrisht, nga më të 
rëndësishmet kanë qenë midis skuadrave më rivale të vendit. Ai është nga 
të parët gjyqtarë ndërkombëtarë të basketbollit. Me këtë mandat, ka gjykuar 
mbi 56 ndeshje në disa shtete të Europës dhe të Azisë, në aktivitete të 
kampionateve ballkanike dhe europiane, sikurse edhe ndeshje miqësore 
apo ato në spartakiadat e ushtrive të bllokut të lindjes. Në Olimpiadën 
Universitare të Torinos, Naimi është vlerësuar nga FIBA me çmimin "Ndër 
pesë gjyqtarët më të mirë të aktivitetit".  Vlerësim i tillë i është dhënë edhe 
në Kinë.  

Me aftësitë e tij si gjyqtar, ai doli edhe jashtë kornizave të zakonë-
shme. Në vitin 1957, në Stadiumin Kombëtar "Qemal Stafa" të Tiranës, gjy-
koi, madje me plot kompetencë, edhe një ndeshje finale të kampionatit 
kombëtar të futbollit, atë ndërmjet "Dinamos" dhe "Partizanit". 

Për merita të luftës, të punës dhe të sportit, është dekoruar me  
"Medaljen e Kujtimit", "Medaljen e Trimërisë","Medaljen e Çlirimit", "Me-
daljen e Punës", Urdhërin "Naim Frashëri" të klasit III e II dhe ka titujt: 
"Kuadër i dalluar në Fizkulturë dhe Sport" dhe "Nderi i Sportit Shqiptar". 
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BESIM HAXHI BORIÇI 

                            
- Mjeshtër i merituar i sportit -  

- Medalje e Artë - 
  

Besim Boriçi lindi në Tiranë më 25-2-1925. Ka kryer studimet e 
larta në vitin 1966 në ILKF (sot Akademia e Edukimit Fizik dhe e Sporte-
ve) "Vojo Kushi", ku u diplomua "mësues i edukimit fizik". Me këtë profe-
sion, punoi në disa shkolla të Tiranës, deri më 1980 kur ai doli në pension.  

Pas lojrave me topin e leckës e me moshatarët e lagjes që kur ishte 
fëmijë, në moshën 17 vjeçare, Besimi u aktivizua në shoqërinë sportive 
"Shqiponja" të Tiranës. Atje luajti edhe me shokë të tjerë që, më vonë, do të 
bëheshin po ashtu sportistë dhe futbollistë të mirënjohur. 

Në vitet 1945-1950 Besimi është lojtar titullar i skuadrës "Tirana".  
Nga gara e pabarabartë që zhvillohej në atë kohë (çka filloi që në kam-
pionatet e parë kombëtare të pasçlirimit), kontigjenti cilësor i kësaj skuadre 
ishte i kufizuar. Pesha kryesore mbahesh nga pak vetë, ai, i ndjeri Rexhep 
Spahiu dhe ndonjë tjetër, madje duke luajtur, herë në rolin e sulmuesit dhe 
herë në atë të mbrojtësit. Në vitin 1950, kur u krijua KS "Dinamo", edhe 
Besimi kaloi atje. Luajti deri më 1955, duke fituar katër tituj kampionë dhe 
pesë kupa të Republikës. Për këto arritje i është dhënë titulli "Mjeshtër i 
Sportit". Më tutje, kthehet përsëri në KS “17 Nëntori”, ku u shqua edhe një 
herë për kontributin e vyer të dhënë prej tij. Me të dy klubet, ka zhvilluar 
mjaft ndeshje ndërkombëtare. Për t'u përmendur janë ata me "Spartak" të 
Moskës, "Metallac" të Beogradit, "Kimik" të Laipzigut, Sarajevës, Shkupit 
etj.. Në turneun e "Dinamos" në vitin 1956 (ku Besimi ishte marrë si për-
forcues nga Tirana), ka luajtur kundër përfaqësueses së Pragës dhe “Banjik-
lladnost” në Çekosllovaki, "Forverts" të Berlinit, "Zenith" të Leningradit etj.. 
Nga viti 1946 e deri në vitin 1952, Besim Boriçi ka zhvilluar mbi 10 ndeshje 
ndërkombëtare me ekipin përfaqësues: në Tiranë ndaj rumunëve, hunga-
rezëve, bullgarëve e çekëve dhe jashtë vendit, ndaj hungarezëve, bullgarë-
ve, çekëve etj..  

Përvojë tjetër e Besimit, dhe madje mjaft e rëndësishme, është an-
gazhimi i tij serioz si trajner i futbollit. Në vitin 1957 është në krah të 
Myslym Allës, me ekipin e parë të KS “17 Nëntori”, pastaj, për tre vjet të 
tjera, me ekipin "Shpresa" të po këtij klubi, me të cilin doli tri herë kam-
pione e vendit.  

Për këto veprimtari, përveç titujve sportivë, është dekoruar edhe 
me Urdhërin e Punës dhe Urdhërin "Naim Frashëri" të klasit III e II. 
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BESIM SELIM FAGU 
                            

- Mjeshtër i merituar i sportit -  
- Anëtar i ekipit kombëtar të futbollit - 

 
 
Besim Fagu lind më 11 mars të vitit 1925 në një familje qytetare 

tiranase dhe vdiq në vitin 1999. Ka mbaruar shkollën e mesme në Tiranë 
dhe studimet e larta në Akademinë Ushtarake në Shën Peterburg (Lenin-
grad) të Rusisë, më 1951. Zotëronte gjuhët ruse dhe italiane. 

Veprimtarinë futbollistike të nisur në vitet 1942-1943, me skua-
drën "Shprefeja", e cila, përkrah sportit, ishte një çerdhe e të rinjve patriotë 
tiranas të frymëzuar me ndjenja antifashiste. Këtë aktivitet, Besimi e ndër-
preu përkohësisht. Ai u radhit luftëtar për çlirimin e Atdheut, së pari në 
Batalionin partizan "Dajti" dhe, më pas, në Brigadën 23-të. Për trimërinë, 
guximin, shpirtin e lartë patriotik dhe aftësitë e tij organizuese, Besimit iu 
ngarkuan mjaft detyra të rëndësishme.  

Me çlirimin e vendit, rikthehet edhe në lojën e futbollit, ku, në 
kampionatet 1945 dhe 1846 luajti me ekipin e Tiranës. Ai mbajti peshë të 
rëndësishme sidomos në dy finalet me skuadrën “Vllaznia” të Shkodrës që 
u shpall kampione. Besimi është organizatori i krijimit të KS "Partizani", në 
të cilën, deri më 1959, duke qenë kapiten i skuadrës dhe njëkohësisht shef i 
klubit, bëhet lojtar mjaft përcaktues. Në karrierën e tij futbollistike me këtë 
klub ka zhvilluar mbi 300 ndeshje në aktivitete kombëtare dhe ka marrë 
shtatë herë titullin kampion i vendit, si dhe katër herë kupën e Republikës. 
Në takimet ndërkombëtare me klubin, ka fituar dy medalje argjendi në 
Spartakiadat e Ushtrive të bllokut të lindjes, më 1958 në Laipzig të Gjer-
manisë dhe më 1963 (si drejtues ekipi) në Hanoi të Vietnamit. 

Për nivelin e tij të lartë në lojën e futbollit, i shquar për fizikun, 
teknikën, lojën e ajrit, goditjet e forta e të rrafshta dhe angazhimin e tij 
përherë konstant, nga viti 1946, kur Shqipëria fitoi kupën ballkanike dhe 
medaljet e arta, Besimi ka merituar edhe qenien në ekipin kombëtar të 
futbollit. Si mbrojtës i shkëlqyer, ishte barikadë e fortë për skuadrën e tij. 
Specialistë dhe gazetarë të huaj, Besimin e kanë cilësuar "Postblloku" ose 
“Polici i Bonikadit”. Duke qenë njëherësh edhe kapiten i ekipit, vazhdoi të 
aktivizohej me sukses deri në fund të karrierës së tij, më 1959. Ai ishte gji-
thnjë i shquar për kontributin e tij të vyer në mjaft ndeshje ndërkombëtare. 

Veç vlerave të tij në fushë, ai ka merita edhe për përkushtimin si 
funksionar i lartë në forumet drejtuese të fizkulturës. Duke mbajtur detyrën 
e shefit të klubit “Partizani” nga themelimi i tij e deri në vitin 1967, ai ndi-
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koi për shndërrimin e këtij klubi të madh e të rëndësishëm në një qendër 
moderne të zhvillimit të sportit. Në ato vite, në të, u stërvitën dhe u for-
muan dhjetra sportistë cilësorë që më vonë veshën edhe fanellat e ekipeve 
kombëtare.  

Falë vlerave profesionale e morale, për mbi 20 vjet radhazi, Besimi 
ishte zgjedhur në organet e BFSSh, FShF etj.. Në vitet 1967-1974, si shef i 
përgatitjes fizike në Ministrinë e Mbrojtjes, ka dhënë po ashtu kontribut të 
rëndësishëm për organizimin dhe zhvillimin e sportit në ushtri. Të lidhura 
direkt me aftësitë e tij drejtuese dhe organizuese janë edhe disa spartakiada 
të ushtrisë nga të cilat dolën edhe dhjetra talente të shquara në drejtime të 
ndryshme të sportit shqiptar dhe që vazhduan më tej këtë rrugë të bukur. 

Për disa kohë, Besimi ka qenë edhe kryetar i Federatës Shqiptare të 
Futbollit (1974-1977). Në këtë detyrë, veç aftësive të tij profesionale për të 
drejtuar këtë institucion të rëndësishëm, si një qytetar i ndershëm dhe 
intelektual i formuar, ai shpalosi vlera të tjera edhe më të vyera. Shërbeu 
me ndershmëri dhe maturi në zgjidhjen e të gjithë çeshtjeve të futbollit dhe 
për këtë ka lënë mbresa të mira e të pashlyeshme. Si njeri që donte sportin, 
ai ishte objektiv dhe mbrojtës i së drejtës, pavarësisht se cilit klub i përkiste 
sportisti apo edhe problemi për të colin bëhej fjalë. Për këto tipare, ai 
mbetet përherë i nderuar nga komuniteti ynë.  

Për cilësitë e tij të shumëanëshme morale, patriotike, sportive, 
profesionale dhe qytetare, përveç shumë dekoratave: “Urdhëri i Punës” i 
klasit III dhe II, Urdhëri “Skënderbeu", Urdhëri "Naim Frashëri" i klasit II 
dhe I, “Medalja e Çlirimit”, “Medalja e Trimërisë”, “Medalja e Kujtimit”, 
Urdhëri "Ylli i Kuq", ai mban edhe këta tituj të tjerë sportivë: “Kuadër i 
Nderuar i Sportit”, "Nderi i Sportit Shqiptar" dhe "Mirënjohja e Qytetit të 
Tiranës". 
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QEMAL BEKTASH EMIRI 
                            

- Mjeshtër i sportit -  
(KF Tirana)  

 
 
Ka lindur më 12 Tetor 1925 në Tiranë një familje qytetare vendase 

dhe me tradita zejtare. U “dashurua“ me topin e leckës që fëmijë, kur lojrat 
e para, i zhvilloi në fushën e kishës, atje ku sot është Stadiumi “Qemal 
Stafa“. Prej moshës 11-12 vjeçare luante me skuadrën e “Vllehëve“. Në 
moshë më të rritur, e ndërpreu futbollin, sepse gjatë luftës, u caktua në qar-
kun e Dibrës, prej nga vazhdoi deri në Sanxhak e Senicë të ishJugosllavisë.  

Pas luftës i kthehet futbollit me KS “Tirana”, ku nuk vazhdoi gjatë. 
Në vitin 1947 u thirr në KS “Partizani“. Për këtë ai thoshte “asnjëherë nuk e 
mora vesh, pse më mobilizuan në ushtri, kur unë vija nga rradhët e Ush-
trisë nacionalçlirimtare“. Por, siç duket aftësia për topin ishte shkaktarja që 
e largoi përkohësisht nga “Tirona“ e tij e zemrës. Duke u shpallur kam-
pion, me Partizanin luajti mbrojtës i majtë përkrah emrave më të njohur të 
atyre kohëve dhe që ishin grumbulluar po në atë klub. Pas një viti, ai u 
bashkua përsëri me KS “17 Nëntori“, ku gjithnjë në të njëjtin rol, luajti 
bashkë me të vëllanë dhe me futbollistë të tjerë. Megjithëse jo shtatlartë, ai 
kryente veprime inteligjente e të zgjuara, të shkathta e njëherësh teknike 
dhe duke përdorur të dy këmbët. Njihte mirë lojën zonale dhe me veprimet 
e tij bëhej i pakalueshëm. Sipas organizimit të atëhershëm të sportit, ai 
është aktivizuar edhe me ekipin “Spartak“ të Tiranës, që kishte ardhur nga 
kategoria e dytë. Aktivitetin e tij futbollistik e vazhdoi deri më 1958. Gjith-
një ka qenë përkrahës i lojtarëve të rinj. 

Për Qemalin ka diçka të veçantë. Ai është thirrur “Çajkovski“, por 
jo t’u krahasuar me kompozitorin rus, por për ngjasimin fizik që kishte me 
një futbollist të spikatur e të atëhershëm jugosllav, i cili më vonë u bë edhe 
trajner i njohur në Europë. Në një ndeshje të Partizanit, për një assist të 
Qemalit, Loro Boriçi thirri “Bravo Çajkovski“. “Unë i ngjasoja nga pamja e 
jashtme, por jo aq shumë në lojë“, thoshte me modesti Qemali. Edhe opi-
nioni e thërriste thuajse gjihnjë kështu Me mjaft sinqeritet, ai tregonte edhe 
për veçoritë e çdo kundërshtari dhe vështirësitë që paraqiste secili prej tyre 
gjatë ndeshjeve të futbollit. 

Megjithate, përveç sportit, atij i pëlqente muzika dhe jo vetëm kë-
nga popullore tiranase, por edhe ajo klasike. Kishte mbaruar shkollën e 
mesme dhe punonte në Institutin e Monumenteve të Kulturës. Ishte njeri i 
thjeshtë, i matur, korrekt me miqtë e me shokët, familjar dhe prind shem-
bullor. Ndërroi jetë më 18 maj 2001. 
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PAL MIRASH MIRASHI 
                            

- Mjeshtër i merituar i sportit -  
- Anëtar i ekipit kombëtar të futbollit -  

  
I lindur në Shkodër më 13 dhjetor 1925, talentin sportiv e shfaqi 

dukshëm duke luajtur në lagjet e atjeshme. E ndërpreu futbollin për shkak 
të pjesëmarjes së tij në luftën nacionalçlirimtare. Me brigadën VI S, ku u 
rreshtua, kaloi edhe përtej kufinjve të Shqipërisë. Erdhi në Tiranë në vitin 
1945. Duke luajtur me shoqëritë sportive të qytetit, kreu edhe gjimnazin.  

U rikthye në vendlindjen e tij për t’u aktivizuar me KS "Vllaznia", 
me të cilin, në vitin 1946, u shpall kampion kombëtar dhe njëherësh ndër 
golshënuesit më të mirë. Ai ishte anëtar i ekipit kombëtar dhe pjesëtar i 11-
shes në lojrat Ballkanike të zhvilluara në Tiranë në vitin 1946. Nga të gjash-
të golat e shënuara prej skuadrës sonë, dy prej tyre i takojnë Palit, që luante 
në rolin e sulmuesit të majtë. Në këtë aktivitet, Shqipëria shpallet për herë 
të parë kampione e Ballkanit, çka shënon një rezultat historik për futbollin.  

Në vitin 1949 erdhi përfundimisht në Tiranë, ku ushtroi të gjithë 
aktivitetin e tij deri sa ndahet nga kjo jetë më 13-10-2001. Për një vit, luajti 
me KS “17 Nëntori”, për të kaluar, më 1950, me ekipin e sapoformuar 
"Dinamo" e Tiranës, ku shpallet edhe kampion i vendit. Gjatë periudhës 
1951-1958, që shënon edhe fundin e karrierës së tij, Pali aktivizohet përsëri 
me KS "17 Nëntori", por që kishte një emër tjetër, atë “Puna”. Me trupin 
elegant, cilësitë e mira fizike në shpejtësi dhe forcë, prirjet akrobatike dhe 
kërcyeshmërinë e lartë, me shpirtin e garës dhe me guximin e tij, ai ishte 
gjithnjë i domosdoshëm për skuadrën. Në rolin e sulmuesit, dallohej si 
shënues i shquar. Për kontributin e tij të ndjeshëm në renditjen e ekipit të 
tij, mbahet mend dhe nderohet edhe sot nga i gjithë komuniteti tiranas.  

Eshtë pjesëmarrës në të gjitha takimet ndërkombëtare, ku veçohet 
loja miqësore e zhvilluar në Tiranë ndaj "Spartak" të Moskës. Duke qenë, 
deri në vitin 1950, pjesë e ekipit përfaqësues, ka zhvilluar disa ndeshje. Kuj-
tohet sidomos fitorja 1-0, me gol të Palit, ndaj përfaqësueses rumune, e 
zhvilluar në Bukuresht (1948) për kampionatin e Ballkanit dhe të Europës 
Qëndrore, që nuk përfundoi asnjëherë për shkak të situatave politike.  

Me liçensën e kategorisë së parë të trajnerit, të fituar me një kurs 
njëvjeçar, ai jep kontributin e tij të çmuar në përgatitjen e futbollistëve të 
grupmoshave të Tiranës dhe në klasat sportive. 

Për meritat e tij, është dekoruar me Medaljen e Trimërisë, Medaljen 
e Çlirimit dhe Urdhërin "Naim Frashëri” të klasit II. Në “Librin e Artë” të 
KS “Tirana”, renditet në 15 futbollistët më të mirë.  
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ALI RUSTEM MATA 
                            

- Trajner i merituar - 
- Mjeshtër i merituar i sportit -  

  
Ali Mata, i lindur në Mat më 13-3-1926, ka ardhur në Tiranë në 

vitin 1930. Jetën e tij sportive në qitje, të ushtruar për 42 vjet (1950-1992) në 
klubin "17 Nëntori" (sot KS "Tirana") dhe për të cilën ai krenohet, e karakte-
rizojnë sukseset e larta të arritura prej tij. Si sportist, ata ishin modeste; 
ndërsa si trajner, të njëpasnjëshme, të pasura dhe po aq të shkëlqyera. 
Mjeshtri dhe i përkushtuari Mata, detyrën e trajnerit e nisi me të rinjtë dhe 
me të rejat e klubit, në ushtrimet e pushkës e të pistoletës. Pasi kreu një 
kualifikim në Kinë, ai arriti të zbatojë metoda të reja shkencore e bashkë-
kohore në stërvitje, rezultatet e të cilave ishin arritja e rezultateteve të larta 
dhe thyerja e mjaft rekordeve kombëtare.  

Ekipi i qitjes i KS "17 Nëntori", me trajner Ali Matën, ka bilance të 
papërsëritëshme e të niveleve mjaft të larta kombëtare. Në krye të 60 mesh-
kujve dhe 60 femrave, për të gjitha moshat, veç disa kampionëve të Ball-
kanit, janë arritur dy kampione dhe një nënkampione e Europës, pesë 
vende të treta në kampionatet botërore, një mjeshtre e botës, janë fituar 36 
kampionate kombëtare, 35 kupa të Republikës, të gjitha Spartakiadat kom-
bëtare (gjithsej gjashtë) dhe janë nxjerrë 38 mjeshtra të sportit, veç pesë 
mjeshtrave të merituar të sportit.  

Me Ali Matën trajner, kërkues në marrëdhëniet sportive, por një-
kohësisht i dashur, buzagaz e korrekt në ato miqësore, rezultatet e larta në 
qitje, që për shumë kohë ka qenë një sport mjaft i lavdishëm, nuk munguan 
as për ekipin kombëtar të Shqipërisë, që ka marrë pjesë në shumë aktivitete 
zyrtare  e miqësore të nivelit ballkanik, europian e botëror. Mjaft të sukses-
shme janë arritjet në takimet e zhvilluara në Kinë dhe në Olimpiadën e 
Mynihut (Gjermani 1972). Në këtë të fundit, me arritjet mjaft dinjitoze, 
qitësit tonë zunë vendin e 4-të dhe të 6-të, ndër 101 pjesëmarrës. Për vlerat 
e tij të shumëanëshme, nga KOKSh-i, Ali Matës i është dhënë “Urdhëri 
Olimpik,, . 

Duke aktivizuar dy djemtë e tij me gjithë bashkëshortet e tyre, dy 
vajzat dhe nipin e tij, qitjen e shtriu edhe në gjirin e familjes, çka shënon një 
precedent në këtë sport. Por, mbi të gjithë bënë emër nipi Shefqeti, e bija 
Diana dhe i biri SKENDER MATA, që me nivelin “mjeshtër i sportit” dhe 
kampion i Ballkanit, është rregjistruar në “Librin e Artë” të KS “Tirana”. 
Skënderi, i lindur në Tiranë më 4 maj 1956, pati një fund tragjik. Në kulmin 
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e gjendjes së tij sportive, kur priteshin rezultate akoma më të larta, një 
aksident automobilistik më 15-12-1998 e ndau atë nga kjo jetë. Dëshira e tij 
për qitjen, e inkurajuar nga angazhimi total i babait të tij në stërvitje dhe 
nga ankthet e garave të qitjes të përjetuara nga nëna e tij tiranase arritën 
deri në ato rezultate mjaft të mira. 

Duke qenë një punëtor i dalluar në profesionin e mekanikut, ai ka 
ndjekur me shumë përkushtim e vullnet të plotë sportin e qitjes. I specia-
lizuar në garën me pistolietë, gjatë stërvitjeve, krahas udhëzimeve teknike 
të Aliut, Skënderi përqëndrohej me kohë të zgjatur dhe disiplinë të fortë 
për të qëlluar në pikën e mesit të tabelës. Stërvitja sistematike, e gërshetuar 
psikologjikisht me qetësinë nervore e bënë ate të suksesshëm jo vetëm në 
aktivitetet tona kombëtare por edhe në ato ndërkombëtare. 

Skënderi, me të dhënat dhe talentin në këtë sport, në garën e tij të 
qitjes me pistoletë nuk u bë vetëm kampion i vendit, por pati arritje mjaft të 
suksesshme. Për tu theksuar janë veçanërisht pjesëmarrjet e tij në kam-
pionatin Ballkanik, të zhvilluar në Stamboll të Turqisë në vitin 1984, ku për 
garën 30 + 30 në siluetë, ai u shpall kampion, duke fituar edhe medaljen e 
artë; në kampionatin Europian të qitjes, të zhvilluar në Gjermani, ku zuri 
vendin e pestë etj.. Këto rezultate nuk ishin thjesht të Skënderit apo të 
familjes së tij. Për trajnerin Mata, siç thotë vetë ai, të gjithë ishin të bara-
bartë, djemtë që stërviste kishin një emër, si djali i tij Skënderi, dhe vajzat 
kishin përsëri një emër, si vajza e tij Diana. Dhe, për këtë edhe rezultati i 
Skënderit ishte i të gjithëve, ai paraqiste nivelin e qitjes shqiptare në veçanti 
dhe të sportit shqiptar në përgjithësi. Tashmë, për rezultatet e tyre të larta, 
qitësat cilësorë Mata janë të njohur brenda dhe jashtë vendit.  

Për KS "Tirana" dhe për dashamirësit e tij sportivë, Skënderi mbe-
tet i respektueshëm jo vetëm si sportist shembullor por dhe si model i 
sjelljes njerzore, në punë, në aktivitetet sportive dhe në shoqëri. 

Edhe pse 80 vjeç, Aliu mendon për qitjen, ai pranon se ky sport i 
bukur nuk është më i niveleve të lavdishme, por pasionanti Mata shpreson 
në të ardhmen.  

Për merita pune dhe sportive ka marrë edhe titujt “Mjeshtër i 
Sportit”, “Nderi i Qytetit të Tiranës” dhe “Nderi i Sportit Shqiptar”. Eshtë 
dekoruar edhe me Urdhërin "Naim Frashëri" të klasit  II. 
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LAME DHIMITER KONOMI 
                            
- Funksionar i lartë i sportit - 

  
  

Lame Konomi lindi në Vlorë më 25 mars 1926. Që në vitin 1945 
ishte sekretar i klubit sportiv "Flamurtari" të Vlorës. Duke qenë përherë i 
dashuruar me fizkulturën dhe sportin, ka punuar gjithë jetën në shërbim të 
tyre, madje, edhe studimet e larta i kreu po në këtë profil, në ILKF "Vojo 
Kushi" (sot AEFS). Ai vdiq në qershor të vitit 2005.  

Kur erdhi në Tiranë në vitin 1946 filloi të punojë në Federatën 
Shqiptare të Sporteve, prej nga, më 1950, kaloi në Komitetin Shtetëror të 
Fizkulturës. Nga viti 1953 deri në vitin 1978, për 25 vjet radhazi, ka mbajtur 
këto funksione: kryetar i komitetit të fizkulturës së Tiranës (shtator 1963-
dhjetor 1957), kryetar i fizkulturës në komitetin ekzekutiv dhe shef i klubit 
sportiv "17 Nëntori" të Tiranës (janar 1958-dhjetor 1971), kryetar i fizkul-
turës në Komitetin Ekzekutiv të Tiranës, duke patur në mvartësi edhe 
klubin sportiv "17 Nëntori" (dhjetor 1971-dhjetor 1978). Më tutje, e deri sa 
doli në pension, në dhjetor të vitit 1986, punoi në shtëpinë e pionerit të një 
lagjeje të Tiranës. Për drejtimin e fizkulturës në Tiranë, gjatë kësaj peri-
udhe, ka shërbyer me mjaft përkushtim si një organizator i talentuar, me-
nazher i përkryer dhe i gjithëanshëm, prototip i guximshëm dhe i sakri-
ficës, atëherë kur sporti krejt i politizuar zhvillohej në kushte të vështira 
materialo-financiare. Për këto tipare, është vlerësuar nga të gjithë: sportis-
të, trajnerë e mësues të edukimit fizik, por mbi të gjithë, nga opinioni jonë 
sportiv, i cili edhe sot e kujton me shumë respekt atë dhe kontributin e tij sa 
të madh e të vështirë, aq vëllimor e cilësor.  

Është pjesë dhe meritë e punës së guximshme të Lames, i gjithë 
angazhimi i tij i vazhdueshëm si mbrojtës i flaktë i ngjyrave të KS "17 Nën-
tori" të Tiranës, atëherë kur klubet "Partizani" dhe "Dinamo", që, nga vetë 
shteti i atëhershëm, drejtoheshin dhe trajtoheshin si më të priveligjuar. 
Eshtë e njohur qëndresa e tij në përballje me dy klubet e mësipërme sido-
mos për moskthimin e sportistëve më cilësorë, pasi ata kishin kryer shër-
bimin e rregulltë ushtarak. Po kështu, dihen edhe përpjekjet e tij shumë 
kurajoze dhe këmbngulëse në mbrojtje të interesave të sportistëve dhe të 
trajnerëve të klubit për dhënien e pasaportave për jashtë shtetit. Politika e 
atëhershme klasore shpesh herë evidentonte raste të tilla, çka krijonin 
pakënaqësi dhe ulje të moralit. Duke qenë insistues në këto koncepte dhe 
duke mos bërë lëshime, disa herë, ai e ka vënë veten në rrezik. 
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 Bashkë me të ndjerin M. Alla, është nga ideatorët e arsimimit të 
lartë për të gjithë sportistët, masë, e cila veç ngritjes së nivelit të sportistëve, 
ndikonte së tepërmi në shmangien e shërbimit të detyrueshëm ushtarak. Si 
një prind i vërtetë, ai ka bërë përpjekje të shumta për nxjerrjen e të drejtave 
të studimit në fakultete të ndryshme të Universitetit dhe të shkollave të 
tjera të larta. Eshtë i padiskutueshëm fakti se, në këtë drejtim, KS "17 
Nëntori" dallonte nga të gjithë klubet e vendit. 

Veç përpjekjeve të vazhdueshme e parimore për ngritjen cilësore 
të klubit, ai mendoi deri për një ekonomi ndihmëse (të lejuar në atë kohë). 
Të ardhurat nga bilardot dhe kafenetë shkonin në favor të përmirësimit të 
trajtimit ushqimor të mbi 100 sportistëve që rivalizonin për cilësinë spor-
tive. Si njeri human, ai sistemoi në punë shumë sportistë dhe që ishin më 
nevojtarë nga pikëpamja ekonomike. Të gjitha këto masa ndikuan në arrit-
jet e klubit, i cili ishte dhe mbeti më masivi dhe më cilësori.  

Në kuadrin e detyrave të tij, Lame Konomi është përpjekur për 
infrastrukturën sportive. Ai e kishte të qartë nevojën e bazës materiale dhe 
për këtë bëri gjithshka. Nga bashkëkohësit e tij njihet dhe vlerësohet puna e 
përkushtuar e Lames për zmadhimin dhe zgjerimin e Stadiumit Kombëtar 
"Qemal Stafa", ndërtimin e Stadiumit "Studenti" të lojrave me dorë, të 
Pallatit të sportit, të Poligonit të qitjes me kompleksin e sallave për stër-
vitje etj.. Duke e patur të qartë harmonizimin e masivitetit me cilësinë, ai ka 
merita edhe për ndërtimin e komplekseve sportive në të gjitha lagjet e 
Tiranës.  

Po në këtë drejtim, ai ka ndikuar edhe në gjetjen dhe përgatitjen e 
mjaft talenteve të sportit, të cilët i kanë dhënë emër klubit dhe kombit në 
aktivitetet e ndryshme kombëtare dhe ndërkombëtare. Ka inkurajuar gjith-
një ngritjen e klasave dhe shkollave sportive në Tiranë, sikurse edhe të eki-
peve zinxhirë për të gjitha sportet. Në drejtim të kualifikimit të specialis-
tëve, ishte përherë përkrahës dhe organizator i kurseve të ndryshme të 
kualifikimit për trajnerë. Gjatë drejtimit të tij, KS "17 Nëntori", sot KS 
"Tirana", ka marrë trofe të panumurta. Nuk harrohen ato të ekipit të fut-
bollit, të ekipit të femrave në basketboll, të ekipeve të qitjes, të peshë-
ngritjes etj.. Mbi të gjitha qëndrojnë fitoret e tre Spartakiadave Kombëtare, 
duke lënë pas jo vetëm të gjithë rrethet e vendit, por, edhe klubet më të 
fuqishëm "Partizani" dhe "Dinamo".. 

Sportistët, kuadrot, ashtu si edhe i gjithë opinioni tiranas, e vlerë-
sojnë Lame Konomin si një nga drejtuesit më të suksesshëm të fizkulturës 
dhe të sportit në Tiranë. 

Për merita në punë, ai mban titujt "Urdhëri Olimpik", "Mirënjohje 
e Qytetit të Tiranës" dhe "Kuadër i Dalluar", si dhe është dekoruar me 
urdhërin "Naim Frashëri" të klasit III. 
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ZIHNI JUSUF GJINALI 
                            

- Mjeshtër i merituar i sportit -  
- Anëtar i ekipit kombëtar të futbollit - 

  
Lindi në një familje të hershme tiranase më 5-5-1926. Usta Zihniu 

(kështu e ka thirrë opinioni) kishte lindur për futbollin. Që fëmijë, u lidh 
me topin e vogël të leckës dhe, më pas, deri sa doli në pension, gjithnjë me 
lojën dhe lojtarët e futbollit. Talenti i Zihniut si lojtar mesfushor-sulmues, i 
zbuluar nga skuadra "Skënderbeu" e një lagjeje në Tiranës, shkëlqeu me 
ekipin e Kavajës, të "Partizanit" dhe të "Dinamos" e deri me ekipin kom-
bëtar. Në cilësinë e futbollistit, me klubet e lartpërmendura të kategorisë së 
parë, ai ka zhviluar mbi 300 ndeshje të kampionatit kombëtar dhe mbi 16 
ndeshje ndërkombëtare (1945 deri 1955). Ai është shtatë herë kampion 
kombëtar, më 1947, 1948, 1949 (me KS "Partizani") dhe më 1950, 1951, 1952, 
1953 (me KS "Dinamo") dhe ka fituar po shtatë Kupa të Republikës, më 
1948, 1949 (me KS "Partizani") dhe më 1950, 1951, 1952, 1953, 1954 (me KS 
"Dinamo"). Kualitetet e lojës së tij e ngjitën Zihniun deri në përfaqësuesen 
shqiptare. Nga 11 ndeshje të zhvilluara, më e spikatura dhe më historike 
është ajo e vitit 1948 në Beograd ndaj përfaqësueses jugosllave. 

Në planin tjetër, Zihni Gjinali njihet si një nga trajnerët që ka bërë 
emër jo vetëm në fitimin e trofeve të ndyshme, por për më tepër në më-
nyrën se si duhet të punojë trajneri. Si rrallë herë, këtë detyrë, ai e ka ush-
truar edhe duke luajtur vetë futboll (me KS "Dinamo" në vitet 1951-1955). 
Më vonë, deri në vitin 1959, ai stërviti dhe drejtoi këtë skuadër në të gjitha 
aktivitetet e saj kombëtare dhe ndërkombëtare. Përvojën si trajner, me 
seriozitet dhe angazhim të plotë, e ka dhënë në klube të tjera të vendit. 
Punë të lavdërueshme bëri me ekipin e futbollit të Lushnjes, ku, me kër-
kesën për rregull e disiplinë, rrënjosi mentalitetin e punës profesioniste. Po 
këtë bëri edhe me ekipin e futbollit "Apollonia" e Fierit, pa harruar "Besën" 
e Kavajës, ku ai shkriu dhe një pjesë të jetës së tij. 

Herë pas here, ai ka qenë thirrur edhe në rolin e këshilltarit për 
ekipet tona kombëtare të futbollit. Zihni Gjinali, që krijoi një emër shumë të 
njohur në piramidën e futbollit shqiptar, vdiq në vitin 2005.  

Ai mban edhe titullin tjetër sportiv “Nderi i Sportit Shqiptar“, 
sikurse është dekoruar me  Urdhërin "Naim Frashëri" dhe me “Mjeshtër i 
Madh i Punës“. 
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DILAVER GALIP TOPTANI 
                            

- Medalje e Artë -  
 
  

Dilaver Toptani ka lindur më 10-5-1926 në një familje autoktone 
tiranase. Kreu studimet e larta, me diplomën “mësues i edukimit fizik”, në 
ILKF "Vojo Kushi". Në çdo shkollë që punoi, si mësues apo pedagog, nga 
Kukësi, Gjirokastra, Lushnja e Tirana dhe deri në Universitetin Bujqësor të 
Tiranës, ku doli në pension, mori konsideratat më të mira për punën e tij.  

Përherë dhe me dashuri, Dilaveri i është kushtuar zhvillimit dhe 
përparimit të kulturës fizike dhe sportit. Ai, me shokët tij, që në fëmijëri 
dhe rini, disa prej të cilëve kanë bërë mjaft emër në sportin tonë, akti-
vizohej në lagjen "Xhamia Sherif"  (lagja e Tabakëve), më tepër si futbollist i 
skuadrës "Rinia" dhe, më pas, me ekipin e parë të Tiranës. Por, si sportist 
cilësor dhe universal, për KS "Tirana" dhe për KS "Partizani" (gjatë shër-
bimit ushtarak), ka dhënë kontribut edhe në sporte të tjera. Ishte i shquar 
në lojrat e volejbollit, të basketbollit dhe të hendbollit, duke fituar, madje, 
disa herë titullin kampion. Me skuadrën e Tiranës është fitues i vendeve të 
para edhe në gara të ndryshme të atletikës. Veç hedhjes së diskut, ku ishte 
një mjeshtër i vërtetë, ai u bë rekordmen i vrapimeve në stafetën 4x100 m, 
4X400 m dhe të asaj ballkanike. Si pjesëtar i ekipeve kombëtare, nga aktivi-
tetet brenda dhe jashtë vendit, për t'u përmendur janë pjesëmarrja e tij 
aktive në kampionatin ballkanik të volejbollit (Bukuresht, 1946), në kam-
pionatin europian të basketbollit (Pragë, 1947), në disa kampionate europi-
ane të atletikës etj..  

Me pasionin dhe gjithanshmërinë e tij sportive, ka dhënë kontribut 
të vlefshëm sidomos në detyrën e trajnerit “shumëplanësh”, por sidomos të 
atletikës në KS “Tirana”. Atë e ka praktikuar edhe kur ushtrohej vetë si 
sportist. Këtij misioni i kanë shërbyer edhe disa kurse kualifikimi të drej-
tuara nga specialistë të huaj, duke nisur nga Nikorof Grigor në vitin 1946 
dhe të tjerë që erdhën pas tij. Me punën e Dilaverit, si trajner i volejbollit 
dhe i basketbollit në KS "Tirana" janë fituar tituj kampionë të vendit dhe 
kanë dalë sportistë cilësorë, disa prej të cilëve shkuan deri në ekipet kom-
bëtare. Për shumë kohë, ai ka qenë edhe trajner i hendbollit.  

I shquar për korektësi dhe profesionizëm, është treguar i shumë-
anshëm edhe si gjyqtar. E ka nisur prej futbollit, volejbollit, basketbollit dhe 
deri të atletikës, të cilin e vazhdon edhe sot. 

Mban titujt "Nderi i Qytetit të Tiranës"  dhe"Mësues i dalluar". 
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ARISTIDH JORGJI PARAPANI 
                            

- Mjeshtër i merituar i sportit -  
- Anëtar i ekipit kombëtar të futbollit - 

   
 Rrjedh nga një familje e hershme tiranase. Aristidh Parapani ose 

Tiçi, siç e thirnin, ka lindur më 29-8-1926. Në vitin 1966 mbaroi Institutin e 
Lartë të Kulturës Fizike "Vojo Kushi", ku u diplomua “mësues  i edukimit 
fizik”, profesion  të cilin e ushtroi deri kur doli në pension. 

 Jeta e tij sportive është rrjedhojë e pasionit dhe e talentit të her-
shëm. Duke luajtur futboll që në moshë të vogël dhe të re me shokët e 
mëhallës në fushën e Agait (ku sot është Stadiumi "Selman Stërmasi"), ai 
dallohej për të dhënat fizike, teknikën, grintën sportive, shpejtësinë dhe 
intuitën. Këto cilësi e radhitën atë me ekipin e të rriturve të Shoqërisë 
"Naim Frashëri" të qytetit të Tiranës dhe, pak më vonë, edhe me vetë KS 
"Tirana". Duke u aktivizuar me të deri më 1946, shpallet kampion edhe në 
kampionatin kombëtar të pakonfirmuar të futbollit, për vitin 1942. Me kri-
jimin e KS "Partizani" në vitin 1947, ai kaloi aty, ku luajti për disa vjet, prej 
nga rikthehet po me ekipin e Tiranës, tashmë me emrin “Puna”. 

Aristidhi, gjithnjë sulmues i djathtë e me numrin 7, ka qenë lojtar 
edhe i ekipit kombëtar shqiptar të futbollit, ku është aktivizuar në 17 nde-
shje ndërkombëtare, madje, që në moshën 19-vjeçare. Për shikuesit ishin të 
pashlyera mbresat që ai la në ndeshjet e Ballkaniadës të zhvilluar në Tiranë 
më 1946, kupën e së cilës e fitoi ekipi i ynë përfaqësues. Besimi në fitore, 
temperamenti, dinamizmi dhe dashuria për skuadrën, ishin tiparet krye-
sore të personalitetit të tij sportiv dhe njerëzor. 

Lidhja e Tiçit me futbollin u shtri edhe në detyrën e trajnerit. Punoi 
për shumë kohë me ekipin "Shpresa" (nën 21-vjeç) në KS "17 Nëntori" dhe 
me skuadrën e Kombinatit të tekstileve në Tiranë. Aftësitë e tij profesionale 
e pedagogjike ndikuan që ky ekip të kalojë në  kategorinë e parë. 

Por, Aristidhi ka qenë njeri me ndjenja të flakta edhe në planin at-
dhetar. Ka luftuar për çlirimin e vendit nga pushtuesit nazifashistë duke 
qenë i inkuadruar në rrjeshtat partizane të Brigadës III-s. 

Ai vdiq në vitin 1986. Për kujtimet më të bukura e të pashlyeshme 
që ka lënë pas, mbetet i gjallë mes nesh. Emri i Aristidh Parapanit është 
shënuar edhe në “Librin e Artë” të KS “Tirana”. 

Për merita sportive dhe punë të mjaft të lavdërueshme në rrafshin 
e futbollit, është nderuar edhe me titullin “Mjeshtër i sportit”, si dhe është 
dekoruar me  Urdhëri "Naim Frashëri" të klasit I. 
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ZYBER HAMIT KONÇI 
                            

- Trajner i merituar -  
- Funksionar i lartë i sportit - 

   
Zyber Konçi ka lindur në Tiranë më 15-12-1926. Prej moshës së fë-

mijërisë e të rinisë, ka luajtur futboll me skuadrën "Skënderbeu", që merrte 
pjesë në kampionatin e qytetit të Tiranës. Studimet e larta i kreu në Univer-
sitetin e Pragës më 1956 dhe, po në Pragë, studioi dy vjet në shkollën e 
trajnerëve të futbollit, të cilën e mbaroi më 1957. 

Detyrën e trajnerit e kishte filluar më parë, që në vitin 1950 me 
skuadrën e shkollës ushtarake "Skënderbej", ku ishte mësues i edukimit 
fizik. Gjatë studimeve, ka drejtuar edhe skuadrën e universitetit, pjesëma-
rrëse në kampionatin e Pragës. Në vitin 1960-1962, si trajner profesionist në 
KS "Dinamo", fitoi dy kampionate dhe një kupë të Republikës. Më 1962 
emërohet trajner shteti në Federatën Shqiptare të Futbollit, duke drejtuar 
vetë edhe skuadrën përfaqësuese të Shqipërisë dhe atë "Shpresa". Për elimi-
natoret e kampionateve europiane e botërore të viteve 1964 dhe 1966, ekipi i 
drejtuar prej tij fitoi në Tiranë 1 me 0 kundër Danimarkës dhe 2 me 0 kun-
dër Finlandës. 

Në vitet 1968-74, Zyberi, duke qenë pedagog dhe përgjegjës i kate-
drës së futbollit në ILKF "Vojo Kushi", ku ka marrë edhe gradën shkencore 
"Doktor" dhe titullin shkencor "Profesor",  punoi për organizimin e shkollës 
së mjeshtrisë sportive, e vetmja në Ballkan. Në mësimstërvitjet e skuadrës 
"Shkëndia", të drejtuar nga ai dhe Shyqyri Rreli, dhe në ndeshjet e zhvi-
lluara prej saj, u zbatuan koncepte bashkëkohore. Përgatitja fizike dhe dina-
mike arriti në nivele të larta aq sa në kategorinë e parë, kjo skuadër fitoi 
edhe kundër ekipeve me përvojë si "Partizani" e "Flamurtari". Ritmi i lartë 
dinamik dhe harmonizimi me veprimet individuale e kolektive u bënë 
shumë shpejt veçori e ekipit. Skuadra u paraqit me mjaft dinjitet edhe në 
kupën ballkanike, ndonëse mesatarja e moshës së saj ishte 19,5 vjeç. Për disa 
vite, Zyberi punoi si trajner profesionist i skuadrës së KS "17 Nëntori", të 
cilën, nga pozicionet e mesit, e kaloi në vendin e dytë e të tretë. 

Pasi kishte punuar disa kohë në sektorin shkencor, në vitin 1979, ai 
emërohet në funksionin e lartë të kryetarit të FShF, detyrë në të cilën punoi 
deri në qershor 1980, kur, tërhiqet për arsye shëndetësore. Më 1983, në 
shkollën "Loro Boriçi", merr drejtimin e komisionit të lëndës së futbollit. 

Për kontributet e tij është vlerësuar me Urdhërin "Naim Frashëri" të 
klasit II dhe I, "Nderi i Qytetit të Tiranës", "Nderi i Sportit Shqiptar" dhe së 
fundi “Mjeshtër i madh” (2006). 
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ISUF PELINKU 
                            

- Anëtar i ekipit përfaqësues të futbollit - 
- Mjeshtër i sportit -  

(KF “Tirana”) 
 

Lindi në Shkodër në vitin 1926 dhe është një ndër futbollistët e dalë 
nga djepi i shquar i atij qyteti dhe në atë kohë kur sheshet dhe rrugicat e 
Tophanës, Zdraljes, Perashit etj., gumëzhinin nga fëmijët që luanin futbollin 
e tyre të dashur e magjik. Bashkë me mjaft moshatarë të tij, në shkollën me 
traditë “Parrucë“, këta fëmijë bënë jo vetëm mësimet e zakonshme, por në 
mënyrë të orgnizuar u dhanë edhe pas këtij sporti. Në moshë fare të re, ai 
bëhet pjesëtar i KS “Vllaznia“, e cila në vitet 1945 dhe 1946 shpallet dy herë 
kampione kombëtare. 

 Më pas, deri në vitin 1954, karrierën e tij të futbollit e ushtroi në 
Tiranë. Në këtë libër, po evidentojmë dy vlera mjaft të rëndësishme për të: 
së pari, me ekipin “Puna“ e Tiranës, si një “përfaqësues” i sportistëve 
jotiranas, luajti plot ndershmëri e përkushtim dhe për këtë mbahet mend 
mirë nga të gjithë sportdashësit vendas; së dyti, falë aftësive të tij teknike, 
fizike e taktike, si qendërmbrojtës i shkëlqyer, këtë kontribut të rëndë-
sishëm, ai e dha në kohët më të vështira dhe pikërisht tij, atëherë kur pas 
Partizanit, edhe Dinamo thithte më cilësorët. Të gjithë futbollistët, si A. 
Parapani, M. Metani, B. Kurani, vëllezërit Emiri, H. Petrela, O. Caslli etj., 
dhe bashkë me ta, edhe Isufi, sakrifikuan e bënë gjithçka për ta mbajtur atë 
skuadër në elitën e futbollit shqiptar. O. Reçi kujton një rast se, si ai, me 
karakterin e pastër, rrezikoi edhe në karrierën e vet (Isufi kishte funksione 
të rëndësishme për kohën), për interesin e skuadrës. Për kualitetet dhe 
pjekurinë e tij, mjaft kohë, ai mbajti edhe shiritin e kapitenit dhe këtë 
realitet, e gjithë skuadra e bashkë me të edhe vetë sportdashësit, e panë si 
diçka krejt normale dhe pa asnjë cmirë. Deri sa vdiq në Lezhë, ku ishte 
vendosur përfundimisht, ai jetoi dhe punoi po me këto karakteristika dhe 
vlera të tij. 

Isuf Pelinku ka qenë edhe anëtar i ekipit përfaqësues. Ai mbahet 
mend mirë për dy fitoret kundër Çekosllovakisë (3-2 dhe 2-1), më 29 nëntor 
dhe 7 dhjetor 1952, dhe një kundër Polonisë (2-0), më 29 nëntor 1953, të 
zhvilluara në Tiranë; ndeshjet kundër "Spartak" të Moskës, në Tiranë dhe 
Moskë, në vitin 1955, etj.. 

Falë studimeve për trajner, të kryera në Universiteton e Kulturës 
Fizike të Budapestit, ka ushtruar këtë detyrë me ekipet e futbollit të KS 
“Flamurtari“, KS “Besa“, KS “Vlaznia“ dhe KS “Besëlidhja“.  
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SAMI BEKTASH EMIRI 
                            

- Mjeshtër i sportit -  
(KF “Tirana”)  

  
Samiu ka lindur më 8 janar 1927 në Tiranë një familje qytetare dhe 

me tradita zejtare. Ai e desh futbollin edhe pse, sikurse të tjerët, e nisi me 
topa lecke. Ndeshjet e para, duke luajtur me skuadrën e “Vllehëve“, i 
zhvilloi në fushën e kishës, atje ku sot është Stadiumi “Qemal Stafa“ e në 
fushën e Agait, ku është Stadiumi “Selman Stërmasi“. Për disa vjet ndahet 
nga futbolli sepse del partizan me Batalionin “Dajti“.  

Pas çlirimit, iu rikthye këtij sporti, duke qenë pjesë e skuadrës së 
KS “17 Nëntori“. Megjithëse vjen nga, lufta mobilizohet ushtar në adresën 
KS “Partizani“, me të cilin, duke luajtur si organizator i qendrës, madje 
edhe sulmues i mirëfilltë, djathtas apo majtas, më 1949 shpallet kampion 
dhe fiton një kupë të Republikës. Nën drejtimin e trajnerit të njohur Myslym 
Alla, bashkë me të vëllanë e tij, gjatë viteve 1951-1953, luan futboll përsëri 
me ekipin e Tiranës. Në këtë klub, aktivizohet edhe në volejboll, në rolin e 
ngritësit, dhe në hendboll, në rolin e portierit.  

Samiu nuk ishte shtatlartë, por njihte mirë taktikën e lojës së fut-
bollit dhe falë kësaj kryente veprime inteligjente në kombinimet me shokët. 
Nuk ishte i shpejtë me topin, por e përdorte atë me të dy këmbët, ishte i 
saktë në triblim dhe kishte gjuajtje të forta. Ai kishte mjaft grintë dhe me 
këtë veçori ndikonte edhe te shokët në luftën sportive dhe në ndjenjën e 
fitores. Megjithëse trofetë e tij janë vetëm në përbërje të ekipit të Partizanit 
dhe asnjë në përbërje të Tiranës, ai ka ndjerë kënaqësinë e kontributit të tij 
për qytetin ku lindi dhe u rrit. Por, me këtë skuadër, ai ka ndjerë edhe një 
tjetër kënaqësi. Mbrojtjen e ngjyrave të saj e provoi në vitet më të vështira, 
dhe pikërisht atëherë kur lojtarët më cilësorë ishin në dispozicion të klubeve 
ushtarake. Shpesh herë, ai kujtonte momentet më të spikatura me bashkë-
lojtarë dhe me kundërshtarë të veçantë si dhe rastet më specifike për 
ndeshje të ndryshme. Prej vitit 1953 e deri më 1958, kohë që shënon fundin e 
karrierës së tij, bashkohet me Spartakun e Tiranës, i përfshirë po ashtu në 
kategorinë e parë të kampionatit kombëtar të futbollit.    

Samiu vdiq më 17-2-2003. Ai ishte diplomuar “inxhinier mekanik“. 
Gjithnjë ka qenë i dalluar për thjeshtësi dhe për sjellje korrekte me të gjithë 
dhe në çdo mjedis, përfshirë edhe ndërmarrjet ku punoi, siç ishte i respek-
tuar edhe nga të tjerët. Po ashtu ishte familjar dhe prind i mirë.  

E veçanta për të ka qenë veprimtaria e përbashkët me Qemalin, 
vëllanë më të madh të tij. 
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SEID MUHARREM FOÇI 
                            
- Funksionar i lartë i sportit -  

  
 

 
Pas pjesëmarrjes në luftën nacionalçlrimtare, nga nëntori i vitit 

1943 e deri në çlirimin e vendit, Seidi, deri sa doli në pension në vitin 1982, 
vazhdoi karrierën e ushtarakut të profiluar me problemet e fizkulturës. Ai 
ka lindur në Tiranë më 2 shkurt të vitit 1927 në një familje qytetare ven-
dase. Ishte 19-20 vjeç, kur, në përbërje të KS “Partizani” të sapoformuar, 
luajti hendboll në vitin 1947, basketboll, në kampionatet e viteve 1948-1950 
dhe futboll me ekipin e Shkollës së Bashkuar Ushtarake, në vitet 1954-1955. 

Megjithate, kontributi i tij më i madh dhe më cilësor është në fun-
ksionet e drejtuesit sportiv. Në kohën më të gjatë ka patur detyrën e shefit 
ose të inspektorit në KS “Partizani”, një nga klubet më të fuqishme dhe më 
cilësore të vendit. Në këto angazhime, problemet më të rëndësishme, me të 
cilat ai është ndeshur kanë qenë ato të përgatitjes dhe të pjesëmarrjes së 
ekipeve shumësportëshe në aktivitetet kombëtare. Duke qenë gjithnjë pre-
tendues për titull, edhe detyrat kanë qenë më të vështira. Rezultatet nuk 
kanë munguar. Falë edhe punës së palodhur të Seidit, në mjaft sporte, siç 
ishin ato të futbollit, basketbollit, peshëngritjes, mundjes, çiklizmit etj., e 
sidomos për meshkuj, arritjet kanë qenë shumë të mira. Seidi tregon se, 
detyrat më të vështira dhe që kërkonin më shumë përkushtim ishin gjatë 
përgatitjes për spartakiadat kombëtare. Në klasifikimin e përgjithshëm, 
zënia e vendit të dytë, pas KS “17 Nëntori” të Tiranës, konsiderohej e 
suksesëshme. Po të kësaj shkalle ishin edhe manifestimet fizkulturore që 
zhvilloheshin në atë kohë. 

Ai ka qenë edhe pedagog i edukimit fizik në Shkollën e Bashkuar, 
shef i fizkulturës në divizionin e parë dhe inspektor për sportet në drej-
torinë e përgatitjes fizike në Ministrinë e Mbrojtjes. Në këtë të fundit, 
përkushtim të madh kanë kërkuar përgatitjet për spartakiadat e përvitësh-
me të ushtrisë, të cilat duheshin koordinuar në mënyrë perfekte edhe me 
organet e sportit të Republikës.  

Në çdo detyrë të ngarkuar, ai ka qenë gjithnjë i përkushtuar dhe 
me kulturë qytetare. Duke mos harruar asnjëherë se ishte tiranas, e ndjente 
veten keq kur ndesheshin me Tiranën dhe sidomos kur ndërmjet këtyre 
klubeve krijoheshin probleme të lidhura kryesisht me kalimin e sportistëve. 

Për meritat e tij, ai mban medaljet e luftës: të Kujtimit, të Trimë-
risë dhe të Çlirimit, si dhe Urdhërin e Skënderbeut të klasit II, Urdhërin 
“Naim Frashëri” të klasit II dhe “Kuadër i dalluar në sport”. 
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FADIL MUHEDIN VOGLI 
                            

- Mjeshtër i merituar i sportit -  
- Anëtar i ekipit kombëtar të futbollit - 

   
Ka lindur më 18 maj të vitit 1927 në një familje nga më të hershmet 

e Tiranës. Personalitetin e tij të merituar e ka fituar si njeri i sjellshëm e ko-
rrekt, ndonse me profesionin e marangozit, dhe si futbollist i njohur deri në 
ekipin tonë kombëtar. Me bashkëmoshatarët e tij është aktivizuar në këtë 
sport që 12-13 vjeç, kur ai dallohej për aftësitë dhe shpirtin e garës. Pikë-
risht këto veti e rendisin ate me më të rriturit e skuadrës së Shoqërisë 
"Rinia", pjesëmarrëse në kampionatin lokal të Tiranës gjatë periudhës së 
pushtimit italian. Duke qëndruar në ushtri deri në janar të vitit 1947, si 
partizan i Brigadës I S, në vitet e pasçlirimit formoi skuadrën e futbollit të 
kësaj njësie. Më pas, bëhet pjesëtar i ekipit të futbollit të Divizionit të 
Korçës, që rivalizonte në kampionatin kombëtar, dhe me të cilin luanin 
edhe B. Vathi, O. Pengili e të tjerë tiranas.  

Me përvojën e fituar, nga viti 1947 deri në 1950, Fadili aktivizohet 
me KS “17 Nëntori”, ku me veprimet e tij mbrojtëse ndikoi në vlerat cilë-
sore të skuadrës dhe në renditjen e saj. Por, edhe për Fadilin ishte e njëjta 
zgjidhje. Duke qenë lojtar cilësor inkuadrohet me ekipin e futbollit të KS 
"Partizani", ku qëndroi deri në vitin 1958. Kontributi i tij në rolin e mbroj-
tësit të djathtë, me dinamizmin dhe shpirtin e garës, vlerësohet në të gjitha 
rastet. Ai është fitues i tre kampionateve kombëtare (1954, 1957, 1958) dhe i 
dy kupave të Republikës (1057, 1958). Në planin e aktiviteteve ndërkom-
bëtare, në vitin 1958, ka fituar medaljen e argjendë në Spartakiadën e Ush-
trive të Lindjes, të zhvilluar në Lajpcig të Gjermanisë. 

Për vlerat e lojës së tij, ka qenë edhe pjesëtar i ekipit kombëtar të 
futbollit. Nga ndeshjet e zhvilluara, brenda dhe jashtë vendit, kujton tur-
neun e pasuksesshëm në Rumani, Çekosllovaki dhe Hungari (1950), Festi-
valet e Rinisë në Bukuresht (1953) dhe në Varshavë (1955), ndeshjet me  
"Spartak" të Moskës, të zhvilluara në Tiranë dhe në Rusi, etj.. 

Pas karrierës së tij si futbollist, me mjaft përkushtim dhe sukses, ka 
bërë edhe detyrën e trajnerit të grupmoshave të KS "Partizani". 

Sot ndjen kënaqësi kur shikon të vegjëlit që luajnë futboll dhe 
veçanërisht për nipin e tij 14-vjeçar Uve, që jeton në një qytet të Italisë dhe 
të vlerësuar me kupën e futbollistit më të mirë të kësaj moshe. 

Për meritat e tij, Fadili është dekoruar me medaljen e Trimërisë, 
medaljen e Çlirimit dhe medaljen e Punës. 
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ARISTIDH LLUKA PAPADHOPULLI 
                            

 - Gjyqtar ndërkombëtar -  
- Mjeshtër i sportit -  

(KF “Tirana”)  
Aristidh Papadhopulli ka lindur në Tiranë më 30-4-1928. Pas 

arsimit të mesëm, kreu edhe dyvjeçarin e fakultetit ekonomik Në vitet 1949-
1952 punoi në fabrikën e sheqerit të Korçës dhe pastaj deri sa doli në 
pension, ekonomist në ndërmarrjen komunale të Tiranës. Me sportin e fut-
bollit, Tili, siç thëritet shkurt, është aktivizuar qysh në moshë të re, 
fillimisht në vitin 1943 me ekipin "Djelmënia", pjesëmarrëse në kampionatin 
lokal të Tiranës dhe, më pas, në vitet 1947-1968, si mesfushor, me ekipin e 
futbollit të KS "Tirana". Në dy vjetët e punësimit në Korçë, luajti edhe me 
"Skënderbeun" vendas. Kontributi i Tilit, me karakteristikat e një lojtari të 
palodhur, të kudondodhur dhe mjaft luftarak, është vlerësuar shumë nga 
klubet sportive ku ka luajtur dhe nga vetë sportdashësit. 

Por, më shumë emër Aristidhi ka bërë në rolin e gjyqtarit të fut-
bollit. Pasi kreu kursin përkatës në vitin 1969 dhe mori liçensën e kategori-
së së parë, deri në vitin 1979 ka drejtuar qindra ndeshje zyrtare dhe miq-
ësore të karakterit kombëtar. Rrjedhojë e natyrës së ndershme të tij ishin 
edhe gjykimet korrekte e profesionale. Mbi këto tregues të padiskutue-
shëm, Tilit i është besuar gjykimi i mjaft takimeve të rëndësishme në 
kategorinë e parë apo të dytë të futbollit tonë.  

Me këto tregues, ai ka patur vlerësime pozitive edhe në gjykimet e 
shtatë ndeshjeve ndërkombëtare, prej të cilave mund të veçohen ato 
Bullgari-Turqi, Shqipëri-Kinë, Shqipëri-Bullgari etj.. Më tej, kontributi spor-
tiv i Tilit vazhdoi edhe edhe në rolin e vëzhguesit. Nga viti 1980 deri në 
1990, me të njëjtat tipare, kopetencën profesionale dhe paanësinë, ai ka 
vëzhguar mbi 70 ndeshje futbolli. 

Aristidhi ka marë pjesë në luftën Nacionalçlirimtare, i inkuadruar 
në Brigadën I S.  

Për merita të luftës dhe të punës, ai është dekoruar me Medaljen e 
Trimërisë, Medaljen e Çlirimit, dy medalje të punës etj.. 
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SAIM XHELADIN BEJTA 
                            

- Trajner i merituar -  
 
   

Saim Bejta ka lindur në Tiranë më 15-9-1928. Pasi në vitin 1952 
mbaroi Teknikumin e Fizkulturës, kreu studimet dyvjeçare për trajner të 
gjimnastikës në ILKF "Fesaft" të Petrogradit në Rusi dhe, më pas Institutin e 
Lartë të Kulturës Fizike "Vojo Kushi", ku u diplomua "mësues i edukimit fizik". 

Në sportin e gjimnastikës, të ushtruar nga Saimi që në aktivitetet e 
shkollave, ka zënë vazhdimisht vendet e nderit. Në përbërje të KS “17 
Nëntori”, ai jo vetëm se është ndër gjimnastët më të vjetër, por ka qenë edhe 
nga gjimnastët e parë rezultativë zyrtarë. Për disa vite ka qenë  deri kampion 
i vendit. Rezultatet e larta të arritura prej tij, e bënë Saimin edhe pjesëtar të 
ekipit kombëtar të gjimnastikës. Ai ka përfaqësuar vendin tonë në disa gara 
ndërkombëtare, ndër të cilat në Ballkaniadën e vitit 1947, të zhvilluar në 
Lubjana të Jugosllavisë, në Festivalin e Rinisë të vitit 1948, të zhvilluar në 
Pragë të Çekosllovakisë etj.. 

Kontributi i tij në gjimnastikën shqiptare ishte me mjaft vlera. Gjatë 
dy dekadave, në detyrën e trajnerit, përmes metodave dhe formave bash-
këkohore, arriti rezultate shumë të mira me ekipet e gjimnasteve. Ato vle-
rësohen jo thjesht për shumë vende të nderit në kampionatet kombëtare dhe 
në kupat e ndryshme, por veçanërisht për cilësine dhe nivelin artistik të 
gjimnastikës. Saimiri mbetet një ndër krijuesit e traditës shqiptare të këtij 
sporti për femra dhe përgatitës i një numri të madh mjeshtresh të këtij sporti.  
Përkushtimi i vullnetshëm dhe pasionant sidomos në detyrën e trajnerit të 
ekipit kombëtar për femra ishte mjaft i dukshëm. Me gjithë vështirësitë e 
infrastrukturës sportive të atyre viteve, vuri baza të shëndosha të ecurisë dhe 
të progresit cilësor. Ekipin kombëtar, e ka drejtuar, gjithashtu në disa takime 
miqësore ndërkombëtare, siç ishin ato në Kinë (1966 dhe 1970), ku edhe vetë 
fitoi një përvojë të mirë. 

Për merita sportive, mban edhe titujt: "Mjeshtër i Sportit",  "Nderi i 
gjimnastikës Shqiptare" dhe "Nderi i Sportit Shqiptar". Eshtë dekoruar me 
Urdhërin "Naim Frashëri" të klasit II. 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPORT 
________________________________________________________________________ 
- 108 - 

 
 
 
 

MASAR ISUF MENIKU 
                            

- Anëtar i ekipit përfaqësues të futbollit -  
 
   

Ka lindur në Tiranë në vitin 1928 në një familje të hershme dhe me 
tradita tiranase. Vdiq, në moshën 48-vjeçare, më 1 dhjetor të vitit 1976. 

Futbollin, me bashkëmoshatarët e tij, e luajti jo vetëm në rrugicën e 
lagjes, por edhe në fushat e bukura dhe të shumta që familjet tiranase i 
kishin lënë në dispozicion të rinisë për tu argëtuar me sport. Në këto am-
biente spikati edhe talenti i Sarit, siç e thirrnin shokët. Ai u inkuadrua shu-
më shpejt në gjirin e skuadrës së më të rriturve të lagjes që, në atë kohë, 
luante në fushën e Shallvares.  

Loja e tij në mesfushë, plot fantazi dhe grintë sportive, e mbështe-
tur në strukturën e bukur fizike të një lojtari elegant, me vitalitet dhe me 
rendiment të lartë, e çuan Sarin para kohe në ekipin e të rriturve të KS 
“Tirana”. Përkrah futbollistëve të dëgjuar të asaj kohe, Xh. Demneri, A. 
Parapani, R. Spahiu etj., ai kontribuoi ndjeshëm në ndeshjet e shumta që 
zhvilloi në aktivitetin kombëtar. 

Me këto vlera të larta sportive, natyrshëm dhe me meritë, Masari 
shkoi deri në përbërje të ekipit kombëtar të futbollit. Për ndeshjen e tij, të 
zhvilluar në Beograd, kundër Jugosllavisë në vitin 1946, ai ishte pjesë e 
formacionit të skuadrës. 

Fatkeqësisht karriera e tij sportive u ndërpre para kohe, madje në 
kulmin e formës dhe në moshën më të bukur. Lufta klasore e bëri të veten. 
Regjimi i mëparshëm, në vend të dekorimit për kontributin e tij në sport, i 
dha mjaft vite burgim. Megjithate, komuniteti i Tiranës, duke e kujtuar me 
respekt, krahas personaliteteve të tjerë të sportit, e ka nderuar dhe vazhdon 
t’a nderojë ate.  

Gjithësesi, në familjen e Masarit, tradita sportive vazhdoi. Edhe 
djali i tij, Gëzimi, aktivizimin me grupmoshat e KS "Tirana" dhe me të 
rriturit e KS "Partizani", e ndërpreu po për shkak të biografisë. 
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HAXHI MUSTAFA MEMA (ARBANA) 
                            

- Mjeshtër i sportit -  
(KF “Tirana”)  

  
Haxhi Mema (Arbana) ka lindur më 15-2-1929. Falë nxitjes së të atit 

të tij të nderuar, Mustafa Arbana, ai është pinjolli i parë i asaj familje të 
rrallë tiranase dhe ndoshta shqiptare që nxorri ndër breza aq shumë spor-
tistë dhe sidomos futbollistë, madje mjaft cilësorë e me emër. Ka ushtruar 
gjithë jetën profesionin e marangozit. 

Pas aktivizimit me skuadrat e fëmijëve të lagjes së tij, po ashtu 
mjaft sportive, kaloi me ekipin e të rriturve të KS "Tirana", përkrah futbo-
llistëve me emër të kohës. Si sulmues i mirëfilltë, që në ndeshjen e parë të tij 
ndaj ekipit të Durrësit (1946), që pat përfunduar 4-0, shënoi dy gola. Me 
Tiranën, i dalluar për grintën sportive dhe për egon e fitores, u aktivizua 
rregullisht deri në vitin 1949, kur u shpall edhe golshënuesi më i mirë i 
kampionatit, kohë kur thirret për kryerjen e shërbimit ushtarak. Duke luaj-
tur me KS "Partizani" deri më 1955 jep kontribut të ndjeshëm në shpalljen 
kampion të vendit për vitin 1954. Më tutje, ai rikthehet po në skuadrën e 
Tiranës, ku, me të gjitha mundësitë, përpiqet të japë gjithshka.  

Gjatë karrierës së vet zhvilloi qindra ndeshje zyrtare të vendit dhe 
mbi 24 ndeshje ndërkombëtare. Prej tyre të cilave më të theksuara janë ato 
të zhvilluara në Sofie të Bullgarisë me skuadrat ushtarake të vendeve të 
lindjes. Në takime miqësore të këtij lloji, Haxhiu ka dhënë ndihmesë të 
çmueshme edhe te skuadrat "Vllaznia" e Shkodrës dhe "Teuta" e Durrësit.  

Në detyrën e trajnerit, pasi qe angazhuar në fillim me ekipin e fut-
bollit të KS "Dajti" të Tiranës, të cilin, në sajë të punës plot pasion e nxori 
kampion të kategorisë së tretë, më vonë, punoi për përgatitjen e futbo-
llistëve të grupmoshave e sidomos të të rinjve të KS "17 Nëntori" (sot KS 
"Tirana"). Me intuitën karakteristike, Haxhiu shquhesh për zgjedhjen dhe 
seleksionimin e futbollistëve. Në vazhdim të punës së Xh. Demnerit dhe 
paralel me O. Casllin etj., ai arriti t’i japë ekipit të parë dhe atij përfaqësuses 
mjaft futbollistë cilësorë.  

Vlerat e tij sportive dhe cilësore, ai i shpalosi edhe në detyrën e 
gjyqtarit të futbollit. Në aktivitetet tona kombëtare, ka gjykuar qindra 
ndeshje të kampionatit të kategorisë së parë dhe të kupës së Republikës. Për 
gjykimet e tij të ndershme (rrjedhim i padiskutueshëm i karakterit të tij) 
dhe profesionale (rezultat i përgatitjes së tij futbollistike), është vlerësuar 
gjithnjë dhe nga të gjitha instancat, përfshirë vetë komunitetn e Tiranës. 
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AHMET ISMAIL METANI 
                            

- Anëtar i ekipit kombëtar në futboll - 
- Mjeshtër i Sportit -   

(KF” Tirana”)  
Futbolli ishte dhe mbeti pjesë e familjes së Metit, emër me të cilin 

njihet Ahmet Metani. Më parë kishte luajtur vëllai i tij, Haxhiu, megjithëse 
deri në kampionatin lokal të Tiranës. Në të njëjtin nivel arriti edhe vëllai 
tjetër, Nuriu. Ahmet Metani lindi më 30-3-1929 dhe vdiq më 30-4-2003.  

Me të dhënat e tij dhe me vlerat sportive shumëplanëshe, Meti 
njihte mirë volejbollin dhe basketbollin, por emrin e bëri në futboll. Ka 
luajtur si sulmues me skuadrën e Tiranës dhe, më pas më 1948, me atë të 
Erzenit të Shijakut që në atë kohë rivalizonte në kategorinë e parë. Pa-
varësisht se në këtë rol, ai cilësohej ndër golshënuesit më të mirë të kam-
pionatit, specialistët e vendosën atë në portë. U aktivizua me KS “Tirana” në 
vitet 1949-1950 dhe me KS “Dinamo” në vitet 1950-1951, prej nga rikthehet 
përfundimisht, duke luajtur po me Tiranën deri në mbylljen e karrierës së tij 
më 1965. Për kohën që u aktivizua dhe për kontigjentin që kishte kjo 
skuadër, bashkë me shokët e tij O. Caslli, S. Struga, Xh. Merja, E. Shehu, A. 
Parapani etj., ai bëri përpjekjet maksimale për t’a mbajtur atë në elitën e 
futbollit. Duke u cilësuar nga portierët më të mirët të futbollit shqiptar, falë 
qartësisë së tij, Meti shquhesh sidomos për lojën pozicionale. Në këtë 
detyrë, ka rivalizuar bindshëm me të mirënjohurin Qemal Vogli, jo vetëm 
kur ishin bashkë në KS “Dinamo, por edhe si kundërshtarë”, madje edhe në 
përbërje të ekipit tonë kombëtar.  

Meti ka lënë prapa vetes dy breza të vërtetë sportistësh. Djemtë e 
tij, sikundër ai, kanë luajtur po ashtu në sulm ose në portë. Luani (Ili) arriti 
deri në ekipin e parë të KS “Tirana” dhe tani shërben si trajner i kategorisë 
së parë; Blerimi, djali tjetër i Metit, ka luajtur portier i “Shkëndisë“; Agroni, 
djali i tretë, ka luajtur në kategorinë e dytë; ndërsa djali i fundit, Altini, 
përsëri futbollist, është pjesë e të rinjve të Tiranës. Nipat dhe mbesat duket 
se po shkojnë edhe më larg. Ronaldi, djali i Blerimit, ky talent i vërtetë 
shqiptar, po shfaqet mjaft befasues në futbollin austriak. Pasi u aktivizua në 
përbërje të Salcburgut dhe me ekipin U-21 të këtij vendi, duke qenë edhe 
kapiten i saj, në kuadrin e eliminatoreve të kampionatit botëror të 2006-ës, 
ka arritur të zhvillojë edhe dy ndeshje me ekipin përfaqësuesen e futbollit të 
atij vendi.  
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TEOFIL MILLAN BAÇI (BUGOVIKU) 
                            

- Mjeshtër i Sportit -   
(KF” Tirana”) 

  
Teofil Baçi, ose Tafili siç thirret ndryshe ky emër i shquar dhe mjaft 

popullor i futbollit, dhe i lindur në Tiranë më 1929, ka nisur aktivitetin e tij 
që në kampionatin e parë të pasluftës të filluar më 12 shtator 1945. Edhe pse 
në moshë fare të re, ai ishte mjaft dinjitoz krahas emrave si P. Resuli, F. 
Janku, B. Fagu, Xh. Demneri, A. Parapani etj.., të cilët nën drejtimin e traj-
nerit S. Stërmasi, zunë vendin e dytë.  

Ai mbetet i paharruar për performancën e tij konstante dhe për 
karrierën futbollistike ndoshta më të gjatë, e cila vazhdoi suksesshëm deri 
nga viti 1963, kur  me te, ishin bashkuar më parë edhe F. Frashëri, P. Pano e 
deri vëllai i tij më i vogël P. Bugoviku. Tafili mban edhe një pozicion të 
ndërmjetëm e karakteristik ndërmjet dy emrave mjaft të njohur të futbollit 
shqiptar, pjesë të traditës sportive familjare të tij, ai është nip i mjeshtrit të 
mirënjohur S. Llambi dhe i ati i më të riut, po ashtu të mirënjohur, M. Baçi. 
Vlerat e tij të merituara nuk mundi t’ja zbehte as sistemi i kohës. Pasi 
mbaroi në Jugosllavi një kurs për mekanik të industrisë së sheqerit, kreu 
disa muaj burg për tentativë arratisje. Megjithate, nga të gjithë sportdashësit 
tiranas, kualitetet e tij mbesin gjithnjë të konsiderueshme, ndërsa vetë ai, 
përherë i respektuar.  

Në përbërje të skuadrës së atëhershme “Puna” e Tiranës, ai luajti 
kur nevoja ishte më e madhe. Futbollistët më të mirë duhet të angazho-
heshin me skuadrat e privilegjuara. Vendi i tretë, më i miri që mund të 
merrte skuadra ishte rrjedhim dhe meritë e sakrificave të tyre. E, në këtë 
plan, në rolin e mesfushorit të djathtë, Tafili, me teknikën e tij dhe qartësinë 
taktike, shquhesh si organizator. Ai ishte i fortë fizikisht, i vullnetshëm dhe i 
palodhëshëm, por mbi të gjitha, Tafili, duke qenë gjithmonë i dashur, i sjell-
shëm dhe i sinqertë, ishte mjaft grintioz dhe për të gjitha këto cilësi edhe 
shembull dhe model për skuadrën. Po, me këtë formim profesional dhe 
njerëzor, ai luajti për dy vjet edhe në rradhët e KS “Partizani“. 

Eshtë angazhuar në të gjitha ndeshjet ndërkombëtare të klubit “17 
Nëntori“,e veçanërisht në kupat ballkanike. Në takimet e karaktetrit miqë-
sor, që, në atë kohë, ishin më të shumta, ka luajtur, brenda dhe jashtë 
vendit, kundër skuadrave jugosllave, bullgare, çekosllovake, sovjetike etj.. 
Për ndeshje të këtij lloji është aktivizuar edhe në ndihmë të KS “Dinamo“. 
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OSMAN ISMAIL CASLLI 

                            
- Medalje e Artë - 

 
                                     

Osman Caslli ka lindur më 1-1-1930 në një familje të hershme 
tiranase. Pasi mbraroi Teknikumin e fizkulturës në Tiranë kreu edhe stu-
dimet e larta në ILKF (sot Akademia e Edukimit Fizik dhe Sporteve) "Vojo 
Kushi", ku u diplomua “mësues i edukimit fizik”. Në shërbim të kësaj detyre, 
për mbi 40 vjet ka qenë mësues në shkolla të ndryshme 8-vjeçare dhe të 
mesme të kryeqytetit dhe, për shumë vite të tjera, pedagog në Universitetin 
Shtetëror të Tiranës. Ai vazhdimisht ka marrë vlerësime pozitive e të meri-
tuara, dhe, si ndër më të dalluarit, është dekoruar me medaljen e “Punës” 
dhe Urdhërin "Naim Frashëri” të klasit II. 

Me sportin Osmani (Moni) është marrë që në moshë të vogël kur, 
në lagjen "Ali Bej", luante me bashkëmoshatarët e tij. Si mjaft të rinj spor-
tistë të asaj kohe, edhe ai ushtrohej si një sportist shumëplanësh. Ka qenë 
viti 1947 kur bëhet pjesëtar aktiv i formacionit të parë për të rritur në ekipin 
e futbollit të Tiranës, me të cilin luajti deri në vitin 1953. Të dhënat e 
padiskutueshme e renditën atë në grupin e atletëve po të Tiranës, sport në 
të cilin ai u aktivizua në disa gara. Me rezultatet e arritura prej tij, ka 
shkëlqyer realisht për shumë vite dhe është shpallur kampion i vendit në 
vrapimet 200 dhe 400 m. me pengesa; në hedhjen e shtizës; në dhjetëgarësh 
etj.. Gazetat e kohës e kanë vlerësuar atë si ndër atletët më të mirë të vendit. 
Në përfaqësim të atletikës, ishte në listën e 47 mjeshtrave të parë të sportit 
të vendit tonë.  

Megjithate, Osmani nuk kishte hequr dorë nga futbolli. Falë pa-
sionit dhe përvojës së tij, dashuria për këtë sport masiv dhe mjaft popullor 
nuk i largohet. Duke qenë i përgatitur edhe në atletikë, ai jep kontribut 
mjaft të rëndësishëm në rolin e trajnerit dhe sidomos me të rinjtë. Ekipi i 
Tiranës, nën drejtimin e tij profesional dhe shkencor, del katër herë radhazi 
kampion i vendit (1959, 1960, 1961 dhe 1962). Po në këtë detyrë, ai ka drej-
tuar edhe ekipin e futbollit të KS "Studenti", përfaqësues i Univesrsitetit. I 
formuar nga vetë ai, ky ekip, duke dalë kampion në kategorinë e tretë e në 
kategorinë e dytë, kaloi deri në të parën. Gjithnjë rezultativ dhe, duke fituar 
respektin e sportistëve.e të pedagogëve të ILKF, me mjaft kopetencë, 
Osmani punoi edhe me skuadrat "Shkëndia", për të rinj dhe të rritur. 

Ndonëse tani është në pension, angazhohet përsëri në përgatitjen e 
futbollistëve të vegjël duke dhënë pa rezerva përvojën e tij të çmuar për 
këtë sport aq masiv. 
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TEODOR VASIL JANKU 
                            

- Mjeshtër i merituar i sportit - 
 
                                     

Teodori, ose Todi, siç njihet nga të gjithë, ka lindur më 8-1-1930 
dhe rrjedh nga një familje e hershme tiranase. Nevojat ekonomike e de-
tyruan të punojë që në moshë të re. Si mjeshtër në profesionin e maran-
gozit, ai fitoi respektin e të tjerëve për cilësinë në punë.  

Me jetën e tij sportive, ai çoi edhe më përpara traditën familjare. 
Njëri nga vëllezërit më të mëdhenj të tij, Foto ka qenë kapiten i KS “Tirana” 
dhe i përfaqësueses së Shqipërisë në futboll. Edhe Todi në moshë të re ush-
troi futbollin, por, për një kohë të shkurtër. Talenti i tij në boks u shfaq në 
spartakiadën ushtarake, kur duke kryer shërbimin e detyrueshëm ushtarak 
doli kampion (1951). Si boksier i përhershëm i KS "Tirana", fitoren e parë, ai 
e arriti ndaj Naun Gjançit (1952), dy herë kampionit paraardhës. Todi u bë 
kampion absolut i Shqipërisë për peshën e rëndë, duke fituar këtë titull për 
12 vjet radhazi. Kundërshtarët e tij, të ringut dhe jo të ringut, u përpoqën 
me të gjitha mënyrat për të venitur shkëlqimin e "mbretit të dorezave 
shqiptare", apo të "marangozit tiranas që i rrëzoi të gjithë në tapet", por 
megjithate pa sukses. Falë aftësive të tij, gjatë karrierës sportive, ai nuk 
humbi asnjë ndeshje. Në përfaqësim të Shqipërisë, duke qenë njëherësh 
kapiten i ekipit të saj, Todi ka marrë pjesë edhe në disa aktivitete ndërkom-
bëtare. Në takimet me "Shpresat" e Hungarisë në Tiranë, në ato të zhvillu-
ara në Armeni, në Gjermaninë lindore etj., arriti rezultate mjaft të mira.  

Ndalimi i boksit, më 1963, përbën për Todin një çast të hidhur. Ai 
akt shënoi mbylljen e një sporti sa të bukur aq edhe burrëror. Megjithate, 
kohët ndryshuan. Më 1991, Todi qe nismëtar i rifillimit të tij dhe i krijimit të 
Federatës. U zgjodh anëtar i kryesisë dhe pastaj zëvëndëspresident i saj. 

Në karrierën e tij të shkëlqyer, Todi asnjëherë nuk harroi komuni-
tetin e vet tiranas, të cilin e përfaqësoi me shpirt. Megjithëse ishte nevojar 
dhe do të kishte privilegje po të shkonte në klube të tjera më të fuqishme, ai 
kurrë nuk i pranoi ofertat për largimin nga KS "Tirana", nga ekipi i qytetit 
ku ka lindur. Ky akt provon dashurinë e tij për Tiranën dhe tiranasit, por 
edhe të tiranasve për atë dhe për gjithçka që ai dha në jetë e në sport. 
Përmes Shoqatës "Tirana",  ata e kanë vlerësuar me titullin "Fisnikëria 
Tiranase"; ndërsa përmes KS "Tirana", e kanë vendosur në "Librin e Artë". 

Për meritat e tij është vlerësuar me Urdhërin "Naim Frashëri" të 
klasit I, me "Medaljen e Punës", me Urdhërin e punës të klasit III, "Nderi i 
Sportit   Shqiptar" dhe "Mirënjohje e Qytetit të Tiranës". 
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NEXHMI SULEJMAN KADIU 
                            
- Funksionar i lartë i sportit - 

 
                                     

Ka lindur në Tiranë më 20 janar 1930, në një familje vendase. I ati 
është shquar si veprimtar patriotik, arsimor dhe fetar. Vetë Nexhmiu është 
veteran i luftës nacionalçlirimtare. Ka përfunduar, më1952, Akademinë e 
Edukimit Fizik në Varshavë, ku u specializua për basketboll. 

Si basketbollist i skuadrës së KS “Tirana“ u shpall kampion kom-
bëtar në vitin 1948, ndërsa me ekipin kombëtar, ka marrë pjesë në Kam-
pionatin Ballkanik dhe të Europës qendrore. Duke qenë trajner, ka drejtuar 
skuadrën “Puna“ (të viteve 50-të) për meshkuj dhe “Studenti“ për femra, 
me të cilat ka pasë rezultate mjaft të mira. Po kështu, ai është aktivizuar 
edhe si gjyqtar, kryegjyqtar dhe vëzhgues i ndeshjeve të basketbollit. 

Por, Nexhmiu është mjaft i njohur për kontributet e tij si funksio-
nar i lartë i sportit. Ai ka kryer detyra të rëndësisme shtetërore në fushën e 
kulturës fizike dhe të sporteve, ndër të cilat më të rëndësishme janë kryetar 
i Komitetit të Kulturës Fizike dhe të Sporteve për Tiranën (1970-1971) dhe 
Sekretar i Federatës Shqiptare të Basketbollit dhe të Volejbollit (1952-1967). 
Në të dy pozicionet, ai është përqendruar veçanërisht për problemet e 
masivizimit të sportit dhe sidomos në organizimin e punës për hartimin 
dhe zbatimin e programeve stërvitore bashkëkohore dhe të sistemeve më të 
përparuara për zhvillimin e basketbollit dhe të volejbollit.  

Eshtë inisiatori i ndryshimit të organizimit të kampionateve kom-
bëtare (1954), duke kaluar nga sistemi i grumbullimit në atë vajtje e ardhje 
dhe që në atë kohë zhvillohej në pak shtete të Europës. Me të njëjtin pa-
sion, ai argumentoi edhe nevojën e ngritjes së Federatës Shqiptare të Bas-
ketbollit dhe të Volejbollit (1964). Në dhjetor të vitit 1965, ishte në përbërje 
të Komisionit teknik që organizoi në Tiranë kampionatin ballkanik të bas-
ketbollit për meshkuj. Disa herë, Nexhmiu ka kryesuar edhe grupe spor-
tive jashtë shtetit: në Festivalin e Rinisë (Varshavë, 1955); në kampionatin 
Europian të Volejbollit (Bukuresht, 1955), në kupa të Europës etj.. Për kua-
litetet e tij në planin pedagogjik, Nexhmiu ka drejtuar katedrën e edukimit 
fizik të UT dhe katedrën e lojrave sportive në ILKF “Vojo Kushi”.  

Ai ka qenë zgjedhur edhe në forume të tjera, ishte anëtar i këshillit 
të përgjithshëm të BFSSh, i kolegjumit t gazetës “Sporti Popullor” etj.. 

Eshtë vlerësuar me titullin “Kuadër i dalluar në Fiskulturë e 
Sport” dhe është dekoruar me Urdhërat “Naim Frashëri” (1967 dhe 1983).  

Zotëron gjuhët polake dhe ruse dhe komunikon në atë italiane. 
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REMZI SELIM BULKU 
                            

- Mjeshtër i sportit - 
(KF “Tirana”) 

 
 

Remzi Bulku ka lindur në një familje të hershme tiranase më 10 
prill 1930. Në vitin 1968 përfundoi arsimin e lartë pranë ILKF "Vojo Kushi",  
ku u diplomua “mësues i edukimit fizik”. Me këtë detyrë punoi në shkollën e 
mesme të ndërtimit për rreth 30 vjet, deri sa doli në pension. 

Me të rriturit e futbollit të ekipit "Puna" e Tiranës është aktivizuar 
në vitin 1947, ku, gjithnjë, në rolin e mbrojtësit të djathtë, vazhdoi deri më 
1950. Në vitet 1951-1952 (kohë që kryente shërbimin e detyrueshëm ushta-
rak), ka qenë pjesëtar i ekipit të futbollit të KS "Partizani", për t’u kthyer 
përsëri në ekipin e tij të mëparshëm, ku luajti deri më 1958. Ai dhe shokët e 
tij të skuadrës, falë përkushtimit, zellit dhe karakterit të tyre, kanë 
kontribuar në periudhën më të vështirë. Klubet ushtarake "Partizani" dhe 
"Dinamo", mblidhnin lojtarët më cilësorë, e këtë më shumë e vuante skua-
dra e Tiranës, si një një burim i pashterrshëm për to. Megjithate, ajo 
qëndroi me dinjitet në radhët e ekipeve të mira të kategorisë së parë. 

Falë përvojës dhe kursit njëvjeçar të kryer prej tij në vitin 1963-
1964, kontributi i Xikes shihet edhe si trajner i futbollit. Me këtë detyrë dhe 
duke punuar me pasion, me ekipet zinxhir, sipas modelit të Xh. Demnerit 
dhe krahas kolegëve të tij H. Arbana, O. Reçi e O. Caslli, është aktivizuar 
pranë KS "Tirana", nga viti 1960 deri në vitin 1978. Falë edhe organizimit 
mjaft mirë të kësaj pune nga ai klub, u përgatitën futbollistë të moshave të 
ndryshme, nga paratërinjtë, të rinjtë dhe "Shpresa" (U-21). Ekipi i të rinjve 
dhe ai U-21, të drejtuara prej tij, janë shpallur nga një herë kampion kom-
bëtar, por mbi të gjitha është fakti se prej tyre kanë dalë dhjetra futbollistë 
cilësorë, të cilët, më vonë kanë luajtur me ekipin e parë e deri me atë 
kombëtar. 

Pasi la edhe detyrën e trajnerit të futbollit, por, duke qenë gjithnjë 
pasionant i sporteve, u ngarkua nga klubi me detyra të tjera. Dy vjet ka 
shoqëruar ekipin e çiklistave të KS "Tirana" në garat e kampionatit kom-
bëtar; për disa kohë, ka qenë përgjegjës i skuadrës së volejbollit të mesh-
kujve, gjatë së cilës ekipi fitoi dy kampionate dhe një kupë të Republikës. 
Po kështu, për dy vjet ka qenë anëtar i komisionit të apelit pranë Federatës 
Shqiptare të Futbollit. 

Për meritat etij është dekoruar me Medaljen e Punës dhe me 
Urdhërin "Naim Frashëri" të klasit II. 
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OSMAN MUSTAFA REÇI 
                            

- Anëtar i ekipit kombëtar të futbollit- 
- Mjeshtër i sportit -  

(KF "Tirana")  
Ka lindur më 26 prill të vitit 1930 në një familje të hershme të 

Tiranës. Sipas arsimit të tij të mesëm profesional, duke punuar me këtë 
profesion, prej ekonomisë së atëhershme shtetërore e deri në ate private të 
sotme, ka ushtruar gjithnjë detyrën e teknikut për pajisjet  elektroshtëpiake. 
Me futbollin, të cilin e ka parë si ëndërr dhe objektiv për kënaqësinë e tij, 
është marrë që në moshë të vogël, nga topi i leckës dhe deri në atë sportiv.  

Në moshën 17 vjeçare, Osmani ka zhvilluar ndeshjen e parë zyrta-
re, në kuadër të kampionatit kombëtar të kategorisë së parë të futbollit. Në 
përbërje të KS "17 Nëntori" të Tiranës (sot KS "Tirana"), kundër "Teutës" së 
Durrësit, u aktivizua suksesshëm në rolin e sulmuesit. Duke u renditur 
vazhdimisht në vende nderi; me Tiranën, Osmani ka zhvilluar me dinjitet 
mbi 300 ndeshje zyrtare të kampionatit dhe të kupës. Për kualitetet e tij 
teknike dhe fizike dhe si një lojtar i sulmit bëhesh problem për mbrojtjet 
kundërshtare. Falë edukatës dhe qytetarisë së tij, si dhe personalitetit që 
kishte krijuar, për shumë vite, Osmani mbajti edhe detyrën e kapitenit të 
skuadrës, të cilën, si timonier i mirë e ka drejtuar me pjekuri dhe seriozitet 
në çdo situatë loje. Për dy vjet radhazi (1951-1952), kur kryente shërbimin 
ushtarak, ka qenë dhe pjesë e KS "Partizani".  

Me dy ekipet e mësipërme, si dhe me “Vllazninë” e Shkodrës dhe 
"Flamurtarin" e Vlorës (i thirrur për ndihmë), ka zhvilluar disa ndeshje 
ndërkombëtare të futbollit, si p. sh., ato ndaj "Krahët e Sovjetëve" të Kuj-
bishevit, "Levski" i Sofjes etj.. Megjithate, më të spikatura janë ndeshjet e 
Spartakiadës së Ushtrive të Lindjes që u zhvilluan në Sofje të Bullgarisë, ku 
duke luajtur kundër ekipeve me emër si: "Honvedi" i Budapestit, "CDNA" 
e Sofjes etj., bëri paraqitje mjaft të mirë. Osmani ka qenë edhe pjesëtar i 
ekipit kombëtar të futbollit në ndeshjet për Festivalin Botëror të Rinisë, të 
zhvilluar më 1955 në Varshavë të Polonisë. 

Kontributi sportiv i tij është i njohur edhe në rolin e trajnerit. Me 
nivelin e tij të admirueshëm, të shprehur përmes bagazhit sportiv dhe for-
mimit të plotë që e karakterizon atë, për tetë vjet radhazi, ka përgatitur 
futbollistë të grupmoshave të ndryshme në Pallatin e Pionierit, duke e 
nxjerrë atë edhe kampion të spartakiadës së pionerëve. Shumë prej këtyre 
fëmijëve u bënë më vonë lojtarë të kategorisë së parë.  

    Për merita në pune dhe në sport, ai mban edhe Medalje të Punës.  
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RIZA LOFCA 
                            

- Trajner i merituar - 
- Gjyqtar ndërkombëtar - 

  
Lindi në Tiranë më 27-4-1930. Ka mbaruar studimet e larta në ILKF 

"Vojo Kushi", me diplomën “mësues i edukimit fizik”. 
Pasioni për sportin, i shfaqur që në moshë të re, për shumicën e fë-

mijëve dhe të të rinjve, zakonisht konvergjon me lojën e futbollit. Por, siç 
ndahen edhe të tjerë, po kështu ndahet edhe Riza Lofca. Shkëlqimin dhe 
emrin e njohur sportiv, ai e arriti në peshëngritje dhe në mundjen e lirë. Në 
vitin 1953, në aktivitetin e zhvilluar në Durrës dhe në përfaqësim të ekipit 
"Puna" e Tiranës, ai shpallet kampion i vendit. Deri në vitin 1962, përveç 
vendeve të para që fitoi në gara të ndryshme, ka dalë tre herë kampion 
kombëtar i mundjes në peshën e tij, 62 kg. 

Pasi u kualifikua në Sofje të Bullgarisë në një kurs teoriko-praktik 
për sportet e rënda (1962-1964), ushtroi detyrën e trajnerit. Falë aplikimit të 
dijeve dhe të metodave bashkëkohore që kishte fituar atje, ekipin e peshë-
ngritjes të KS "Dinamo" e nxori tri herë kampion të vendit. Deri në vitin 
1984, krahas këtij sporti, drejtoi edhe sportet e mundjes së lirë dhe klasike, 
për të rinjtë dhe të rriturit e këtij klubi, të cilët, po ashtu, dolën disa herë 
kampion kombëtar.  

Për aftësitë profesionale të trajnerit dhe për rezultatet e larta që arriti 
në këtë klub, Rizait i ka qenë besuar edhe drejtimi i ekipeve kombëtare të 
peshëngritjes dhe të mundjes së lirë. Edhe këtu, ai la gjurmë për punën e tij 
të mirë. Cilësia sportive dhe rezultatet që arriti u bënë bazë e shëndoshë 
dhe e sigurtë për të ardhmen e ekipeve tona kombëtare në këto gara. 

Duke vazhduar polivalencën e tij, karakteristikë edhe e mjaft të tjerë-
ve të asaj gjenerate, Rizai ka dhënë kontribut të ndjeshëm edhe në rolin e 
gjyqtarit të kategorisë së parë në sportin e peshëngritjes dhe të gjyqtarit 
ndërkombëtar në atë të mundjes. 

Ndonëse i vdekur në vitin 1999, ai jeton mes nesh si njeriu i nderuar 
i sportit, që vuri bazat e para metodike të përgatitjes të peshëngritjes, të 
mundjes së lirë dhe asaj klasike. 

Për karrierën e shquar të tij, ai është nderuar me titujt “Mjeshtër i 
Sportit” dhe “Nderi i Sportit Shqiptar”, si dhe është dekoruar me “Urdhë-
rin e Punës” të klasit II.  
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SHYQYRI IBRAHIM RRELI 
                            

- Trajner i merituar - 
- Mjeshtër i merituar i sportit - 

 
Ka lindur më 18-5-1930 në një familje të hershme tiranase. Jeta e tij 

e lavdërueshme për kontributin në punë dhe në sport është karakterizuar 
nga vullneti, përkushtimi dhe edukata. Për nevoja ekonomike punoi si 
këpucar që 11 vjeç. Po në moshë të re, falë ndjenjave të atdhedashurisë, ai 
mori pjesë edhe në luftën për çlirimin e vendit (Çeta e Dajtit dhe Brigada I). 

Ishte 18 vjeç kur, pas një viti me "Erzenin" e Shijakut (1948), luajti 
me skuadrën "Puna" e Tiranës që, më vonë, u kthye në “17 Nëntori” i Tira-
nës (1949-1951). Lidhja e ngushtë me futbollin përcaktoi gjithçka për të ar-
dhmen e tij. Në vitet 1952-1962, duke ushtruar edhe profesionin e radiotek-
nikut, ka qenë titullar me KS "Dinamo". Ndërkohë, ai kryen edhe studimet 
e larta në ILKF "Vojo Kushi", ku u  diplomua “mësues i edukimit fizik”. Pasi 
ushtroi profesionin e arsimtarit në disa shkolla të Tiranës, prej 1969 dhe 
deri më 1989, ishte pedagog dhe shef i katedrës së futbollit (17 vjet) në 
AEFS "Vojo Kushi". Në këtë detyrë, ka drejtuar edhe disa kurse trajnerësh 
të kategorisë së III, II e I si dhe kurse njëvjeçare pasuniversitare.  

Si futbollist, në aktivitetet kombëtare të kategorisë së parë, ka zhvi-
lluar mbi 400 ndeshje, duke u shpallur katër herë kampion i vendit dhe 
pesë herë fitues i kupës së Republikës. Ka fituar kupën e Spartakiadës së 
parë Kombëtare dhe disa të tjera të vëna me raste festash. Më 1955 bëhet 
"Mjeshtër i sportit". Brenda dhe jashtë vendit, ka zhvilluar mjaft ndeshje 
ndërkombëtare, ndër të cilat dallohen ato me klubin e tij, në Gjermani, Çe-
kosllovaki etj., dhe në ndihmë të KS “17 Nëntori”, gjatë turneut në Bash-
kimin Sovjetik. 11 takime i ka bërë si pjesëtar i ekipit kombëtar të futbollit gjatë 
viteve 1955-1958, në festivalet e rinisë në Varshavë (1955), në Moskë (1957), 
në një turne në Kinë (1957) etj.. 

Megjithatë, emri i Shyqyri Rrelit, gjithnjë i dalluar jo vetëm si fut-
bollist e mësimdhënës, ngrihet më shumë në rolin e trajnerit. Arsimimi i 
lartë, përvoja dhe niveli i tij, vlerësuar me titullin shkencor “Profesor i 
asociuar” dhe gradën  shkencore “Doktor”, gjetën terrenin për t’u konkreti-
zuar në punën me futbollistët e të gjitha niveleve: grupmoshat, të rriturit, 
profesionistët dhe deri ekipet kombëtare. Duke punuar në klasat sportive, 
me nxënësit dhe studentët e futbollit, ai është trajner në ekipin "Shkëndia". 
Të rejat e futura prej tij në përgatitjen e futbollistëve dhe të trajnerëve shër-
byen për krijimin e një mentaliteti me koncepte bashkëkohore, çka ndikoi 
edhe në zgjimin e klubeve të futbollit nga përgjumja e atëhershme. Sukse-
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set dhe rezultatet e larta të Shyqyriut, të mbështetura edhe në përgatitjen 
psikologjike në dobi të kompaktësimit dhe të harmonizimit, filluan më 
1978 me ekipin kombëtar "Shpresa". Në finale, Shqipëria mundi 7-1 Ruma-
ninë dhe, duke fituar kupën, u shpall kampione ballkanike. Fitorja e kupës 
së dytë e këtij aktiviteti, më 1981 në Vollos të Greqisë, e bëri Shyqyriun 
ndër trajnerët më të mirë, më të njohur dhe më të padiskutueshëm  

Rezultatet e mira, ai i përsëriti edhe në detyrën e trajnerit të ekipit 
kombëtar, gjatë periudhës 1982-1990 për eliminatoret e kampionateve eu-
ropiane dhe botërore. Me futjen e mentalitetit sulmues, për t'u theksuar 
janë ndeshjet rezultative: në Gjermani (1-2), me Belgjikën në Tiranë (2-0) 
dhe në Poloni (2-2), tre ekipe që, në botërorin e vitit 1982 të zhvilluar në 
Spanjë ishin radhitur, përkatësisht, në vendin e dytë, të tretë dhe të pestë, si 
dhe dy fitoret në ndeshjet miqësore të zhvilluara në Algjeri etj..  

Për eliminatoret e botërorit të Meksikës (1986) arritjet e futbollit 
shqiptar janë më të mirat për këtë nivel. Nën drejtimin e Shyqyriut, 33% e 
pikëve të fituara përbëjnë maksimumin e deritanishëm. Dhe po të kraha-
sohet me të sotmen, ky rezultat merr më shumë vlera. Ai erdhi nga një 
skuadër amatore dhe jo profesioniste; nga një ekip me lojtarë që nuk luanin 
jashtë shtetit; nga një “përfaqësuese” e ndërtuar vetëm me lojtarë brenda 
kufinjve të Shqipërisë dhe jo me një “kombëtare” me lojtarë të të gjithë 
kombit dhe së fundi, u luajt në një grup me kundërshtarë më të fortë (sipas 
klasifikimit të FIFA-s). Fakte të tilla e kanë bindur Revistën "France 
Futboll", që, më 1984, t’a renditi vendin tonë të 12-tin në Evropë. 

Gjithnjë mjaft i suksesshëm, ai ka drejtuar edhe ekipin e futbollit 
KS "17 Nëntori" më 1987-1990, me të cilin fitoi dy kampionate kombëtare 
(1987-88 dhe 1988-89) dhe, duke kaluar dy herë në turin e dytë të kupës së 
kampioneve, e futi këtë skuadër në 16 më të mirat e Europës.  

Për vlerat tekniko-profesionale dhe karakterin e lartë të tij, është 
aktivizuar nga UEFA me detyrën e vëzhguesit ndërkombëtar (1989-1991). 

Edhe tani në pension vazhdon të kontribuojë: më 1993, për një fazë 
të kampionatit të futbollit, ishte konsulent në ekipin "Teuta" të Durrësit; më 
1994-1998, ngren dhe drejton KF "Albania"; më 1996, për fazën e parë, ishte 
trajner i KF "Shkumbini" të Peqinit. Ka qenë anëtar i kryesisë në FShF 
(1986-1990) dhe më pas i komisionit teknik dhe i komisionit të apelit të saj. 

 Shyqyriu është edhe autor librash mbi futbollin si “Ushtrime tekni-
ko-taktike për përgatitjen e futbollistëve”, “Përgatitja e portjerit në futboll”, “Me-
todat stërvitore në përgatitjen e futbollistëve”, "Përgatitja e futbollistit nga mosha 
e vogël deri në profesionizëm". Me bashkëautor, ka shkruar librin "Tirana-Pers-
onalitete-Shkencë", 2005, që trajton kontributet shkencore të trevës sonë.  

Përveç trofeve të ndryshëm, ka titujt “Nderi i qytetit të Tiranës” 
dhe “Nderi i Sportit Shqiptar” si dhe është dekoruar me medaljet e Çlirimit 
e të Trimërisë dhe Urdhërat "Naim Frashëri" të klasit III dhe II. 

 Shoqata “TIRANA”, për kontributet e tij i ka dhënë më 18-12-2005 
titullin “Fisnikëria Tiranase”, më të lartin e saj. 
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BEDRI LUFTULLA STERMASI 
                            

- Mjeshtër i sportit -  
(KF “Tirana”)  

  
Bedri Stërmasi ka lindur në Tiranë më 30 qershor 1930 në një 

familje vendase e të nderuar dhe që, në breza të ndryshëm, ka nxjerrë edhe 
mjaft sportistë. 

Karrierën e tij zyrtare futbollistike, pasi ishte aktivizuar në këtë 
lojë prej viteve të fëmijërisë, e nisi me gazrnizonin e Durrësit gjatë kohës së 
shërbimit ushtarak. Menjëherë pas këtij angazhimi, ai shihet në përbërje të 
ekipit të atëhershëm “Puna“ e Tiranës (sot KF “Tirana“). Shtatlartësia dhe 
përgatitja fizike e tij e bënë atë të përhershëm në rolin e qendërmbrojtësit 
dhe një barrikadë të fortë ndaj kundërshtarëve. Kryesisht mbi karakte-
ristikat e lojës së Bedriut, si zotërimi i lojës së ajrit, goditjet e forta me këm-
bë dhe me kokë e të tjera, trajneri M. Alla pat ndërtuar edhe taktikën e lojës 
së skuadrës së tij, duke u mbështetur në kundërsulmin e shpejtë. Me tiparet 
e tij të theksuara sportive dhe njëherësh të një njeriu shpirtmadh e të edu-
kuar, si në skuadër ashtu edhe në shoqëri, ai ka qenë për mjaft kohë edhe 
kapiten i ekipit. Për korrektësinë në lojën e tij, me sa kujtojmë, ai nuk duhet 
të jetë ndëshkuar asnjëherë. 

Deri në vitin 1962, kohë kur e ndërpreu futbollin, ka zhvilluar 
edhe disa ndeshje ndërkombëtare, brenda dhe jashtë vendit, ku mund të 
veçohet sidomos turneu i skuadrës së KS “17 Nëntori“ në Bashkimin 
Sovjetik, përveç ndeshjeve të tjera miqësore në Tiranë. Për disa kohë punoi 
edhe si trajner me një nga ekipet e të rinjve të këtij klubi.  

Edhe ai, si mjaft shokë të tjerë të skuadrës me të cilët luajti, i përket 
atij brezi kohor sportistësh që kanë meritën e padiskutueshme se në garë të 
pabarabartë me dy ekipet më të favorizuara, u përpoqën me shpirt dhe 
dininjitet për të nderuar traditën e shkëlqyer dhe ngjyrat sportive të trevës 
tonë të Tiranës. Gjatë karrierës së vet civile, duke mbetur përherë i për-
kushtuar dhe i edukuar, Bedriu ka punuar si specialist elektroauto, për të 
cilin ka marrë edhe titullin “mjeshtër“.  

Për vlerat dhe kontributet e tij, nga Bashkia e Tiranës i është dhënë 
titulli “Mirënjohja e Tiranës“ (1994), ndërsa nga Presidenti i Re-publikës 
është dekoruar me Urdhërin “Naim Frashëri“ të klasit III (1995). 
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AHMET MYSLYM AGA 
                            

- Medalje e Artë -  
 

 
Ka lindur në një familje sportive tiranase, më 8 shtator 1930. Duke 

qenë më parë në organizatën “Debatik”, ka marrë pjesë edhe në forma-
cionet partizane ta batalionit “Dajti” dhe të brigadës 23-S.  

Pas fëmijërisë, të gjitha fillimet sportive, madje të shumëllojshme 
dhe rezultative, i kishte me SK “Tirana”. Duke u aktivizuar në disa gara të 
atletikës, Meti ka arritur rezultate të dukëshme. Prej tyre mund të shëno-
hen 15 rekorde të kërcimit së larti e së gjati dhe vendi i parë në shumë-
garëshin “brevet” (1946), ku fitoi edhe stimulin material të atëhershëm, që 
përbëhesh nga dy bileta për Lojrat Ballkanike. Ka garuar gjithashtu në vra-
pimet 100 m, 200 m, 400 m, 800 m dhe në stafetën 4x100 m. Njëherësh, ishte 
qendërsulmues i ekipit të parë të futbollit të Tiranës, përkrah emrave të 
njohur si Xh. Demneri, R. Resmja e mjaft të tjerë (1948-1949). 

Për shkak të arsimimit ushtarak (në vitin 1955, kreu në BS studi-
met e larta për lokacion) dhe të karrierës profesionale po ushtarake me të 
njëjtin specialtet, për shumë vite, dhe deri në fund të karrierës së tij, u ak-
tivizua vetëm me KS “Partizani” dhe përsëri jo në një, por në disa sporte. 
Për kupën “Shalon”, të zhvilluar në Shkodër (1959), ai fitoi vendin e parë 
në kërcimin së larti, duke mposhtur dy rivalët më të fortë të kohës; ndërsa 
në disa spartakiada të ushtrisë, i aktivizuar në katër sporte të ndryshme, ka 
fituar mbi 20 tituj kampioni.  

Gjithsesi, nivelet më të larta, ai i arriti në një sport tjetër, në atë të 
volejbollit, ku u afirmua edhe më shumë për cilësinë e treguar. I dalluar për 
shkathësinë, kërcyeshmërinë, organizimin e lojës e deri në gjuajtjet e forta 
të tij, ka një bilanc shumë të mirë. Me KS “Partizani”, ku ai vazhdoi të luajë 
pa ndërprereje, arshivon dhjetë tituj të kampionit dhe po aq kupa të 
Republikës.  

Në përbërje të ekipeve kombëtare, ka marrë pjesë në mjaft takime 
të atletikës, ndër të cilat kampionati europian i zhvilluar në Rumani (1950). 
Po ashtu, edhe në volejbolli, si Festivali Botëror të Rinisë në Moskë (1957); 
turneu në Kinë (1957); kampionati europian në Çekosllovaki (1958) etj..  

Për kontributet e tij në luftën nacionalçlirimtare, në angazhimet 
shtetërore e në sport, është dekoruar me “Medaljen e trimërisë”, “Medaljen 
e kujtimit” e “Medaljen e çlirimit”, si dhe me atë të 15 vjetorit të Ushtrisë 
dhe Urdhërin “Ylli i kuq”, i klasit III dhe të II. Eshtë regjistruar në “Librin e 
Artë të Rinisë Shqiptare”. Ka titullin “Mjeshtër i sportit”.  
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FEHTI ADEM BOROVA 
                            

- Trajner i merituar - 
- Mjeshtër i merituar i sportit - 

 
Lindi në Tiranë më 10-1-1931. Mbaroi studimet e larta në ILKF 

"Vojo Kushi" dhe në fakultetin e histori-filologjisë të UShT. Ka qenë më-
sues i edukimit fizik në shkolla të ndryshme të Tiranës (1946-1960). Si pe-
dagog i lëndës së basketbollit dhe si punonjës në sektorin shkencor të kul-
turës fizike dhe sporteve në ILKF "Vojo Kushi" (1961-1967 dhe 1972-1975), 
ka drejtuar edhe mjaft seminare e kurse të ndryshme stërvitore. 

I dhënë që në moshë të re pas basketbollit duke luajtur së pari me 
KS "17 Nëntori"(sot KS "Tirana"), dhe pastaj me "KS Partizani" dhe KS 
"Dinamo", zhvilloi shumë ndeshje, gjithmonë i dalluar dhe ndër më ci-
lësorët, sidomos në rolin e organizatorit. Si lojtar i ekipeve të mësipërme, 
ka fituar pesë kampionate kombëtare dhe ka zhvilluar 56 ndeshje ndër-
kombëtare. Në vitet 1948-1958 luajti edhe me ekipin kombëtar, me të cilin 
në turneun e basketbollit të Festivalit të Rinisë në Moskë, më 1957, fitoi 
medaljen e argjentë. Në vitin 1957 është fitues i anketës "5 basketbollistët 
më të mirë të vitit", organizuar nga gazeta "Sporti Popullor". Veç basket-
bollit, falë përgatitjes dhe talentit të shumëanëshëm, Fehtiu është aktivi-
zuar jo vetëm në hendboll, që gjithsesi është një lojë me dorë, por, në tre 
kampionate, edhe shahist, ku ka arritur titullin "Mjeshtër i sportit" (1956). 

Por, kontributi më i vlefshëm i tij mbetet detyra e trajnerit të 
basketbollit për meshkuj e femra në KS "17 Nëntori", si dhe për meshkuj në 
KS "Dinamo". Me këto ekipe ka fituar shtatë kampionate kombëtare, tetë 
kupa të Shqipërisë dhe dy spartakiada kombëtare. Për 22 vjet ka qenë trajner 
i ekipeve kombëtare të basketbollit, me të cilët, duke drejtuar 44 takime 
ndërkombëtare, fitoi deri edhe medalje ari me ekipin e të rinjve në Festivalin 
e Helsinkit më 1962. Ishte edhe gjyqtar ndërkombëtar në volejboll.  

Në drejtim organizativ të basketbollit, ai ka një aktivitet të lavdë-
rueshëm e shumëvjeçar: anëtar i kryesisë së Federatës Shqiptare të Lojrave, 
sekretar i saj (1967-1972), kryetar i këshillit të trajnerëve të basketbollit, pre-
sident i FShB (1992-1995), anëtar i Komitetit Olimpik Shqiptar (1992-1996) 
dhe anëtar i kolegjumit të gazetës "Sporti Popullor". 

Për meritat dhe vlerat e tij është dekoruar me "Medaljen e Punës" 
dhe Urdhërin "Naim Frashëri" të klasit II dhe I. Ka titujt: "Mësues i Me-
rituar" (1994), "Nderi i Sportit Shqiptar (1999) dhe "Mirënjohje e Qytetit të 
Tiranës" (2000). KS "Tirana" e ka rregjistruar në "Librin e Artë" me 11 basket-
bollistët më të mirë të tij. Ai vdiq në vitin 2005. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TIRANA – PERSONALITETE 
________________________________________________________________________ 

- 123 - 

 
                    

 
 

MUHARREM BEXHET SINOIMERI 
                            
- Funksionar i lartë i sportit - 

 
  

Muharrem Sinoimeri, i lindur më 16-3-1931, ndonëse në Gjirokas-
tër, u bë “tiranas” jo thjesht për kohëzgjatjen tashmë 60-vjeçare të tij, por 
mbi të gjitha për kontributin e shkëlqyer të dhënë në KS "Tirana", aq të 
dashur për komunitetin tonë. Ka kryer, që në vitin 1951, Teknikumin e fiz-
kulturës "Vojo Kushi"dhe, më pas, fakultetin e histori-filologjisë të UShT, 
në vitin 1961. Si mësues i edukimit fizik, ka shërbyer në Politeknikumin "7 
Nëntori" (1958-1961), ku është dalluar për mësimdhënien dhe për ngritjen e 
bazës materiale të lëndës së edukimit fizik. 

Por, veprimtaria e tij në lëmin e sportit ka shkëlqyer sidomos në 
drejtimin organizatv. Ai ka punuar në degën e sporteve të volejbollit, gjim-
nastikës dhe notit në Ministrinë e Arsimit e të Kulturës; më vonë, sekretar i 
shoqatës për turizmin, alpinizmin, çiklizmin dhe skitë dhe, në vazhdimësi, 
shef i organizimit të kulturës fizike e sporteve, sekretar i komitetit të BFSSh 
dhe sekretar i Komitetit Olimpik Shqiptar. 

Vlerat organizative dhe përvojën e tij të pasur, ai i shpalosi sido-
mos gjatë 11 vjetëve (1974-1984) në KS " 17 Nëntori" (sot KS "Tirana"), me 
detyrën e vështirë të kryetarit të institucionit. Ky klub, ndryshe nga të gji-
thë të tjerët në Shqipëri, jo vetëm se ishte dhe është më masivi (shumë 
ekipe sportive dhe për të gjitha moshat), por, njëherësh, edhe më cilësori 
për numrin e titujve kampion kombëtar. Nga kjo fidanishte e ekipeve 
zinxhir dolën shumë sportistë që bënë emër në këtë klub dhe në ekipet 
kombëtare. Me këto tregues, Muharremi ndjeu edhe kënaqësinë e meritave 
të padiskutueshme të tij. Në kohën që ai drejtoj KS "17 Nëntori" u fitua 
aktiviteti më masiv dhe i rëndësishëm, Spartakiada e parë Kombëtare, 
shumë kampionate kombëtare dhe kupa të Republikës për sporte të ndry-
shme, si dhe gara të veçanta për raste festash. Për herë të parë, ky klub u 
nderua me Urdhin "Naim Frashëri" të klasit të II. Sportistët, trajnerët, spe-
cialistët, punonjësit e tjerë dhe opinioni sportdashës i Tiranës ruajnë kuj-
time për punën e ndershme, serioze dhe profesionale të Muharremit. Duke 
kapërcyer mjaft pengesa të kohës, ai është treguar konseguent për mbroj-
tjen e ngjyrave të klubit dhe të interesave të veçanta të çdo sportisti. Këtë 
karakter, e tregoi edhe si drejtor i Shkollës së mesme sportive "Loro Boriçi" 
të Tiranës (1984-1991), ku mbylli edhe karrierën e tij të punës. 

Për merita e tij, është dekoruar me medaljen “10 korriku” dhe me 
Urdhëri "Naim Frashëri" të klasit III dhe të II.   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SPORT 

________________________________________________________________________ 
- 124 - 

 
                    

 
 

SHABAN REXHEP LUNDRA 
                            

- Medalje e Artë - 
 
 

 
Shaban Lundra ka lindur më 25 mars 1931 në një familje të hershme 

tiranase. Nga disa sporte të ndryshme të ushtruara që në moshën e fëmi-
jërisë e të rinisë, prirjet e tij e përcaktuan në atë të atletikës. Këtë sport të 
bukur e të dashur për të, e ushtroi me vullnet e me pasion në KS "Tirana", 
gjatë viteve 1947-1950 dhe më tutje, në atë "Partizani", nga 1951 deri më 
1961. Në përfaqësim të dy klubeve të kryeqytetit, ka fituar titullin kampion 
kombëtar tri herë në vrapimin 100 m; tri herë në 200 m dhe tri herë në 
400.m. Shabani është dhjetë herë fitues në stafetën 4x100 m; tetë herë në 
stafetën 4x400 m dhe pesë herë në stafetën ballkanike 800+400+200+100 m. 
Në vitet 1953-1961 është edhe anëtar i  ekipit kombëtar të atletikës. 

Vlerat e tij shfaqen dukshëm në detyrën e trajnerit. Në vitet 1962-
1966, duke përfaqësuar klubin sportiv "Partizani" me nxënësit e shkollës 
ushtarake "Skënderbej", ka fituar titullin kampion kombëtar për pesë vjet 
dhe njëherësh ka furnizuar ekipin e të rriturve me elementë të perspektivës. 
Si trajner i vrapimeve të shpejtësisë, po në KS "Partizani" (1966-1977), ka për-
gatitur disa atletë, me të cilët fitoi titujt e kampionit kombëtar në 110 m e 400 
m me pengesa, si dhe në stafetat 4x100 m dhe 4x400 m. Këta sportistë të 
talentuar kanë dhënë rekorde kombëtare në 100 m, 200 m dhe 400 m.  

Falë përvojës së pasur të tij, kryerjes së kursit nën drejtimin e traj-
nerit të shquar sovjetik Grigori Nikiforov (1949) dhe të seminarit kualifi-
kues me trajnerin kinez U Li (1972), më 1969-1976 emërohet trajner i ekipit 
tonë kombëtar. 

Si sportist dhe trajner, ai ka marrë pjesë në disa veprimtari ndër-
kombëtare, nga të cilat mund të përmenden: takimi me përfaqësuesen e 
Armenisë (korrik 1958); spartakiada e ushtrive në Lajpsig (shtator 1958); ta-
kimet me "Forverst" të Berlinit (korrik 1959), me "Dukla" të Pragës (korrik 
1960), me "Steaua" të Bukureshtit (maj 1961) etj.. 

Me kontributin e tij të ndjeshëm, tani është përqendruar në lëvizjen 
sportive të fëmijëve me aftësi të kufizuar e zhvillim të vonuar mendor. 
Njëherësh, është anëtar i Komitetit Olimpik Special Shqiptar dhe i kryesisë 
së kolegjumit të gjyqtarëve të atletikës. Prej disa vitesh, edhe drejtues i saj. 

Për merita në sport mban titujt: “Mjeshtër i Sportit”, “Mirënjohja e 
qytetit” si dhe është dekoruar me Urdhërin e artë "Naim Frashëri" dhe me 
Urdhërin "Naim Frashëri" të klasit II. 
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RAMADAN GJETAN MARTINI 
                            

- Mjeshtër i merituar i sportit - 
 
  

Ramadani lindi më 26-3-1931 në Tiranë. Pas shkollës së mesme, ai 
specializohet për sportet e rënda në Akademinë e Fizkulturës të Varshavës 
(1950-1951) dhe bëhet kështu kuadri i parë i përgatitur në këtë fushë. Kreu 
më tutje edhe ILKF “Vojo Kushi”, me diplomën “mësues i edukimit fizik“ 
(1967). Veprimtaria e tij sportive është e larmishme, sportist, trajner, organi-
zator dhe mësimdhënës. Deri në vitin 1966, ishte specialist në Komitetin e 
Kulturës Fizike dhe Sporteve, në Bashkimin Qëndror të Kooperativae të 
Artizanatit dhe pastaj në Shoqërinë Qendrore Sportive “Spartak”. Ka mbaj-
tur edhe detyrën e inspektorit në Federatën e Sporteve të Rënda. Në vitin 
1993, u zgjodh President i FShB, ndërsa gjatë viteve 1993-1994, sekretar i 
përgjithshëm i FShM. 

Duke ushtruar fillimisht sportin e boksit, Ramadani arriti deri pje-
sëtar i ekipit kombëtar që morri pjesë në Ballkaniadën e vitit 1948, të zhvi-
lluar në Tiranë. Mundësitë e tij e kaluan atë edhe në mundje e peshëngritje, 
në të cilat bëri edhe më shumë emër. Në mundjen klasike ka fituar shtatë 
herë titullin kampion (1949, 1951, 1951, 1953, 1954, 1955 dhe 1956); ndërsa në 
peshëngritje, pesë herë (1953, 1054, 1956, 1957 dhe 1958).  

Falë nivelit të tij, të arritur përmes kurseve të posaçme dhe të an-
gazhimit si pedagog i jashtëm në AEFS “Vojo Kushi”, ai ka kontribut të 
ndjeshëm edhe në kualifikimin e shumë specialistëve. Ka qenë shumë i 
suksesshëm si trajner i peshëngritësve dhe i mundësave në KS “17 Nëntori” 
(sot KS “Tirana”). Mbështetur në përgatitjen teorike të tij dhe në përvojën e 
fituar ndër vite, vuri në përdorim metoda bashkëkohore të stërvitjes. Një 
pjesë e mundësave dhe e peshëngritësave të këtij klubi, jo vetëm dolën 
kampionë të vendit, por arritën rezultate të larta edhe në përbërje të ekipit 
kombëtar. Sipas një programi të posaçëm të Drejtorisë së atëhershme të 
sporteve, Ramadani u ngarkua edhe për përgatitjen e ekipit kombëtar. Për të 
gjitha këto kontribute, emri i Ramadan Martinit është përjetësuar edhe në 
“Librin e Artë” të KS “Tirana”. 

Ai është angazhuar për shumë vite edhe me detyrën e gjyqtarit të 
kategorisë së parë për sportet e boksit, të mundjes dhe të peshëngritjes. 

 Për vlerat e tij, Ramadani ka edhe titujt “Mjeshtër i Sportit” (1953), 
“Nderi i Sportit Shqiptar” (1999), “Nderi i Qytetit për Sportin e Tiranës” etj., 
dhe është dekoruar me “Medaljen e Punës” dhe Urdhërin “Naim Frashëri” 
të klasit III.  
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SKENDER MAKSUT JARECI 
                            

- Trajner i merituar - 
- Mjeshtër i merituar i sportit - 

 
 

Skënder Jareci ka lindur më 5-5-1931. Pasi mbaroi shkollën e mes-
me të përgjithëshme, në vitin 1965, me diplomën “mësues i edukimit fizik”, 
kreu ILKF "Vojo Kushi". 

Gjatë gjithë karrierës së tij, gjithnjë, ka manifestuar talent dhe 
pasion të veçantë për futbollin. Që në moshën 16 vjeçare u aktivizua në 
ekipet e kategorisë së parë, karrierë të cilën e vazhdoi shumë gjatë, nga viti 
1947 deri në atë 1963 (për pak kohë me KS “Teuta”). Me KF "Dinamo", ka 
këto trofe: gjashtë kampionate kombëtare (1950, 1951, 1952, 1953, 1955, 
1960); gjashtë kupa të Republikës (1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1960); 
Spartakiadën e parë Kombëtare (1959) dhe Kupën "50 vjetori i pavarësisë" 
(1962). Për vitin 1962 ka fituar në anketën "10 sportistët më të mirë", orga-
nizuar nga gazeta “Sporti popullor”.  

Në shkallë klubi, brënda dhe jashtë vendit, Skënderi ka zhvilluar 
rreth 40 ndeshje ndërkombëtare, duke u dalluar për artin e lojës së tij. 
Mbresëlënëse janë ndeshjet e turneut të Dinamos në vitin 1956 në BS, 
Çekosllovaki dhe Gjermani, në të cilat Skënderi ka qenë ndër më të mirët. 
Gazetat e Leningradit (sot Petërburg) e cilësuan "zheniu i futbollit". Në 
vitin 1951, atij, i jepet titulli "Mjeshtër i Sportit". 

Për cilësitë dhe aftësitë që ka treguar ishte pjesëtar i përfaqësueses së 
Shqipërisë në futboll, me të cilën është aktivizuar gjithsej në 12 ndeshje 
ndërkombëtare. 

Ka dhënë kontribut mjaft të ndjeshëm në detyrën e trajnerit. Me 
ekipin e "Dinamos", ai fitoi dy kampionate kombëtare (1966-1967 e 1972-
1973 ) dhe dy herë Kupën e Republikës ( 1971 e 1974 ); me skuadrën e KS 
"Vllaznia", është një herë fitues i Kupës së Republikës (1972) ndërsa me KS 
"Teuta", megjithëse pa asnjë trofe, ai ndikoi për shumë mirë në ecurinë e 
skuadrës.  

Për merita në sport ka marrë titullin: “Nderi i Sportit Shqiptar” 
dhe është dekoruar me Urdhërin "Naim Frashëri" të klasit II. 
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IDAJET MEHMET VOGLI 
                            

- Medalje e Artë - 
 
  

Karriera sportive e Idajet Voglit, të lindur në një familje tiranase 
më 15-5-1931, filloi në vitin 1951 pranë K S "Partizani". Rezultatet e arritura 
në Spartakiadën ushtarake dhe në aktivitetet kombëtare të po këtij viti, ku 
ai mori dy tituj kampion, në boks dhe në mundjen e lirë, e bënë atë të 
njohur në sport. Me të dhënat fizike, falë edhe talentit, pasionit, vullnetit 
dhe këmbënguljes, për peshën e tij, ky sportist i shumëanëshëm i sporteve 
të rënda, arriti rezultate shumë të larta.  

Në mundjen klasike mori titullin "Mjeshtër i Sportit" (1953) dhe u 
shpall kampion kombëtar i peshës së parë (1951-1955); në ngritje peshash 
(trigarësh), zë vendin e parë në kampionatin kombëtar (1951) dhe në kupën 
e Republikës (1954); në boks, vendin e parë në kupën e Republikës (1951), 
në kampionatin kombëtar dhe në disa gara individuale.  

Por, kontribut mjaft të vlerësuar Idajeti ka dhënë në detyrën e 
nderuar të trajnerit dhe të gjyqtarit të sporteve të rënda. Pas kurseve të 
nevojshme dhe marrjes së liçensave përkatëse, këtë detyrë, ai e kreu edhe 
në klube të tjera. Si trajner i mundjes, në KS "Dinamo" zuri vendin e parë në 
kampionatin kombëtar për kategorinë e dytë (1958) dhe vendin e parë në 
Spartakiadën Kombëtare të vitit 1959; në KS "Studenti (1967), megjithëse pa 
trofe, përsëri ka patur rezultate të mira. Po trajner, ai ka punuar edhe në 
rrethe të tjera të vendit.  

Idajeti është angazhuar për tre dekada radhazi (deri në vitin 1982) 
edhe si gjyqtar. Me profesionalizëm, korrektësi e ndershmëri, ai ishte i 
pranishëm në mjaft aktivitete kombëtare dhe ndërkombëtare, ndër të cilat, 
mund të përmenden së pari ndeshjet e aktiviteteve tona të mundjes klasike, 
të mundjes së lirë, të boksit dhe të peshëngritjes. Idajeti ka gjykuar edhe në 
aktivitete ndërkombëtare si gjyqtar i parë në shoqërim të ekipit kombëtar të 
peshëngritjes në Rumani; e më pas, të mundjes klasike, në Kinë dhe të 
boksit në Hungari. Për 15 vjet rrjesht ka qenë anëtar i kolegjumit të gjyq-
tarëve të Republikës dhe kryetar i kolegjumit për Tiranën.  

Eshtë dekoruar me “Medaljen e Punës”. 
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REFIK SHABAN RESMJA 
                            

- Mjeshtër i merituar i sportit - 
- Anëtar i ekipit kombëtar të futbollit - 

  
Refik Resmja ka lindur në një familje qytetare tiranase më 18 maj të 

vitit 1931. Ka kryer studimet e larta më 1973 në ILKF "Vojo Kushi", pas të 
cilave mori të drejtën të ushtrojë profesionin e “mësuesit të edukimit fizik”. 
Vdiq në shtator të vitit 1997. 

Refiku është një ndër emrat e padiskutueshëm të futbollit shqiptar. 
E nisi si portier, kur luante me skuadrën e lagjes dhe me të rinjtë e Tiranës, 
madje, në fillim të karrierës, edhe me vetë KS “Tirana“. Veçoritë e tij për 
lojën sulmuese e larguan shpejt nga ky rol. Ky talent i lindur në KS 
“Tirana”, nuk luajti me të më shumë se tre kampionate të plota (1947, 1948 
dhe 1949). Siç ndodhte në atë kohë, edhe Refikun, shërbimi i detyrueshëm 
ushtarak e zhvendosi në skuadrën e futbollit të KS "Partizani", madje për-
fundimisht dhe për të mos u kthyer më. Për cilësitë e tij të shkëlqyera në 
artin dhe teknikën e futbollit, korrektesën e përhershme dhe dashurinë e 
respektin që kishte për të tjerët dhe të tjerët për të, ai mbeti gjithnjë i vle-
rësuar. Si titullar i klubit "Partizani" është aktivizuar 15 vjet, duke fituar 
shtatë kampionate kombëtare dhe katër kupa të Shqipërisë. Refiku mbetet 
golshënuesi më i mirë në kampionatet shqiptare. Më 1951, në 24 ndeshje të 
tij ka shënuar 55 gola, duke u radhitur kështu në vendin e pestë në botë. 

Me këtë ekip, ai ka zhvilluar cilësisht edhe shumë ndeshje ndër-
kombëtare, brenda dhe jashtë vendit, duke u dalluar gjithnjë si golshënues i 
shquar. Mbresëlënëse janë Lojrat e Ushtrive të bllokut të lindjes në Lajpzig 
të Gjermanisë (1958) dhe në Hanoi të Vietnamit (1963), "Partizani", falë edhe 
kontributit të tij, si ndër më të mirët, u radhit në vendin e dytë. Për cilësitë e 
padiskutueshme të tij. Refiku ka qenë pjesëtar edhe i ekipit kombëtar të 
futbollit, madje i futur që në moshë të re. Ka marrë mjaft vlerësime edhe nga 
specialistë të huaj. Dy prej tyre janë ato të: Stefan Boshkov (legjendar i 
futbollit bullgar) "Refik Resmja është i madhi midis të mëdhenjve"; ndërsa 
hungarezi Gustav Shebesh, zv-President i atëhershëm i FIFA-s, "Resmja 
është i denjë për të luajtur përkrah Pushkashit të madh" (ishlojtar i kombë-
tares hungareze, nënkampione e botës e vitit 1954).  

Edhe pas angazhimit të tij si futbollist, afërsisht një 15 vjeçar tjetër 
të jetës së tij, Refiku ia dha futbollit, por në detyrën e trajnerit. Si i tillë ai 
shërbeu në ekipin e "Partizanit", të "Teutës" dhe në kombëtaren "Shpresa". 

Krahas trofeve, për merita sportive, ai mban titullin “Mjeshtër i 
Sportit“ dhe është dekoruar me Urdhërin "Naim Frashëri". 
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EVGJENI VASIL KOTE 
                            

- Mjeshtre e merituar e sportit - 
 

  
Evgjeni Kote, ose Xheku, ka lindur më 18 maj 1931, nga një familje 

qytetare e të vendosur herët në Tiranë. I ati i saj, i ardhur nga Erseka mbi 80 
vjet më parë, bleu pronë në mëhallën e Xhafëve të rrugës së Kavajës. I 
integruar plotësisht me jetën dhe zakonet e krahinës sonë, ai dhe familja e 
tij, përfshirë edhe Evgjeninë, shumë shpejt, e ndjenë veten tiranas të vërtetë.  

Pas mbarimit të Gjimnazit, Xheku mbaroi me korespondencë, më 
1963, edhe shkollën e mesme pedagogjike. Deri në vitin 1953 ka punuar me 
detyrën e redaktores letrare në gazetën “Rinia”, ndërsa prej atëherë e deri 
më 1988, kur doli në pension, ishte financiere në organet e sportit: së pari, në 
Shoqërinë Qendrore Sportive “Puna”; pastaj në Hozrashotin e fizkulturës 
dhe në KS “17 Nëntori” (sot KS “Tirana”).  

Xheku ishte ndër të parat femra që filloi të merrej me sport, madje 
që nxënëse e shkollës. Bashkë me gjashtë vajza të tjera të përzgjedhura nga 
mësuesit e atëhershëm të edukimit fizik, A. Karapici dhe R. Rama, ajo iu 
përkushtua basketbollit dhe volejbollit. Viti 1947, kur nisi kjo karrierë e saj, 
shënon njëherësh formimin e ekipit të parë të basketbollit për femra dhe 
përcakton këto vajza të reja si themelueset e këtij sporti te ne. Nga ana tjetër, 
ky eveniment kishte vlera edhe në drejtim të emancipimit shoqëror. Ishte 
koha kur veshja me kilota e vajzave sportiste, nuk ishte fort e pranueshme 
nga opinioni i asaj kohe. Prej këtij viti e deri në fund të karrierës së saj, më 
1959, nën drejtimin e trajnerëve pasionantë dhe profesionis-të, siç ishin N. 
Pilku dhe A. Stërmasi, ajo  fitoi 13 herë titullin kampion dhe 13 herë kupën e 
Republikës. Sigurisht Xheku ka meritën dhe kontributin e saj, jo vetëm si 
lojtare model dhe si shënuese e shkëlqyer, por, njëherësh, edhe si kapitene e 
ekipit. Për këto vlera të padiskutueshme dhe për kohën kur luajti, ajo mund 
të konsiderohet simboli i femrës sportiste të Tiranës. Për fatin e saj të mirë, 
ajo luajti në atë skuadër historike dhe të lavdishme të basketbollit 
bardheblu, me emrat e kohës “Puna” e Tiranës apo “17 Nëntori” i Tiranës 
dhe aktualisht me titullin “Mjeshtër i madh”, dhënë nga Presidenti i 
Republikës. Edhe si volejbolliste (rregulloret e kohës e mundësonin diçka të 
tillë), ka po ashtu, bilanc shumë të mirë. Gjithnjë, duke përfaqësuar Tiranën, 
ajo numuron shtatë tituj të kampionit dhe shtatë kupa të Republikës.  

Evgjenia ka qenë pjesëtare aktive e ekipeve kombëtare të basketbo-
llit dhe të volejbollit e deri kapitene e tyre. Në të gjitha takimet e zhvilluara,  
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brenda dhe jashtë vendit, ishte përherë e dalluar dhe e vlerësuar. Prej kë-
tyre ndeshjeve mund të kujtohen ato të kampionatit ballkanik dhe euro-
pian, më 1947, ku mori medalje të veçantë si shënuesja më e mirë, si dhe ato 
të kampionatit ballkanik të zhvilluar në Sofje më 1958. Në festivalin e rinisë 
të vitit 1957 në Moskë, u dallua për lojrat e saj të shkëlqyera dhe për shëni-
min e mbi 20 pikëve për çdo ndeshje. Për këto arritje, u vlerësua së tepërmi 
nga shtypi i atjeshëm dhe nga ai i joni.   

Gjatë gjithë jetës dhe veprimtarisë së saj, në punë dhe në sport, 
Evgjenia mbeti veçse e nderuar. Si financiere, ishte modeli i saktësisë pro-
fesionale, i korrektesës dhe i mirësjelljes me të gjithë. Si sportiste, megji-
thëse kanë kaluar gadi 50 vjet nga mosaktivizimi i saj i drejtpërdrejtë, e 
shquar për përkushtimin dhe për kualitetet që ka treguar, kujtohet me nos-
talgji nga të gjithë ata që e kanë parë atë.  

Përgjithësisht, sportistët kujtojnë evenimente mbresëlënëse nga jeta 
e tyre. Xheku, ndër të tjera, përmend me nostalgji Spartakiadën kombëtare 
të vitit 1959. Si përfaqësuese e klubit të saj “17 Nëntori”, së bashku me Besim 
Fagun, futbollistin e shkëlqyer të KS “Partizani”, por i dalë nga Tirana, 
ngritën flamurin kombëtar për hapjen ceremoniale të këtij aktiviteti të 
madh. Kësaj kënaqësie, ajo i shtoi edhe medaljet e vendit të parë në bas-
ketbollin për femra që fitoi po me këtë rast. 

Cilësitë e vyera të saj bënë që, gjatë periudhës 1956-1965, si e vet-
mja femër, ajo të jetë anëtare e Komitetit Shtetëror të fizkulturës. Në këtë 
organ drejtues, me një prani mjaft dinjitoze, roli i Evgjenisë ishte përsëri 
mjaft i konsiderueshëm. 

Edhe familja e saj ishte aktive dhe e lidhur me sportin. I ati, Vasili, 
duke qenë një dashamirës i flaktë i KS “Tirana”, ishte nga përkrahësit e 
aktivizimit të së bijës në sport; i vëllai, Niko, ka qenë çiklist i kategorisë së 
parë, dhe ka përfaqësuar denjësisht po KS “Tirana” në disa kampionate dhe 
gara ndërkombëtare; i vëllai tjetër, Teodori, ka qenë atlet i kërcimit së gjati 
dhe trehapësh. Ai aktivizohet edhe sot me veteranët, me të cilët, prej vitit 
1994, për kampionatet ballkanike të këtyre moshave, ka fituar shtatë medalje 
ari, shtatë argjendi dhe katër bronzi.  

Për kontributet e shumëanëshme dhe për karakterin e saj gjithnjë 
korrekt, Evgjenia ka edhe titujt sportivë “Mjeshtre e sportit”, Krenaria e 
sportit shqiptar” dhe “Mirënjohje e qytetit të Tiranës”.  

Eshtë dekoruar me Urdhërin e Punës të klasit II dhe me Urdhërin 
“Naim Frashëri të klasit II.  
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HASIP MUSTAFA OMURI 
                            

- Mjeshtër i merituar i sportit - 
 
  

Megjithëse i lindur në Kukës më 31-7-1931, Hasip Omuri, pasi u bë 
banues i Tiranës që në moshë të njomë, e ndjeu shumë shpejt veten pjesëtar 
të këtij komuniteti. Ka marrë arsim të lartë sipas sistemit të atëhershëm 
dyvjeçar të ILKF "Vojo Kushi".  

Aktivitetin e tij si sportist i mundjes klasike dhe asaj të lirë e filloi 
në vitin 1953, kur përfaqësoi me dinjitet për dy vjet klubet "Partizani" dhe 
"Spartak". Emrin e tij të njohur e plotësisht të merituar e bëri duke përfaqë-
suar, në këto sporte, KS "Tirana" (1955-1974), aq të dashur për të dhe rrethin 
e tij. Me talentin, përkushtimin, aftësitë tekniko-taktike dhe karakterin që 
demonstroi, gjatë karrierës 21 vjeçare, Hasipi është shpallur 15 herë kam-
pion i vendit dhe tri herë fitues i medaljeve në spartakiadat kombëtare. Në 
mundjen klasike dhe të lirë, ka përfaqësuar me sukses edhe vendin tonë, 
duke marrë pjesë në aktivitetetet ballkanike dhe europiane.  

Pasionin sportiv dhe përvojën e tij të vyer, pas angazhimit të tij si 
sportist i mirëfilltë, ai e përçoi në dy drejtime: Së pari, në detyrën e nderuar 
dhe të vështirë të trajnerit. Përmes zbatimit të metodave bashkëkohore të 
stërvitjes, në mundjen e lirë të KS "Tirana", Hasipi ka arritur suksese të 
rëndësishme. Ato llogariten jo thjesht mbi bazën e numrit të trofeve të 
shumta, por, sidomos në formimin dhe përgatitjen e sportistëve të rinj. 
Kontributi i Hasipit si trajner, ka për rrjedhim emra mundësish cilësorë të 
përgatitur prej tij, si Viron Bezhani etj., dhe që bënë emër në këto sporte të 
bukura. Së dyti, edhe në detyrën e prindit. Të dy djemtë e Hasipit janë 
marrë me sport, por, ndryshe nga i ati, me futbollin e jo me mundjen. Bedriu 
arriti nivele mjaft më të larta. Ai u bë pjesë e rëndësishme e disa herë 
kampiones KF "Tirana", madje shkoi deri në përfaqësuesen e Shqipërisë, ku 
gjithnjë dha kontribut të çmuar. Nipi i tij, Lorenci, i përfshirë po me fut-
bollin, është ndër kryesorët e ekipit të rinjve të KF “Tirana”. 

Hasip Omuri, si mundës apo trajner, ka një numër shumë të madh 
të medaljeve të kampionit apo të aktiviteteve të tjera. Por, njëherazi është 
dekoruar edhe me Urdhërat "Naim Frashëri" të klasit II dhe të klasit I. KS 
“Tirana”, e ka nderuar atë, duke e vendosur në “Librin e Artë” të tij si ndër 
sportistët më të shquar. 
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BILAL ISUF FUGA 
                            

- Gjyqtar ndërkombëtar - 
 
  

Bilal Fuga, i lindur më 23-8-1931 në një familje të hershme tiranase, 
është marrë me sport që në moshën e rinisë dhe pa u shkëputur nga puna e 
tij, ku mbeti përherë një profesionist elektromekanik i nderuar. Zyrtarisht e 
nisi me futbollin, më 1949, si portjer në KS "Puna" e Tiranës. E vazhdoi, më 
tutje, me kërcimin së larti dhe me volejbollin e basketbollin në spartakiadat 
ushtarake të asaj kohe (1952-1953), kur kryente shërbimin ushtarak. Ai ju 
rikthye edhe portës me skuadrën e futbollit të Kombinatit të tekstileve, që 
bënte pjesë në kategorinë e dytë e të parë. Në vitet 1957-1958 ka luajtur 
volejboll me ekipin "B" të Tiranës, i cili u ngrit në kategorinë e parë.  

Megjithate, kontributi dhe emri më i madh është në rolin e gjyqtarit 
të volejbollit. Pasi, më 1960, kreu kursin e nevojshëm dhe bëhet anëtar i 
shoqatës përkatëse, për vite të tëra, gjykoi me profesionalizëm dhe ndersh-
mëri me qindra ndeshje të volejbollit nga kategori të ndryshme, por veça-
nërisht të së parës dhe sidomos ndërmjet skuadrave që rivalizonin për titull. 

Mbështetur në cilësinë e gjykimeve të deriatëhershme dhe të sta-
tusit të gjyqtarit ndërkombëtar, më 1962, drejton me kopetencë ndeshjen e 
parë ndërkombëtare. Ajo ishte midis ekipeve "Dinamo" e Tiranës dhe "Par-
tizani" i Beogradit, e vlefshme për kupën e Europës. Këtë përvojë të re, ai e 
vazhdoi më tej. Në vitin 1967, në Kinë gjykon disa ndeshje miqësore ndër-
mjet skuadrave vendase me ekipin tonë kombëtar të volejbollit dhe më 1972, 
"Dinamo" e Tiranës-"Mlladost" i Zagrebit. Atij i kanë takuar edhe ndeshje të 
vështira, si: "Mlladost" i Zagrebit me "Olimpiakosin" e Pireut, për kupën e 
kampioneve të Europës; Bullgaria-Rumania (meshkuj), në Ballkaniadën e 
vitit 1975, zhvilluar në Greqi, për të cilën u nderua me medaljen "Gjyqtari 
më i mirë" etj.. Vlerësime të merituara i janë bërë edhe për gjykimet në ball-
kaniadat e tjera: në Turqi (1977), në Rumani (1979) dhe në Bullgari (1981), ku 
u nderua me "Kupën e Gjyqtarit". Gjatë tridhjetë vjetëve si gjyqtar, deri më 
1988, ka gjykuar mbi 80 ndeshje ndërkombëtare. Dashurinë e tij për sportin, 
Bilali e ka transmetuar edhe te fëmijët e tij.  

Për disa vite, Bilali ka qenë anëtar i Kryesisë së FShLD dhe i kole-
gjumit qëndror të arbitrave të këtij sporti. 
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BARDHYL KADRI SALILLARI 
                            

- Medalje e Artë - 
 
  

Ka lindur në Tiranë, më 14-10-1931. Me studimet e larta të kryera në 
Institutin e Lartë “Lezgaft” të San Peterburgut në BS dhe në ILKF “Vojo 
Kushi”, është diplomuar “mësues i edukimit fizik”, me specialitet të atletikës. 
Pasi punoi në disa shkolla të mesme të Tiranës, ka qenë pedagog në Uni-
versitetin e Tiranës dhe shef i katedrës së atletikës në ILKF “Vojo Kushi”.  

I lidhur përherë me sportin, ai ka kontribute të rëndësishme në dy 
drejtime. Në mësimdhënie, pedagog i katedrës së atletikës, ku veç punës së 
drejtpërdrejt me studentët, si kuadro të reja të fiskulturës, është angazhuar 
seriozisht edhe në organizimin e kurseve teorike me trajnerë të kategorive të 
ndryshme. Gjithnjë kërkues e rigoroz dhe njëherësh i përkushtuar e i ndër-
gjegjshëm, Bardhyli pa asnjë rezervë ka dhënë dijet dhe përvojën e tij më të 
mirë të atletikës, e sidomos për garat e shpejtësisë dhe kërcimet së gjati, ku, 
është përqendrua edhe më tepër. Me këto cilësi, ai krijoi personalitetin e një 
specialisti të vërtetë, duke u bërë njëherësh edhe bashkëautor i disa librave 
dhe teksteve të posaçme, të hartuara me një nivel të lartë shkencor.  

Në anën tjetër, për 24 vjet rradhazi, ka kryer detyrën e trajnerit dhe 
në raste të veçanta edhe të kryetrajnerit. Gjatë karrierës së tij në këtë detyrë, 
falë punës së kujdesëshme dhe plot angazhim, dijeve të tij teoriko-praktike 
si dhe njohjes së literaturës në gjuhët italiane, ruse dhe angleze, ka arritur 
rezultate të larta. Këtë e provon përgatitja e disa kampionëve dhe rekord-
menëve, duke filluar nga më të hershmit si T. Theodhosi e Sh. Lundra etj.. 
Sportistët e tij, në përfaqësim të vendit tonë, kanë garuar me sukses edhe në 
aktivitete të ndryshme ndërkombëtare.  

Gjithnjë i angazhuar me atletikën, duke qenë i pajisur edhe me 
shkallën “Gjyqtar i kategorisë kombëtare”, ka drejtuar një serë aktivitetesh 
të këtij sporti deri në nivelin e kryegjyqtarit.  

Jeta e Bardhylit, madje, deri në ditët e sotme, veç vlerave sportive e 
shkencore, është karakterizuar gjithnjë nga idealet demokratike e të Atdhe-
dashurisë që mbart ai. Prej vitit 1942, ka qenë pjesëmarrës i organizatës 
DEBATIK dhe pjesëtar aktiv i luftës nacionalçlirimtare. 

Ai, veç mjaft fletëve nderi të dhëna nga institucione të ndryshme, 
është dekoruar me medalje të luftës: të Trimërisë e të Çlrimit; medaljen e 
punës dhe medaljen “Naim Frashëri”. Ka edhe vlerësimin “kuadër i 
dalluar”. 
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SKENDER QAZIM MEREPEZA 
                            

- Mjeshtër i merituar i sportit - 
 
  

Skënder Merepeza, i njohur me mbiemrin Peza, ka lindur më 18-
10-1931 në një nga familjet e hershme tiranase. Më 1949 ka kryer Tekni-
kumin financiar. Pas një burgimi politik 12 vjeçar (1963-1975), ka punuar 
mekanik në ndërmarrjen e ndërtimit "21 Dhjetori" dhe në ndërmarrjen e 
banesave (1975-1994). Gjatë periudhës 1994-1995 ishte sekretar i përgjith-
shëm i të përndjekurve politikë për Tiranën. Vdiq më 14 gusht 1996. 

Dëshira e tij dhe nxitja nga xhaxhallarët e vet, Arif Peza, ish fut-
bollist i ekipit "Shprefeja" të Tiranës, dhe Taip Peza, ishvolejbollist dhe fut-
bollist i KS "Tirana" (fitues i kampionatit të paafirmuar të vitit 1942), e 
lidhën Skënderin me sportin që në moshë të vogël. U aktivizua si portjer 
me ekipin e futbollit të lagjes së tij, pastaj edhe me KS "Tirana", duke 
rivalizuar të ndjerin Refik Resmja. Edhe Skënderit, drejtimin ja ndryshuan 
specialistët e atëhershëm. Talenti dhe të dhënat e tij e zhvendosën përfun-
dimisht ate në sportin e basketbollit. Që në moshën 17-vjeçare, ai meritoi 
pjesëmarrjen në ekipin e të rriturve të Tiranës. Në këtë skuadër, ai bëhet 
nga më të mirët e formacionit dhe përcaktues në fitoren disa herë të titullit 
kampion. Në qindra ndeshje që u aktivizua, ka shkëlqyer për shpejtësinë e 
lojës sulmuese, shënimin e pikëve dhe aftësinë për të mobilizuar shokët e 
skuadrës. Dhe tamam për këto veti, ai është vlerësuar vazhdimisht nga 
specialistët dhe dashamirësit e basketbollit. Por, megjithate, si shumica e 
bashkëmoshatarëve të tij sportistë, edhe Skënderi ishte shumëplanësh. 
Duke përfaqësuar gjithnnjë KS "Tirana", këtë fakt e tregojnë pjesëmarrjet 
dinjitoze dhe mjaft cilësore të tij edhe në aktivitetet kombëtare të volejbollit 
dhe të kërcimit së larti në atletikë.  

Për kualitetet e tij, Skënderi ka qenë pjesëtar i ekipit kombëtar të 
basketbollit me të cilin ka zhvilluar disa ndeshje, brenda dhe jashtë vendit.  

Në vazhdën e traditës së tij familjare dhe të qytetarisë tiranase, 
kontributi i tij në sport dhe në dobi të klubit e të ekipit kombëtar, me siguri, 
do të ishte më i madh në se politika e atëhershme nuk do t’ja ndërpriste 
veprimtarinë përmes atij burgimi politik. Megjithate, ai mbeti shumë i da-
shur dhe po aq i mirëpritur në çdo ambient. Këto veti e bëjnë atë të pa-
harrueshëm për komunitetin tiranas, madje, edhe më gjërë. “Libri i Artë” i 
KS “Tirana”, emrin e tij e përmend ndër 11 basketbollistët më të mirë e në 
të zgjedhur të tij. 

Për merita sportive ai mban titullin “Nderi i Sportit Shqiptar”. 
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RAMIZ ADEM PREGJA 
                            

- Gjyqtar ndërkombëtar - 
 
  

Ka lindur në Tiranë më 7-11-1931. Me përgatitje arsimore të mes-
me, deri sa doli në pension, ka punuar teknik pranë PT në Tiranë, ku ka 
marrë vlerësime shumë të mira deri në titullin “mjeshtër“. 

Sporti që ka dashuruar ishte atletika. Në të, Ramizi përfaqësoi 
gjithnjë KS "Partizani", dhe më së pari, gjatë shërbimit ushtarak (1951-
1953). Në kampionatin kombëtar të vitit 1955, ai u shpall kampion në garën 
e vrapimit 110 metra me pengesa; ndërsa në atë të vitit 1956, nënkampion 
në 110 metra dhe 400 metra me pengesa. Përgatitja atletike, nga njëra anë, 
pasioni i Ramizit për futbollin dhe reflekset e nevojshme për një gjyqtar, 
nga ana tjetër, e shtynë atë në një angazhim të ri dhe që rezultoi mjaft i 
suksesshëm. Pasi kryen, në vitin 1957, një kurs për gjyqtar futbolli, prej 
atëherë, për 22 vjet rrjesht, deri në vitin 1979, është angazhuar në të gjitha 
aktivitetet tona të atij sporti, nga ato më pak të rëndësishme dhe deri te 
kampionatet kombëtare e kupat e Republikës. Ai ka drejtuar mbi 500 
ndeshje si gjyqtar kryesor dhe mbi 150 të tjera në rolin e anësorit, për të 
cilat ka marrë gjithnjë vlerësime të mira. 

Në nivelin e gjyqtarit ndërkombëtar, shkallë të cilën e fitoi falë 
arritjeve të tij; nga FIFA dhe UEFA, i janë besuar disa ndeshje të aktivite-
teve ballkanike, të kupave të Europës apo të elminatoreve për kampiona-
tet europiane dhe botërore. Në arkivin e Ramizit janë të regjistruara 17 
ndeshje si gjyqtar kryesor dhe 15, si anësor. Ndeshja Turqia-Rumania, e 
zhvilluar në Turqi më 19-10-1965 për eliminatoret të Botërorit të 1966, të 
cilën UEFA-s e vlerësoi me notën "shumë mirë", ishte e para që i besohej një 
tresheje nga Shqipëria. 

Edhe pas lënies së bilbilit, Ramizit nuk e ndërpreu angazhimin e 
tij. U aktivizua në rolin e vëzhguesit të FShF, detyrë të cilën e kreu për më 
shumë se njëzet vjet, nga 1980 deri në vitin 2002. Për tre vjet radhazi ka 
qenë edhe anëtar i kryesisë së FShF-s dhe i Komisionit teknik-gjykues, 
ndërsa, më tutje, për tre vjet të tjera, kryetar i Kolegjumit të Gjyqtarëve të 
Tiranës. Në gjykimin e ndeshjeve të futbollit, ka sensibilizuar dhe anga-
zhuar edhe dy djemtë e tij, të cilët janë bërë gjithashtu të njohur. 

Për merita pune dhe sporti është dekoruar me Medaljen e Punës 
dhe me Urdhërin "Naim Frashëri" të klasit II dhe I. 
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SKENDER MEHMET DEDJA 
                            

- Trajner i merituar - 
 
  

Ka lindur në Tiranë më 16 dhjetor 1931. Pasi mbaroi Teknikumin e 
atëhershëm të Fizkulturës në Tiranë, kreu studimet e larta për specialitetin 
e futbollit në Institutin e Lartë të Kultures Fizike të Budapestit. Kur kthehet 
në Atdhe, fillimisht ushtroi detyrën e mësuesit të edukimit fizik në shkollat 
e mesme të Tiranës, më vonë pedagog po i kësaj disipline në Universitetin 
e Tiranës dhe, prej aty, bashkëpuntor shkencor për lëndën e futbollit në 
Institutin e Lartë të Kulturës Fizike (sot Akademia e Edukimit Fizik dhe e 
Sporteve) "Vojo Kushi". Falë studimeve të vazhdueshme dhe kontributeve 
të rëndësishme teorike e praktike, ai ka titullin shkencor “Profesor” dhe 
gradën  shkencore “Doktor”. 

Në planin shkencor të futbollit, në mënyrë konstante, është anga-
zhuar në fushën e botimeve. Skënderi ka pasuruar bibliotekën sportive 
shqiptare me disa tekste dhe libra origjinale mbi futbollin. Ndër to mund të 
përmenden “Futbolli”, 1980, për shkollën e futbollit; “Taktika në futbollin 
bashkëkohor”, 1999 etj., deri te “Enciklopedia e kupës së botës”, 2002 dhe më i 
fundit “Fjalori enciklopedik i futbollit”, 2006. Po ashtu në këtë bibliotekë, ai ka 
dhënë edhe disa përkthime të ndryshme nga autorë të ndryshëm hunga-
rezë, gjermanë dhe anglezë. 

Kontributi sportiv i Skënderit është i dukshëm edhe në detyrën e 
trajnerit të futbollit. Ai ka drejtuar disa ekipe, prej të cilëve "Besën" e 
Kavajës (1958), ku është vlerësuar jo vetëm për renditjen e kënaqëshme, 
por edhe për lojrat cilësore që bëri kjo skuadër. Po kështu, ai ka punuar 
edhe për ekipet e Durrësit, Fierit, Lushnjes dhe "Shkëndia" të shkolles së 
mesme të mjeshtrisë sportive. Duke qenë një nga trajnerët më të shkolluar, 
atij iu besua edhe drejtimi i skuadrës kombëtare të futbollit të të rinjve dhe, 
më pas i asaj, "Shpresa".  

Pas vitit 1992, detyrën e trajnerit të futbollit, Skënderi e ushtroi, 
për disa kohë edhe jashtë vendit. Me ekipet greke "Herodotos" dhe "Lamsi" 
krahas drejtimit të plotë të tyre, hartoi programe të posaçme për përgatitjen 
e futbollistëve. 

Aktualisht, mban detyrën e sekretarit të Shoqatës së Trajnerëve 
Shqiptarë të futbollit. 

Eshtë vlerësuar me titullin "Nderi i Sportit Shqiptar". 
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PETRIT AVRAM MURZAKU 
                            

- Mjeshtër i merituar i sportit - 
 
 

Lindi në Tiranë më 14 janar 1932. Ka mbaruar arsimin e lartë në 
Akademinë Ushtarake të Leningradit (sot Shën Peterburg) dhe ILKF "Vojo 
Kushi", me specialitet lojra sportive. Falë këtij formimi të plotë sportiv, 
është angazhuar në detyra të ndryshme të KS "Partizani" dhe, më pas, deri 
sa doli në pension, pedagog dhe shef i katedrës së edukimit fizik në 
Shkollën e Bashkuar të Oficerave. 

Pas vdekjes së të jatit, punoi që në moshën 12 vjeçare. Bashkë me 
nënën e tij Sotira, në shkurt të 1944, radhitet në çetën "Shpati" dhe më vonë 
në Brigadën 17-të. Pas çlirimit, krahas rrugës së ushtarakut, nisi , në shko-
llën "Skënderbej"edhe karrierën e tij sportive. Prirjet e shumëanëshme, 
konstrukti fizik, talenti dhe këmbëngulja e bënë Petritin të njohur në shumë 
sporte. Luajti futboll në KS "Partizani", nën drejtimin e trajnerit Loro Boriçi, 
prej nga e shkëputi për në basketboll i ndjeri Naim Pilku. Atje u shpall disa 
herë kampion i vendit dhe merr titullin "mjeshtër i sportit". Ishte mjaft i 
suksesshëm edhe në atletikë. Në garën e hedhjes së shtizës, bëhet kampion 
kombëtar (1955-1964). Veç këtyre, ka ushtruar edhe sportet e hendbollit, 
vaterbollit e deri të boksit.  

Por, ai shkëlqeu veçanërisht në volejboll, ku, madje, ka kontributin 
më të madh. Në skuadrën e KS "Partizani", është shpërblyer me disa me-
dalje kampioni. Petriti dallohej për goditjet e forta dhe dinamikën shpër-
thyese, duke qenë edhe ndër pikëshënuesit më të mirë. Veç kësaj skuadre, 
ai ka qenë anëtar dhe kapiten dhe i ekipeve kombëtare të volejbollit dhe të 
basketbollit. Brenda dhe jashtë vendit ka zhvilluar 110 takime ndërkombë-
tare të niveleve ballkanike, të bllokut të lindjes, europiane e botërore, prej 
të cilave ka fituar 57. Për Petritin janë historike ndeshjet e basketbollit në 
Bukuresht, në Laipcig etj.; ato të volejbollit për kampionatet europiane dhe 
atë botërore në Kiev; ndeshjet e festivaleve të rinisë në Varshavë (1955) e në 
Moskë (1957).  

Në familjen sportive të Petritit, sportin e bukur të volejbollt, dy 
vajzat e tij, Mirela e Ingritie ushtruan me mjaft sukses, në KS "Tirana".  

Krahas 22 medaljeve kampioni në volejboll, basketboll dhe atletikë, 
ai gëzon titullin "Nderi i Sportit Shqiptar". Eshtë dekoruar me Urdhërin e 
Artë "Naim Frashëri", Urdhërin "Skënderbeu" të klasit II, Urdhërin Ush-
tarak të klasit II, Urdhërin "Ylli i Kuq" dhe me një dekoratë nga Presidenti 
rus me rastin e 9 Majit, ditës së fitores mbi Gjermaninë.  
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JORGJI VASIL KONA 
                            

- Mjeshtër i merituar i sportit - 
 
  

Jorgji Kona ka lindur më 23-2-1932 në një familje zanatçish tiranas. 
Eshtë diplomuar “inxhinier elektrik” në Universitetin Shtetëror të Tiranës, 
pasi kishte ushtruar më parë profesionin e teknikut (radio dhe tv).  

Sportin, si të gjithë bashkëmoshatarët e lagjes e të shkollës, e nisi 
me futbollin. Në këtë sport, mësuesi dhe trajneri i mirënjohur, A. Karapici, 
përfshiu edhe Xhoxhin, madje deri në ekipin e shkollës. Por, ai u dallua jo 
atje, por sidomos në ndeshjet e basketbollit e të volejbollit. Ishte vetëm 15 
vjeç kur u aktivizua në basketboll me skuadrën e të rriturve të KS “Tirana”, 
me të cilën ka fituar tri herë titullin kampion (1948, 1949, 1950). Si sportist 
cilësor, u aktivizua njëherazi edhe në volejboll (çka në ato vite lejohej). 
Rritja në moshë ngriti edhe cilësinë sportive të tij. Xhoxhi përfshihet në 
planet e KS "Partizani" (siç merreshin edhe sportistët e tjerë më të mirë të 
Tiranës). Si lojtar titullar, në basketboll, ai fiton me ndërprerje gjashtë tituj 
kampion kombëtar (1951-1958). Në volejboll, duke luajtur në rolin e pasue-
sit, po me ndërprerje, nëntë të tjerë (1952-1963). Ai ka fituar edhe tri herë 
kupën e Republikës. Në 18 vjet të aktivitetit të tij në kategorinë e parë, me 
klubet sportive "Tirana" dhe "Partizani", për basketbollin dhe volejbollin, 
ka rregjistruar në total qindra ndeshje zyrtare. 

50 ndeshjet ndërkombëtare të zhvilluara prej tij, brenda dhe jashtë 
vendit, tregojnë pjesëmarrje aktive të Jorgjit edhe në ekipet kombëtare të 
basketbollit dhe të volejbollit. Ato nisin më 1948, kur ai ishte 16 vjeç dhe 
kur në Sofje u zhvillua kampionati europian. Për t’u shënuar janë edhe ato 
kundër ekipeve kombëtare të Bullgarinë e të Rumanisë; kampionati evro-
pian i volejbollit zhvilluar në Sofie (1955), ku arrihet vendi i dhjetë; festi-
vali i rinisë në Varshavë (1955), në të cilin zihet vendi i shtatë etj.. Jorgji 
kujton me nostalgji, ndër të tjera, ndeshjet miqësore të basketbollit me 
"CSKA" e Moskës në Tiranë (1956); Festivalin e Rinisë në Moskë (1957), me 
medalje argjendi; kualifikimet për kupën e kampioneve ndaj "Blan Geld" të 
Austrisë (1961) dhe ekipit finlandez (1955); një turne në Kinë me ekipin 
kombëtar të volejbollit (1962); Spartakiadën e Ushtrive të Bllokut të Lindjes 
(Tiranë 1963), me trajner vëllanë e tij, Andonin etj.. Gjithnjë i shquar për 
mirësjellje, aktualisht, jeton në Izrael bashkë me familjen e tij. 

Aktiviteti i Jorgji Konës është vlerësuar me Urdhërin "Naim 
Frashëri" të klasit  II dhe me titullin “Nderi i Sportit Shqiptar”. 
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HYSEN HYSEN PETRELA 
                            

- Mjeshtër i sportit - 
(KF “Tirana”) 

 
 

Hysen Petrela, i lindur më 2 mars 1932, në një familje të hershme 
tiranase është protagonist me mjaft vlera të shquara njerëzore dhe spor-
tive. Ceni, siç njihej dhe kujtohet deri sot, ishte mjaft gazmor me humorin 
karakteristik të tij dhe po aq i dashur me shokët. Me konstruktin fizik, 
forcën dhe shpejtësinë, ishte njëherësh një talent i vërtetë i futbollit dhe për 
këtë që në moshë të vogël u aktivizua me ekipin e të rriturve të KS "Puna" e 
Tiranës. Ai dhe shokët e tij kontribuan pikërisht në atë kohë kur ajo sku-
adër kishte më shumë nevojë dhe për këtë, ata futbollistë mbesin gjithmonë 
të nderuar dhe të respektuar. Tiranës i takonte të ishte në elitën e futbollit 
shqiptar dhe këtë, ata, megjithëse me vështirësi, e realizuan me mjaft dinji-
tet edhe pse klubet e atëhershme ushtarake, përkraheshin dhe favorizohe-
shin fuqishëm nga sistemi.  

Në vitet 1950-1952, Ceni largohet përkohësisht nga skuadra. Gjatë 
periudhës së shërbimit të detyrueshëm ushtarak, aktivizohet me KS "Par-
tizani" dhe me skuadrën "Luftëtari" të shkollës së bashkuar ushtarake. Kur 
rikthehet në ekipin e tij "Puna" e Tiranës, me të cilin u aktivizua pa ndër-
prerje deri në vitin 1958 dhe në të gjitha ndeshjet e kampionatit kombëtar e 
të kupës së Republikës, u dallua për lojën sulmuese dhe u veçua ndër gol-
shënuesit më të mirë të ekipit. Në një rast ka shënuar të pesë golat e 
skuadrës. Me këtë skuadër, ai luajti edhe të gjitha ndeshjet ndërkombëtare 
që, për atë kohë ishin të karakterit jo zyrtar, por vetëm miqësor dhe 
zhvilloheshin kryesisht brenda vendit. 

Loja sulmuese e tij ishte e frikëshme për çdo mbrojtës kundër-
shtar. Ai ishte karakteristik për gjuajtjet e fuqishme dhe të befasishme e të 
realizuara edhe në distancë. Për këtë futbollist, portjeri legjendar dhe më i 
mirë i vendit tonë, Qemal Vogli, pat deklaruar se, Hysen Petrela është jo 
vetëm sulmuesi më i rrezikshëm në futbollin shqiptar, por edhe më i fri-
këshmi për ate vetë. Por, fatkeqësisht dhe pa çudi, se këto ishin të njohura, 
për arsye biografije, në kulmin e formës sportive dhe në moshën 28 vjeçare, 
atë e largojnë nga futbolli. Ai vazhdoi profesionin e mekanikut deri në 
ndarjen e tij nga kjo jetë në vitin 1994 dhe në moshë krejt të re.  

Titulli "mjeshtër i sportit", nga Federata Shqiptare e Futbollit i 
është vetëm në vitet e demokracisë (1998). 
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PETRIT ZENEL CASLLI 
                            

- Mjeshtër i merituar i sportit - 
- Gjyqtar ndërkombëtar - 

  
Petrit Caslli ka lindur më 29-3-1932 në një familje tiranase. Kreu 

studimet e larta në Leningrad (sot Shën Peterburg), ku u diplomua “mësues 
i edukimit fizik dhe trajner sporti”. Ka punuar pedagog në shkollën ushtarake 
"Skënderbej", instruktor në KS "Partizani" dhe në repartin ushtarak special 
të Ministrisë së Mbrojtjes. Ai vdiq në vitin 1998. 

Petriti sikur kishte lindur për sportin dhe ndoshta ishte më i gjithë-
anëshmi. Që në moshë të vogël merrej me notin. Kërcimet e tij akrobatike 
dhe të guximshme, zhytjet në ujë në pellgjet e Brrarit, në kataraktin e Tira-
nës apo në pishinën e atëhershme, i mahnitnin të gjithë. Në këtë sport, ai 
bëhet edhe rekordmen. Ai ishte, njëherësh, një boksjer i talentuar, ku ka 
fituar titullin kampion për peshën e tij. Por, ai ishte i shquar edhe në bas-
ketboll e volejboll, ku me ekipet e KS "Partizani" është shpallur kampion. 
Po me cilësi ai konkuroi edhe në atletikë për garat e hedhjes e deri pati-
nator dhe në sportet marciale (luftarake), të mundjes klasike etj.. Me karak-
terin, të dhënat fizike dhe përgatitjen e tij, kërkonte të dilte fitimtar në çdo 
garë që merrte pjesë. Këto veçori i shprehu edhe kur studjonte në ish-BS. Ai 
u shpall kampion i vaterbollit si pjesëtar i skuadrës së shkollës; u paraqit 
me dinjitet në tenis dhe me ekipet e patinazhit në akull, të hokejt, etj.. Ai 
morri pjesë edhe në aeronautikë, me hedhjet e tij në garat parashutiste. Me 
gjithçka tregoi atje, ai nderoi Shqipërinë dhe veten si njërin nga sportistët 
më në zë të saj. 

Vlerat sportive të Petritit janë treguar edhe në rolin e trajnerit të 
notit jo vetëm me KS "Partizani" por edhe me ekipin kombëtar, për të cilin, 
aktiviteti ndërkombëtar më i spikatur i tij janë garat e zhvilluara në Kinë. 

Kontributi sportiv i Petritit është ndjerë dukshëm edhe në detyrën 
e gjyqtarit, madje përsëri në disa sporte: në atletikë, në boks e në mundje, 
në not etj.. Megjithate, më i angazhuar dhe më i vlerësuar, si gjyqtar, ai ka 
qenë në basketboll. Në këtë sport atij i besoheshin ndeshjet më të rëndë-
sishme për nga rivaliteti, të cilat, falë nivelit profesional, ndërgjegjes dhe 
ndershmërisë së tij, gjithmonë i ka përballuar me sukses. Ai është ndër të 
parët shqiptarë që ka titullin gjyqtar ndërkombëtar dhe titullin e mjeshtrit 
:në disa sporte të ndryshme.  

Për vlerat e tij është shpallur “Nderi i qytetit të Tiranës” dhe 
“Nderi i Sportit Shqiptar”. Eshtë dekoruar me Urdhërin "Naim Frashëri" të 
klasit III. 
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ALBERT ATHANAS HANXHARI 
                            

- Gjyqtar kronometrist ndërkombëtar - 
 
  

Albert Hanxhari ka lindur në një familje zanatçish të Tiranës më 
30-7-1932. Eshtë diplomuar “inxhinjer mekanik”, më 1955 (madje është i pari 
në regjistrat e diplomave të fakultetit përkatës). Njeh gjuhën ruse, italiane 
dhe frënge. Përsa i përket angazhimit të tij sportiv, mund të përmendet 
pjesëmarrja e tij në ekipin e futbollit të të rinjve "Puna" e Tiranës (1946-
1947) dhe vetëm për pak kohë, edhe me të rriturit e këtij klubi, kur ai drej-
tohej nga trajneri i mirënjohur R. Spahiu. 

Jeta e vërtetë sportive e Bertit ka filluar me atletikën kur ishte 
student në Institutin e Lartë Politeknik. Me të dhënat pozitive të tij, ai u 
inkuadrua në vrapimet e shpejtësisë. Në vitin 1952, në përfaqësim të KS "17 
Nëntori", ka arritur rezultate të mira, për çka përfshihet edhe në ekipin 
kombëtar. Duke vazhduar me këto rezultate, në vitin 1954, barazoi rekor-
din kombëtar si pjesëtar i stafetës 4x100 m, të cilin e thyen në vitin 1956. Po 
me KS "17 Nëntori", më 1959 thyen rekordin kombëtar të paraçlirimit për 
stafetën 4x400 m. Me këto rezultate, i lidhur shpirtërisht me të njëjtin klub 
dhe duke i qëndruar besnik ngjyrave të tij, ka ndikuar në arritjen e vendeve 
të nderit të zëna nga ekipi e veçanërisht në Spartakiadën Kombëtare të vitit 
1959. Me garën e tij të 100 m, Berti ka përfaqësuar atletikën Shqiptare edhe 
në Festivalin Botëror të Rinisë të zhvilluar në Bukuresht në vitin 1953. 

Në vitin 1960, ai shkëputet si sportist, por jo nga atletika. Falë për-
vojës së akumuluar dhe përgatitjes teorike, merr detyrën e gjyqtarit. Pas 
disa aktiviteteve kombëtare, cilësohet gjyqtari më i mirë (1964) dhe bëhet 
nga të parët që merr titullin “gjyqtar i Republikës”. Kontributi dhe vlerat e 
tij evidentohen edhe në seminaret që ka drejtuar me gjyqtarët e rinj të Shqi-
përisë. Në to, ai ka sjellë të rejat e fituara në disa seminare ndërkombëtare 
të atletikës të zhvilluara jashtë shtetit dhe ku ai ka marrë pjesë. Eshtë anga-
zhuar edhe në disa aktivitete ndërkombëtare, si p. sh., kryegjyqtar në 
takimin Shqipëri-Kinë (1964); zv-kryetar i delegacionit për gjyqtarinë, në 
kampionatin europian të atletikës që u zhvilluan në Budapest (1966) etj.. 

Berti është i pari shqiptar që ka marrë titullin “kronometrist ndër-
kombëtar”, vlerësim i dhëne në Seminarin Mesdhetar të zhvilluar në Bari të 
Italisë më 1995. Me këtë rast, në shtypin tonë sportiv shkruhej: "Lindi edhe 
në Shqipëri kronometristi atletik". 

Për merita pune dhe sporti ai mban Urdhërin e punës të klasit II. 
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MIÇO (DHIMITRI) LLUKA PAPADHOPULLI 
                            

- Medalje e Artë - 
- Anëtar i ekipit kombëtar të futbollit - 

  
Miço lindi më 20-9-1932 në Tiranë. I ndikuar nga daja dhe vëllaj më 

i madh i tij, edhe ai u lidh me futbollin, të cilit i kushtoi 18 vjet të jetës së 
vet, frymë të cilën e trashëgoi më vonë edhe te djemtë e tij. Veprimtarinë si 
futbollist, Miço e ka ushtruar me klubet "Skënderbeu" i Korçës, "!7 Nëntori" 
i Tiranës, "Luftëtari" i Shkollës së Bashkuar të Oficerëve dhe "Partizani", 
duke luajtur gjithsej mbi 400 ndeshje. Për disa vite ka qenë kapiten i ekipit 
"Partizani", me të cilin ka fituar gjashtë kampionate dhe katër kupa të 
Shqipërisë. Me këtë klub ka bërë edhe mjaft ndeshje ndërkombëtare zyrtare 
e miqësore, nga të cilat më të suksesshmet dhe të kurorëzuara me medalje 
argjendi janë dy turnetë me skuadrat e ushtrive të vendeve të Lindjes, në 
Laipzig të Gjermanisë (1958) dhe në Hanoi të Vietnamit (1963). 

Për vlerat e larta të lojës së tij në rolin e mbrojtësit, Miço arriti deri 
në ekipin përfaqësues të futbollit. Ndeshjet ndërkombëtare, të zhvilluara 
nga ai, me klubin "Partizani" dhe me ekipin kombëtar arrijnë në 60. 

Falë përgatitjes së tij teorike, me diplomat "Mësues i historisë", nga 
Fakulteti i Histori-Filologjisë të UShT (1962) dhe "Mësues i edukimit fizik", 
nga Instituti i Lartë i Kulturës Fizike "Vojo Kushi" (1966), ai ka dhënë kon-
tribut të ndjeshëm edhe në drejtime të tjera. Si trajner futbolli, në vitet 1967-
1969, me eksperiencën e tij të vyer, Miço ka punuar në KS "Partizani" dhe 
KS "Lokomotiva" (sot KS "Teuta" e Durrësit). Si specialist, ai ishte pedagog i 
edukimit fizik në UShT (1970-1979) dhe i futbollit në ILKF "Vojo Kushi" 
(1980-1989), madje deri në detyrën e shefit të katedrës. Duke arritur nivelet 
shkencore "Profesor" dhe "Doktor", ka dhënë lëndë të rëndësishme me stu-
dentët dhe pasuniversitarët, ka hartuar mjaft programe dhe është autor e 
bashkëautor në librat "Futbolli në klasat sportive", 1985 dhe "Futbolli", 1990. 
Me specialistë të huaj ka organizuar kurse kualifikimi për trajnerët tonë. 
Ndonëse në pension, aktivizohet vazhdimisht në median televizive dhe të 
shkruar.  

Ai ka qenë president i Federatës Shqiptare të Futbollit (1997-2000), 
ku vazhdon të jetë president nderi i saj; anëtar i komisionit të UEFA-s dhe 
anëtar i komisionit teknik të FIFA-s. Për dy legjislatura (1992-2000), ishte 
edhe anëtar i këshillit bashkiak të Tiranës. 

Mban titullin “Mirënjohje e Qytetit të Tiranës” dhe është dekoruar 
me “Medaljen e Çlirimit”, Medaljen e Trimërisë”, “Urdhërin e Punës” të 
klasit III dhe II si dhe  Urdhërin e Artë "Naim Frashëri". 
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FATMIR ALI MEKA 
                            

- Mjeshtër i merituar i sportit - 
 
  

I lindur në Kukës më 28-11-1932, ka ardhur në Tiranë që në moshë 
të vogël. Për kontributin e çmuar të dhënë prej tij në interes të komunitetit 
tonë, Fatmir Meka mbetet gjithnjë një tiranas i vërtetë. Me pasionin dhe 
aftësitë që kishte për sportin, edhe pse me arsim të mesëm për teknik 
sheqeri, e të mbaruar në Kiev të Ukrainës, ai kreu Institutin e Lartë të Kul-
turës Fizike "Vojo Kushi", me diplomëm “mësues i edukimit fizik”. Këtë 
detyrë e aplikoi me sukses në disa shkolla të Tiranës, kur më parë, kishte 
ushtruar edhe profesionin e radioteknikut në ndërmarrjen e shërbimeve.  

Talentin e tij për sportet e basketbollit dhe të volejbollit, ku dallo-
hej për cilësitë e mira teknike dhe fizike, e shfaqi që në moshë të re. Për dy 
vjet rradhazi, u aktivizua me ekipin përfaqësues të qytetit të Kievit. Duke 
qenë pjesë e një brezi të shkëlqyer sportistësh shqiptarë të disa lojrave me 
dorë, në KS "Tirana", Fatmiri reflektoi bashkëudhëtarët e përherëshëm të 
kontributit të tij: konstruktin, talentin, karakterin dhe këmbënguljen, nga 
njëra anë, si dhe kulturën e edukatën, nga ana tjetër. Në volejboll, ai da-
llohej për goditjet e forta dhe për shpërthimin në sulm, duke qenë njëhe-
rësh ndër pikëshënuesit më të mirë. Por, edhe në basketboll, ai ishte po aq i 
shkëlqyer, ku binte në sy sidomos dinamizmi dhe teknika e tij e lartë.   

Si një lojtar plotësisht i formuar dhe përherë i dalluar, bëhet pjestar 
edhe në ekipet tona kombëtare. Për të gjitha këto vlera, në “Librin e Artë” të 
KS “Tirana”, Fatmiri përfshihet si një nga tre volejbollistët më të mirë të klu 
bit. Nga takimet e tij ndërkombëtare, për t'u përmendur janë lojrat në kam-
pionatet europiane të basketbollit të zhvilluara në Rumani më 1955, në 
Bullgari më 1957 dhe në Çekosllovaki më 1958, si dhe ato në festivalin 
ndërkombëtar të rinisë në Moskë, më 1957. Në vitet 1960-1961, Fatmiri bën 
pjesë në gjashtëshen e volejbollit shqiptar për kupat europiane. 

Në KS "Tirana", ku kaloi krejt karrierën e tij, ka kontribuar edhe 
me detyrën e trajnerit të volejbollit për femra e për meshkuj (1962-1967), 
ndërsa në ekipin kombëtar të Shqipërisë, që mori pjesë në kampionatin 
europian të zhvilluar në Turqi (1967), atë të zëvëndëstrajnerit. 

Më 1984, në moshë të re dhe kur ai kishte për të dhënë ende, 
ndahet prej jetës së tij nga një infarkt i miokardit. Ai la pas kujtimet më të 
mira dhe për të cilat meriton të përmendet përherë. 

Për merita sportive atij i janë dhënë edhe titujt “Mjeshtër i Sportit” 
dhe “Nderi i Sportit Shqiptar”. 
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VANGJEL GRIGOR KOJA 
 

- Trajner i merituar -  
- Mjeshtër i merituar i sportit - 

 
Vangjel Koja lindi në Tiranë më 19 prill 1933, në një familje ven-

dase. Prirjet e tij sportive u dalluan që në moshë të vogël. Në Tiranë, ku 
zhvilloi të gjithë veprimtarinë sportive, ai evidentohej në atletikë, por sido-
mos në lojrat me dorë: basketboll, volejboll dhe hendboll. Ndryshe nga 
brezi i tij, asnjëherë nuk ushtroi futbollin, megjithëse gjithnjë e ka pëlqyer 
dhe e ka dashur atë. Si sportist me KS “Tirana” dhe pastaj me KS “Dina-
mo”, ka qenë për shumë vite edhe pjestar i ekipeve kombëtare. Me sportin 
e volejbollit është angazhuar në kampionatet europiane të organizuara në 
Rumani (1955) e në Çekosllovaki (1958) dhe pjesë e grupit sportiv në 
festivalet e rinisë, të organizuara në Varshavë (1955) e në Moskë (1957). 
Vangjeli ka zhvilluar gjithsej mbi 50 ndeshje ndërkombëtare.  

Hapësira kohore pesëdhjetëvjeçare e tij në shërbim të sportit për-
fshin edhe ndihmesën si mësues i edukimit fizik në shkolla të ndryshme të 
Tiranës, pedagog në ILKF "Vojo Kushi", trajner në KS “Dinamo” dhe në 
ekipet kombëtare. Pikërisht në detyrën e trajnerit, ai ka edhe sukseset më të 
mëdha. Bilanci i tij i shkëlqyer mbetet i rrallë dhe ndër më të mirët e më të 
nderuarit e sportit tonë. Me ekipin e volejbollit e meshkujve të KS 
"Dinamo", ai është shpallur 23 herë kampion kombëtar, 17 herë fitues i 
"Kupës së Shqipërisë" dhe dy herë fitues i "Spartakiadës Kombëtare". 

Me këtë ekip, të cilin ai ka drejtuar edhe në kupat europiane, 
fitoret ndaj skuadrave kampione të Italisë, Holandës, Turqisë, Greqisë, 
Bullgarisë, Jugosllavisë, Belgjikës, Polonisë, Francës etj., konsiderohen si 
rezultate mjaft cilësore, dinjitoze dhe të rëndësishme. Arritjen më të mirë, 
Vangjeli e ka patur në vitin 1972, kur në finalet e skuadrave kampione të 
Europës në Bruksel, KS "Dinamo", e drejtuar prej tij, u radhit ndër katër më 
të mirat. Po mjaft të suksesshme ishin edhe fitoret ndaj disa ekipeve kineze 
dhe algjeriane në takime jozyrtare. Detyrën e trajnerit, Vangjel Koja e ka 
ushtruar për 25 vjet rrjesht (1965-1990) edhe me ekipin kombëtar të volej-
bollit për meshkuj, Ai ka plotësisht të drejtë kur të gjitha këto rezultate të 
shkëlqyera i kujton me nostalgji krejt të merituar. 

Për merita të shumta në punë dhe në sport, është nderuar edhe me 
titujt “Mësues i Popullit” dhe “Nderi i Sportit Shqiptar”, sikurse është 
dekoruar me Urdhrat "Naim Frashëri" të klasit III, II, I. 

Në vitet 1990-2000, përvojën e tij të trajnerit e ka shpalosur po me 
sukses edhe në Itali. 
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SADIK RAMAZAN STRUGA 
 

- Mjeshtër i sportit -  
(KF “Tirana”) 

  
Lindi në Tiranë më 20-4-1933. I arsimuar me shkollë të mesme 

profesionale elektrike, punoi gjithë jetën si elektrobobinator, duke qenë një 
mjeshtër i rrallë dhe i njohur. Për këtë është vlerësuar edhe me medalje të 
punës dhe me “Urdhërin e Punës” të klasit III dhe II.  

Edhe Sadiku fillimin e ka në disa sporte, por shpejt anohet plotë-
sisht kah loja e futbollit. Prej vitit 1950 deri më 1958 ka luajtur si titullar me 
ekipet “Spartak” dhe “Puna” (“17 Nëntori”) të Tiranës. Edhe ai është pjesë 
e gjeneratës së lavdishme të futbollistëve që, për Tiranën, në atë garë të pa-
barabartë me skuadrat ushtarake më të privilegjuara, dhanë më shumë se 
kishin mundësitë. Me dëshirën, përkushtimin dhe ndershmërinë e tyre, 
këta djem futbollistë u përpoqën dhe arritën t’a mbajnë skuadrën e tyre në 
elitën e vendit. Sadiku, megjithëse me shumë temperament dhe me shpirt 
gare, ishte njëherësh po aq korrekt dhe shembullor. Ngjyrave të ekipit të tij, 
i ka shërbyer gjithnjë në mënyrë konstante. I pazëvendësueshëm në rolin e 
mbrojtësit të djathtë, lojës së skuadrës, ai i përshtatej me strukturën e bukur 
fizike, me teknikën, kurajon dhe guximin e tij. Për këto veçori, kundër-
shtarët e Sadikut ndjeheshin inferiorë para tij. Bashkë me të tjerët dhe Bedri 
Stërmasin në qendër të mbrojtjes, ishte bërë i pakalueshëm. Vendin e tij e 
zuri talenti Frashëri, që, gjatë karrierës së tij, ndikoi aq shumë për lavdinë e 
futbollit të Tiranës dhe të të gjithë Shqipërisë. 

Politika goditi edhe Sadikun. Në vitin 1958, ai mori pjesë me mjaft 
përkushtim në të gjitha përgatitjet e skuadrës së futbollit të KS “Tirana“ për 
turneun miqësor në BS. Në momentin e fundit dhe sigurisht siç ndodhte 
atëherë, pa dhënë asnjë arsye ai pengohet nga ky mision. Me sedrën e fyer 
por me kurajon burrërore, largohet nga skuadra e tij e zemrës. Por, si një 
tiranas fisnik i përhershëm, ai nuk u nda nga futbolli. Vazhdoi të luajë me 
qendrën e tij të punës, kombinatin e tekstileve, deri në vitin 1966. Kjo 
skuadër nga kategoria e tretë e kampionatit kombëtar të futbollit, kaloi në 
të dytën e më tutje edhe në të parën. 

Edhe sot ai i gëzohet sukseseve të komunitetit tonë, duke nisur nga 
futbolli e sportet e tjera e deri te Shoqata “Tirana“. 
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MYHYRIE HAMDI VERZIVOLLI (LLAGAMI) 
                            

- Mjeshtre e merituar e sportit - 
 
  

Myhyria lindi më 21 maj 1933 në Tiranë, në një familje të njohur, 
me tradita atdhetare dhe intelektuale të këtij qyteti. Pasi mbaroi të mesmen 
pedagogjike "17 Nëntori" në Tiranë (1951), punoi si mësuese e shkollës 
fillore gjersa doli në pension në vitin 1983. Pa shkëputje nga puna, kreu 
edhe degën biologji-gjeografi-kimi në Institutin Pedagogjik dyvjeçar. 

Ajo u aktivizua në sport që kur ishte e vogël. Prej moshës 14 vjeça-
re, për 12 vjet rrjesht (1947-1958), ka qenë pjesëtare dhe deri kapitene e 
skuadrës të femrave në basketboll të KS “Tirana”, duke shënuar njëherësh 
edhe 12 tituj kampioni. Gjatë kësaj periudhe, ajo ishte edhe në përbërje të 
ekipit të volejbollit dhe të atletikës, ku, për kampionatet kombëtare dhe  
për gara të tjera zyrtare, ka zënë gjithnjë vende nderi në hedhje gjyleje, 
kërcim së gjati, kërcim së larti dhe në stafeta të ndryshme. Në vitin 1952, 
Myhyrija kreu me sukses një kurs për trajnere basketbolli, por që nuk iu 
dha rasti për t’a aplikuar. 

Ka përfaqësuar vendin tonë edhe në aktivitetet ndërkombëtare. Si 
pjesëtare dhe kapitene e skuadrës së basketbollit të femrave të Shqipërisë, 
në vitin 1957, ajo ka marrë pjesë në Festivalin e Rinisë të Moskës.  

Për arritje të shumta dhe si një sportiste e gjithanshme, duke arki-
vuar dhjetëra medalje, si kampione në basketboll e volejboll, dhe duke zënë 
shumë vende nderi edhe në atletikë, Myhyrija është e para femër shqiptare 
që u nderua me titullin "Mjeshtre e Sportit" (10 janar 1953). Po për këto 
vlera, për shumë vjet rresht, ka qenë fituese e anketës "10 sportistët më të 
mirë të vendit”. Ajo është një nga 10 basketbollistët dhe basketbollistet më 
të mirë të këtij klubi të përjetësuar në “Libri i Artë” i KS “Tirana”. 

Në arritjen e këtyre rezultateve, ajo pat mbështetje totale dhe të 
vazhdueshme edhe nga familja e saj. I shoqi i Myhyrijes, Telati, ka qenë 
funksionar i lartë i sportit shqiptar; e bija, Arta, volejbolliste deri në ekipin 
kombëtar të femrave, duke marrë pjesë edhe në dy ballkaniada; ndërsa i 
biri, Artani, notar. 

Myhyrija është dekoruar me Medaljen "Naim Frashëri" dhe Urdhë-
rin "Naim Frashëri" të klasit III (1995), sikurse mban edhe titullun "Nderi i 
Sportit Shqiptar" (1999). 
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MELPOMENI GRIGOR SHTETO (ZORAQI) 
                            

- Medalje e Artë - 
 
  

Ka lindur në Tiranë më 15-6-1933 në një familje qytetare vendase. 
Profesionin e mësueses së edukimit fizik e ushtroi që në moshë të re, sapo 
kishte mbaruar Teknikumin e Fizkulturës në Tiranë. Më vonë kreu edhe 
studimet e larta në Institutin e Kulturës Fizike "Vojo Kushi" ku u diplomua 
“mësuese e edukimit fizik”. Nga të gjitha shkollat e mesme të Tiranës, më 
gjatë punoi në atë "7 Nëntori" (sot shkolla "Harry Fulltz"), ku fitoi respektin 
e të gjithëve, nxënës, kolegë dhe prindër. 

Me sportin, Melpomeni është marrë tërë jetën. Prej moshës më të 
re, ajo shfaqi pasionin dhe talentin sidomos në sportet e atletikës dhe në atë 
të basketbollit. Me nivelet e larta të arritura prej saj, ajo përfaqësoi denjë-
sisht dhe tërë jetën KS "Tirana". Duke kujtuar kontributin e saj në sportin e 
basketbollit dhe në atë  skuadër legjendë të femrave, e cila, deri tani, ka 
arkivuar për llogari të KS “Tirana” mbi 40 tituj kampioni, Melpomeni ndje-
het gjithnjë krenare. Për sa kohë që militoi në atë ekip, ajo dha gjithshka për 
lavdinë e trevës së saj.  

Si basketbolliste e shkëlqyer dhe pjesëtare e ekipit tonë kombëtar, 
ajo ka përfaqësuar vendin në kampionatin ballkanik të basketbollit të vitit 
1957 dhe në atë europian të zhvilluar në Sofje më 1958. Po në përbërje të 
përfaqësueses tonë, ajo ka qenë e pranishme edhe në kampionatet europia-
ne të atletikës të viteve 1957 dhe 1960.  

Edhe pse jashtë moshës së sportit, Melpomeni është prap aktive. 
Gjatë periudhës 1994-1997, me kolegët e saj veteranë më të mundëshëm 
fizikisht, ka marrë pjesë në mënyrë dinjitoze në aktivitetet ballkanike të 
atletikës për veteranë të organizuara në Bullgari, në Turqi dhe në Greqi, ku 
ka zënë vende të para dhe të dyta. 

Për meritat dhe kontributet e saj, Melpomeni ka titullin “Mjeshtre e 
Sportit” dhe është dekoruar me “Medaljen e Punës”. 
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SHEFQET ISMAIL CASLLI 
                            

- Gjyqtar ndërkombëtar - 
 
  

Shefqet Caslli ka lindur më 30-8-1933 në një familje të hershme 
tiranase, nga e cila dolën edhe sportistë. Duke ju përshtatur arsimimit të 
mesëm të kryer prej tij, ai ka ushtruar profesionin e mekanikut në disa 
ndërmarrje të qytetit të Tiranës. 

Fillimi i aktiviteteteve sportive shënohet në vitin 1952. Gjatë kryer-
jes së shërbimit ushtarak merr pjesë në dhjetëgarëshin e atletikës, ku re-
zultatet më të mira i arriti në vrapimin 110 m me pengesa dhe në hedhjen e 
shtizës etj.. Megjithate, duke qenë edhe ai në natyrën e sportistit shumë-
planësh, më të përshtatëshme për të mbetën sportet e rënda: boksi, mundja 
dhe peshëngritja. Në këtë të fundit ai ka qenë më i sukses-shëm. Në për-
bërje të KS “Tirana”, është shpallur kampion dhe rekordmen i vendit (1955) 
dhe, për rezultatet e arritura gjatë karrierës së tij 15-vjeçare, është nderuar 
me titullin “Mjeshtër i sportit”. 

Karakterin shumësportësh, ai e shfaqi edhe në një drejtim tjetër 
dhe për të cilin bëhet edhe më i njohur dhe pjesë e këtij libri. Shefqeti, pasi 
kryen kurset përkatëse të kualifikimit, të drejtuar nga specialistët më në zë 
të asaj kohe, fitoi të drejtën e gjyqtarit të futbollit. Këtë detyrë fisnike dhe të 
vështirë, duke e aplikuar me profesionalizëm, korrektësi dhe ndershmëri, e 
mbajti për 23 vjet, nga 1960 deri më 1983, kur arriti moshën 50-vjeçare. Ka 
gjykuar mbi 500 ndeshje zyrtare futbolli, shumica e të cilave të kategorisë 
së parë dhe për të cilat mori gjithmonë vlerësime maksimale. Për nivelin e 
lartë të gjykimeve të futbollit, më 1966, atij i jepet edhe titulli i lartë "gjyqtar 
ndërkombëtar". 

Me këtë status, brenda dhe jashtë vendit, Shefqetit i janë besuar për 
gjykim dhjetra ndeshje ndërkombëtare, dhe për të cilat, vlerësimet, po 
ashtu, mjaft pozitive, janë bërë madje të njohura edhe në shtypin tonë 
sportiv.  

Pas përfundimit të këtij angazhimi, nga viti 1983 deri më 1990, ai 
nuk largohet krejtësisht. Për disa kohë, ka dhënë ndihmesë të çmueshme në 
rolin e vëzhguesit të futbollit për aktivitetet tona futbollistike. 
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GANI MERJA 
                            

- Mjeshtër i merituar i sportit - 
- Anëtar i ekipit kombëtar të futbollit - 

  
Gani Merja lindi në Tiranë më 1933 nga një familje vendase. Ka 

ushtruar profesionin e mekanikut. Prirjet sportive të tij u shfaqën dukshëm 
që në moshë të vogël kur luante me bashkëmoshatarët në fushat e lagjeve. 
Ai frymëzohej dhe inkurajohej edhe nga vëllai i tij më i madh, Xhaferri, 
pjesë e skuadrës së të rriturve të Tiranës që zhvillonte ndeshjet në fushën e 
"Shallvares".  

Për të dhënat e padiskutueshme të tij, ai përfshihet në stërvitjet e 
trajnerit të atëhershëm për të rinjtë e Tiranës, mjeshtrit të merituar të 
sportit, Xh. Demneri. Ishte vetëm 16 vjeç kur Ganiu rradhitet me ekipin e të 
rriturve të Tiranës, që atë kohë mbante emrin politik "Puna". Në Elbasan, 
ndaj ekipit vendas, ai zhvilloi ndeshjen e parë të tij. Ndonëse më i vogli në 
të dy skuadrat, dallohet për bagazhin teknik dhe fizik, aftësitë dhe talentin 
e tij. Me Tiranën luajti deri në vitin 1953. Siç ndodhte përherë, në atë kohë, 
futbollistët më të mirë “nuk mund të qëndronin me skuadrat e rretheve”, 
megjithëse kishin dalë prej tyre. Ata largoheshin me motivin e shërbimit 
ushtarak, por për të mos u kthyer më. Kështu ndodhi edhe me të. Në KS 
"Partizani", ku shkoi edhe talenti tiranas Gani Merja, ishin grumbulluar loj-
tarët më të mirë nga e gjithë Shqipëria dhe që bënin pjesën më të madhe të 
ekipit kombëtar. Si mesfushor teknik dhe njëherësh i fortë, me tempera-
ment dhe me grintë sportive të shquar, gjatë periudhës (1954-1963), ai u bë 
fitues i gjashtë titujve kampion kombëtar dhe i tre kupave të Republikës. 
Më 1958 u shpall futbollisti më i mirë i vitit.  

Mjeshtria futbollistike e Ganiut ka shkëlqyer edhe në 70 ndeshje 
ndërkombëtare të zhvilluara në rang klubi (duke përfshirë edhe turneun e 
ekipit "Dinamo" në përbërje të të cilit ishte përfshirë edhe ai). Por, më të 
spikaturat mbesin takiment e zhvilluara në spartakiadat e ushtrive të ven-
deve të Lindjes në në Lajpcig të Gjermanisë (1958) dhe në Hanoi të Viet-
namit (1963), ku u fituan medaljet e argjenda. Kontributi i Ganiut është i 
ndjeshëm edhe në ekipin tonë kombëtar të futbollit që mori marrë pjesë në 
Festivalet e Rinisë në Varshavë (1955) dhe në Moskë (1957) si dhe në 
turneun e zhvilluar në Republikën Popullore të Kinës (1957). 

Megjithëse vdiq në vitin 1989, Ganiu mbetet i pashlyer në kujtesën 
e opinionit sportiv të Tiranës dhe të gjithë Shqipërisë. 

Eshtë dekoruar me “Medaljen e Punës”, Medaljen "Naim Frashëri" 
dhe Urdhërin "Naim Frashëri" të klasit II. 
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ENVER MUSTAFA SHEHU 
                            

- Medalje e Artë - 
- Fitues i gjashtë kampionateve -  

(KF “Tirana”)  
Enver Shehu ka lindur në Tiranë më 24 janar të vitit 1934, në një 

familje qytetare. Pas shkollën së mesme; në vitin 1969 kreu edhe studimet e 
larta. Në Institutin e Lartë të Kulturës Fizike "Vojo Kushi", u aftësua për të 
ushtruar profesionin "mësues i edukimit fizik". Si futbollist, karrierën e tij 
sportive e nisi dhe e përfundoi po me ekipin e "17 Nëntorit". Për nivelin e 
lartë të parametrave të tij, ai arriti deri në ekipin kombëtar të Shqipërisë, me 
të cilin ka zhvilluar një ndeshje. 

Skuadra, me të cilën luajti për dhjetë vjet rresht, mund të konsi-
derohet si prologu i një tjetre të madhe që po vinte dhe ku, gjithsesi, edhe ai 
do të ishte protagonist. Enveri u bë më i njohur me kontributin e tij 25 
vjeçar të trajnerit të futbollit. E filloi këtë detyrë më 1963 si ndihmës i të 
mirënjohurit M. Alla, kur u formua edhe brezi i parë i lavdishëm i pasluf-
tës, i kurorëzuar me titujt e kampionit në vitet 1965, 1966, 1968 dhe 1970.  

Me afate të ndryshme, Enveri ka bërë disa specializime brënda 
vendit dhe jashtë tij, madje deri në ekipe të kategorisë së parë të Italisë. 
Duke sjellë edhe përvojën e shkëlqyer të asaj periudhe, të viteve 80-të, kur 
falë aftësive të tij, bëhet trajner i parë, vazhdoi me sukses rrugën e nisur, 
atë të futbollit total. Me përshtatjet e duhura sipas kontigjentit që dispo-
nonte, dhe me Ali Memën në krah, ai dha përsëri rezultate. Krahas ngritjes 
së nivelit të lojës dhe futjes së elementëve modernë të futbollit, u fituan 
kampionatet e sezoneve 1982-1983 dhe 1984-1985. Por mbi të gjitha u shë-
nua ardhja e brezit të dytë të shkëlqyer. Me ekipin e Tiranës, në cilësinë e 
ndihmëstrajnerit dhe të trajnerit të parë, ai grumbulloi gjashtë tituj të 
kampionit kombëtar, pesë kupa të Shqipërisë dhe tre kupa të spartakiadave 
kombëtare. Po aq të rëndësishme mbesin disa takime ndërkombëtare: me 
"Ajaks" të Amsterdamit; kualifikimet me "Lindfild" të Belfastit, për kupën e 
kampioneve dhe me "Dinamo" të Bukureshtit për kupën e kupave.  

Megjithëse me ndërprerje, por në kohë më shumtë me KS "17 Nën-
tori", që në vitin 1990 rimori emrin KF "Tirana", detyrën e trajnerit, ai e ush-
troi deri më 1998. Punoi edhe me ekipat e para "Besëlidhja" dhe "Teuta". Në 
periudha të ndryshme u aktivizua edhe si këshilltar pranë ekipeve kombë-
tare të futbollit. 

Për meritat dhe vlerat e tij, ai është dekoruar me Urdhërin "Naim 
Frashëri" të klasit III (1990) dhe mban titujt “Mjeshtër i sportit” (1958) dhe 
“Mirënjohje e qytetit të Tiranës” ( 2000). 
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GALIP AHMET ÇAUSHI 
                            

- Mjeshtër i Sportit - 
(KF ”Tirana”) 

  
Lindi në Tiranë më 21-2-1934. Ka arsimin e lartë, të përfunduar në 

IKLF “Vojo Kushi”, me diplomën "mësues i edukimit fizik". Si më e shumta e 
sportistëve të atyre brezave, edhe Galipi ka një fillim dhe përgatitje poli-
valente. E nisi si akrobat (1951-1952); pastaj atlet me skuadrën "Spartak" i 
Tiranës, ku në kërrcimin së larti ka zënë edhe vendin e parë, dhe notar me 
atë "Puna" e Tiranës, me të cilin në kampionatin kombëtar ka zënë një vend 
të parë dhe një të dytë. Pasioni për futbollin ishte më i fuqishëm. Duke 
luajtur fillimisht portier, ai kaloi përfundimisht në këtë sport, deri në fund 
të karrierës së tij. 

Në kampionatin e vitit 1952 luajti për skuadrën "Spartak" i Tiranës, 
ku u dallua për lojë rezultative dhe cilësore, falë së cilës, te KS "Partizani" 
dhe te skuadra tjetër ushtarake e atëhershme "Luftëtari", u aktivizua edhe 
pas kryerjes së shërbimit të detyrueshëm ushtarak. Pas katër vjetësh (1958) 
kthehet me KS "17 Nëntori".  

Në detyrën e qendërsulmuesit, me të cilën ka luajtur vazhdimisht, i 
ndihmuar edhe nga shtatëlartësia e tij, ai dominonte sidomos në lojën e 
ajrit, rezultat i së cilës ishin edhe golat me kokë. Veç fuqisë fizike që e 
favorizonte në duelet e lojës, zotëronte edhe një teknikë të mirë të për-
dorimit të topit dhe të mbrojtjes së tij karshi kundërshtarit. Të gjitha këto e 
bënë Galipin pjesë të rëndësihme të ekipit.  

Për cilësitë e tij, ka qenë gjithnjë i vlerësuar nga specialistët tanë të 
të gjitha niveleve. Dëmtimet muskulare, megjithë operimet e kryera, nuk e 
lejuan atë të bëjë një karrierë më të gjatë e më të suksesshme, madje deri në 
synimet e tij për ekipin kombëtar. Këto dëmtime u bënë shkas për largimin 
përfundimtar dhe para kohe të tij nga futbolli.  
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XHAVIT BILAL FAGU 
                            

- Gjyqtar ndërkombëtar -  
 

  
Ka lindur më 9 prill të vitit 1934 në një familje të hershme tiranase 

dhe njëherësh mjaft sportive. Ka arsim të mesëm profesional, fushë me të 
cilën ka punuar shumë mirë dhe për shumë kohë në fabrikën e qelqit. 

Në sportin e futbollit, Xhaviti duket që në vitin 1949 kur aktivizo-
hej me të rinjtë, por pa arritur më tutje. Megjithate, kontributi i tij i rëndë-
sishëm, i inkurajuar edhe nga specialisti Hysen Hysenaj, është në rolin e 
gjyqtarit të futbollit. Pasi kreu më 1957 kursin përkatës dhe, duke bërë në 
fillim detyrën e gjyqtarit anësor e më vonë atë të gjyqtarit kryesor, ai ngriti 
kualifikimin e tij nga aktivitetet lokale deri në ato kombëtare. Ndeshja e 
parë zyrtare e gjykuar prej tij, i takon vitit 1958. Në kuadrin e kampionatit 
kombëtar, ishte ajo ndërmjet rivalëve “Partizani”-“Tirana”, që e vlerësuar 
mjaft mirë, përfundoi me rezultatin 0-1.  

Më tutje, duke vazhduar bindshëm rrugën e gjyqtarit të futbollit, 
Xhaviti, më 1960, fitoi kategorinë e parë. Falë profesionalizmit, përkush-
timit dhe karakterit të tij, gjatë gjithë karrierës së vet, prej 1957 e deri më 
1986, ka gjykuar gjithsej 534 ndeshje, prej të cilave 254 janë të kategorisë së 
parë. I vlerësuargjithnjë pozitivisht, për vitin 1975, Xhaviti është shpallur 
“Gjyqtari më i mirë në futboll”.  

Me titullin "gjyqtar ndërkombëtar" të fituar prej tij në vitin 1973, 
falë përvojës së tij dhe nivelit të duhur, për 13 vjet, deri më 1986, brënda 
dhe jashtë vendit, ka gjykuar tetë ndeshje ndërkombëtare, prej të cilave tre 
si kryesor dhe pesë si ndihmës. 

Ndihmesa e tij për futbollin, më tej, ka vazhduar në statusin e 
vëzhguesit të FShF për aktivitetet tona kombëtare (1986-1994); të anëtarit të 
komisionit tekniko-arbitrar (1986-1989) dhe të kryetarit të kolegjumit të 
gjyqtarëve të Tiranës (1990-1992). 

Për merita pune e sporti ai mban Stemën e dhënë nga FShF (1994) 
dhe është dekoruar me Urdhërin e Punës të klasit III (1958). 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TIRANA – PERSONALITETE 
________________________________________________________________________ 

- 153 - 

 
 
 
 

NJAZI MUHARREM LLESHI 
                            

- Medalje e Artë - 
  

 
 

Lindi në Tiranë më 12 prill 1934, në një familje vendase, të njohur e 
me tradita atdhetare. Rruga sportive e Njaziut filloi në shkollën 7-vjeçare 
“Lidhja e Prizrenit”, ku mësuesit e tij vunë re të dhënat e përgjithshme për 
sportin dhe sidomos për basketbollin. Ka kryer studimet në Institutin e 
Lartë të Kulturës Fizike dhe Sporteve në vitin 1971.  

Si sportist dhe më vonë edhe si trajner i po këtij sporti, është akti-
vizuar me klubet e kryeqytetit “Partizani“ dhe “17 Nëntori”. Ishte vetëm 16 
vjeç (1950), kur, me KS “Partizani”, mori pjesë në kampionatin kombëtar të 
basketbollit. Titullin e tij të parë të kampionit, të fituar në vitin 1956 me 
skuadrën “Partizani”, e përsëriti edhe një vit më vonë (1957), por me bar-
dheblutë e Tiranës. Pas kësaj, për tre vjet rradhazi (1958-1960), është përsëri 
kampion dhe përsëri me Partizanin, duke fituar edhe një kupë të 
Republikës (1960).  

Me përvojën e tij të sportisit dhe me një kurs dymujor të kryer më 
parë për trajner të basketbollit, gjatë viteve të fundit të karrierës, ai ndërron 
drejtim. Eshtë trajner me ekipin e të rinjve të Partizanit, me të cilin fiton dy 
tituj kampionë (1972-1973 dhe 1973-1974), krahas detyrës së ndihmëstraj-
nerit të ekipit të parë të po këtij klubi. Në mars të vitit 1974 merr detyrën e 
trajnerit të parë. Përsëri i sukseshëm, KS “Partizani” është kampion dhe 
fitues i Spartakiadës më 1973-1974 si dhe kampion dhe fitues i kupës së Re-
publikës më 1974-1975. Lufta e klasave nuk e lejon të punojë te KS 
“Partizani”, kur, në të kundërt, KS “17 Nëntori”, duke u përkujdesur për të, 
si një specialist të përgatitur e ofron si trajner me ekipin e të rinjve; 
ndërkohë që punon si arsimtar në fshatrat e Tiranës, e më pas në qytet. Në 
vitin 1979 rikthehet te KS “Partizani“ me detyrën inspektor-metodist. Prej 
vitit 1981, ai është trajner i skuadrës së femrave të po këtij klubi, puna 
pasionante e të cilit e ngjiti këtë skuadër nga vendet e fundit deri në titullin 
kampion (1988-1989), si rast i parë dhe i vetëm në historikun e këtij klubi. 

Për merita të veçanta në sportin e basketbollit, Njaziu është vlerë-
suar nga Komiteti i BFSSh me titullin “Kuadër i dalluar në sport” (1971); 
ndërsa nga Bashkia e Tiranës me “Mirënjohja e Qytetit të Tiranës” (2000). 
Ai është dekoruar me Medaljen “Naim Frashëri” (1981), me Urdhërin 
“Naim Frashëri” të klasit III (1986) dhe II (1989) dhe me Urdhërin “Naim 
Frashëri” i Artë (1996). 
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SKENDER ANASTAS PLASARI 
                            

- Mjeshtër i merituar i sportit - 
 
 

 
Skënder Plasari ka lindur më 13 maj 1934 në një familje qytetare e 

të ardhur shumë herët në Tiranë. Studimet e larta, sipas profilit të dëshi-
ruar prej tij, i mbaroi disi me vonesë në Institutin e Lartë të Kulturës Fizike 
(sot AEFS) "Vojo Kushi", ku u diplomua “mësues i edukimit fizik”. Prej mo-
shës së tij më të re, ka punuar me detyra të ndryshme e mjaft të larmishme. 
Në disa ndërmarrje e institucione, ai kishte detyra të ndryshme, nga ma-
rangoz e deri aktor në Estradën e Tiranës dhe pedagog në Akademinë e 
Arteve, ku mbylli edhe karrierën e tij profesionale kur doli në pension. Me 
prirjet e tij artistike, Skënderi ka dhënë kontribut në fushën letrare me mjaft 
shkrime, sidomos me skeçe humoristike dhe skenarë filmash, pesë prej të 
cilëve janë xhiruar. 

Me të dhënat dhe talentin e tij, ai bën pjesë në grupin e sportistëve 
polivalentë që u aktivizuan në disa disiplina dhe që në atë kohë ishin të 
shumtë. Duke dhënë kontribut të rëndësishëm në atletikë, ai është shquar 
në stafetën 4x100 m dhe veçanërisht si kampion kombëtar në hedhjen e dis-
kut. Por, mbi të gjitha, ai ka shkëlqyer në sportet e rënda ku ka rezultatet 
më të mira të tij, dhe për të cilën edhe po shkruhet në këtë libër. Duke 
pasur një konstrukt fizik të kompletuar, ka përfaqësuar pa ndërprerë dhe 
denjësisht klubin sportiv shumësportësh "Tirana", madje edhe atëherë kur 
kishte emrat paraardhës "Puna" dhe “17 Nëntori”.  

Për peshat e rënda, ai është shpallur pesë vjet radhazi kampion 
kombëtar në mundjen klasike dhe disa herë në peshëngritje. Në vitin 1953 
mori titullin "Më i miri i Republikës"; ndërsa “Libri i Artë” i KS “Tirana” e 
rendit atë ndër tre mundësat klasikë më të mirë. Me karakterin e tij të vazh-
dueshëm universal, por njëherësh edhe dinjitoz, me mjaft sukses ka marrë 
pjesë edhe në kampionatet e gjimnastikës.  

Skënderi ka qenë dhe vazhdon të jetë i dalluar dhe i nderuar jo 
vetëm si një sportist i gjithanshëm dhe cilësor, por sidomos për sjelljen e tij 
qytetare dhe kulturën e tij. 

Përveç “Mjeshtër i Sportit” dhe “Mjeshtër i Merituar i Sportit”, atij 
i është akorduar edhe titulli “Nderi i Sportit Shqiptar”. 
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XHAFER SELMAN BOGDANI 
                            

- Gjyqtar ndërkombëtar - 
 
  

Lindi në një familje të hershme tiranase më 23-7-1934. Ishte viti 
1959 kur Xhafa filloi detyrën e gjyqtarit të sporteve të peshëngritjes dhe atë 
të mundjes. Prej atëherë e deri sot, çka, për shtrirjen kohore, përbën rekord 
për vendin tonë, me gjykimet e tij plot ndershmëri dhe profesionizëm, 
vazhdon të jetë i pranishëm në të gjitha aktivitetet kombëtare dhe lokale, 
për të rinj e të rritur. Për këto arritje, përveç përpjekjeve të vazhdueshme 
individuale, ai kujton me respekt specialistin e sporteve të rënda, R. Rama, 
nga i cili ka fituar një përvojë të vyer. 

Me këto kualitete, atij i janë besuar edhe mjaft ndeshje të rëndë-
sishme ndërkombëtare. Gjykimeve të tij në aktivitetet ballkanike, lojrat 
mesdhetare, europiane, olimpike dhe botërore i janë bërë vlerësime shumë 
pozitive nga organizmat përkatës. Presidenti i Federatës Botërore të Peshë-
ngritjes, Tomas Ajan (1982), për Xhafer Bogdanin, pas dhënies së titullit 
"Gjyqtar i kategorisë së parë ndërkombëtarë", thotë se "shqiptarët kanë 
shumë sportistë me emër në peshëngritje, por kanë edhe një gjyqtar shumë 
korrekt, që gjykon me cilësi të lartë”. Pas liçensimit të tij, vlerësime të kësaj 
natyre ka marrë edhe për gjykime të tjera shumë cilësore. Ai është dalluar 
në kampionatin botëror të peshëngritjes, për të rritur, zhvilluar në Lubjana 
të Sllovenisë; në garat e lojrave olimpike; në kampionatin evropian të pe-
shëngritjes, zhvilluar në Varshavë (1995), ku, me një medalje dhe diplomë 
të veçantë, u cilësuar si gjyqtari më i mirë i aktivitetit etj... 

Për më shumë se 30 vjet, është kryetar i kolegjumit të gjyqtarëve të 
Republikës për sportet e rënda. Disa herë, ka kryesuar ekipe të peshë-
ngritësve në veprimtari të ndryshme ndërkombëtare. 

Në planin propagandistik, për 12 vjet radhazi (1973-1985), nëpër-
mjet medias shkruar dhe asaj televizive, ai ka evidentuar vlerat e peshë-
ngritjes, ashtu, siç edhe ka shkruar një libër për historikun e këtij sporti. 

Për merita pune dhe sporti është dekoruar me “Medaljen e Punës” 
dhe “Urdhërin e Punës” të klasit II. Mban edhe titujt “Nderi i Federatës 
Shqiptare të Mundjes” dhe “Mjeshtër i Madh si Gjyqtar”, dhënë nga Fede-
rata e peshëngritjes. 
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ENVER SELMAN RADA 
                            

- Mjeshtër i sportit - 
(KF “Tirana”) 

  
Enver Rada, i njohur me nofkën Çoçi, ka lindur në një familje të 

hershme tiranase më 6-8-1934. Pas shkollës së mesme teknike (1953) ushtroi 
me kompetencë profesionin e elektromekanikut pranë NTUS . I favorizuar 
nga të dhënat fizike, angazhimi i tij në sport nisi i dyanshëm: me futbollin, 
në ekipet e pionierëve, ku shquhej si golshënues, dhe me atletikën, pjesë-
marrës në ekipin e të rinjve të Tiranës në garat e gjysëmthellësisë 800 m dhe 
në 1500 m. Në këtë të fundit është kampion kombëtar i vitit 1952. 

Megjithate, ai mori rrugën e futbollit. Pas aktivizimit me të rinjtë e 
Tiranës, gjatë shërbimit ushtarak, luajti për dy vjet me "Dinamon" e Durrë-
sit, atëherë pjesëmarrëse në kategorinë e parë. Nga viti 1954 deri në vitin 
1962, përkrah heronjve të Ballkaniadës, emrave të njohur si V. Biçaku, P. 
Mirashi, Q. Teliti dhe shokëve të tij të moshës si: E. Shehu, B. Stërmasi, H. 
Petrela etj., është aktivizuar rregullisht me skuadrën "Puna" e Tiranës (më 
vonë "17 Nëntori"). Ka zhvilluar qindra ndeshje zyrtare të kategorisë së 
parë, por vetëm me një trofe të këtij niveli, kupën e Republikës të vitit 1963. 
Për kohën "prelud i gjeneratës së famshme" që po vinte, ai vetë mund të 
konsiderohet një "urëlidhës" midis brezave. Luajti gjithnjë sulmues i krahut 
të djathtë. E la karrierën e tij kur erdhën futbollistë të rinj dhe të talentuar 
që më vonë do të bënin emër, si: P. Pano, S. Halili, F. Frashëri, B. Ishka etj.. 
Fanëllen e tij bardheblu, Çoçi ia dorëzoi N. Xhaçkës. 

Krahas golave, rrjedhë e lojës normale, ai ka qenë rezultativ në 
goditjet standard, sidomos të atyre nga këndi. Falë perfeksionimit të tyre, 
ka shenuar edhe kundër skuadrave më të mira të vendit, si "Dinamo", 
"Partizani" dhe "Vllaznia". Goditjet nga këndi të ekzekutuara nga ai, tifozat 
i konsideronin "gjysëm gol". Çoçi ka zhvilluar mbi dhjetë ndeshje ndër-
kombëtare me ekipin e Tiranës, prej të cilave si më të veçanta kujton atë në 
Moskë kundër "Lokomotivës" vendase dhe ato në Tiranë ndaj "Admiralte-
jec", "Krahët e Sovjetëve", "Mishkolc" etj.. 

 Për gjashtë muaj, ai ka qenë pjesëtar i ekipit kombëtar të futbollit, 
me të cilin zhvilloi vetëm një ndeshje miqësore.  

Kontributi i tij njihet edhe në detyrën e trajnerit me grupmoshat. 
Duke punuar mbi dhjetë vjet dhe gjithmonë me mentalitetin e futbollit 
teknik dhe të organizimit sipas modelit të Xh. Demnerit, ai përgatiti mjaft 
futbollistë të rinj si: S. Starova, Sh. Muça, A. Kola, S. Hodja etj., që, më pas, 
u bënë të njohur edhe në futbollin shqiptar 
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ESAT ABDULLA BELIU 
                            

- Mjeshtër i sportit - 
(KF “Tirana”) 

 
Esati ka lindur në një familje të hershme tiranase, më 28-9-1934. 

Arsimin e mesëm dhe të lartë e ka të planit sportiv. I diplomuar “mësues i 
edukimit fizik” në ILKF "Vojo Kushi", punoi gjithmonë me këtë profesion. 
Ishte i prirur për shumë sporte. Krahas futbollit me KS "Tirana", është 
aktivizuar edhe në volejboll, basketboll, hendboll (në vitin 1951 është shpa-
llur kampion), boks dhe atletikë për hedhjen e shtizës dhe shtytjen e gjyles. 
Por, duke luajtur në detyrën e portierit, ai zgjodhi futbollin e filluar me 
topin e leckës në rrugicat dhe në fushat e lagjes.  

Si shumë lojtarë të tjerë cilësorë që KS "Dinamo" merrte nga Tirana 
dhe rrethet e tjera, në vitin 1952 përfshiu edhe Esatin, i cili rivalizonte 
Qemal Voglin, talentin e portës së "Dinamos" dhe të ekipit përfaqësues. I 
aktivizuar me këtë ekip deri në vitin 1964, ka fituar pesë herë titullin kam-
pion kombëtar (1952, 1953, 1955, 1956 dhe 1960) dhe katër herë kupën e 
Republikës (1952, 1953, 1954 dhe 1960). Një tjetër kupë të Republikës ka 
fituar edhe në vitin 1963, por me KS "17 Nëntori" të Tiranës. Përveç qindra 
ndeshjeve të aktiviteteve kombëtare me klubet e mësipërme, gjithnjë i 
vlerësuar nga teknikët sportivë dhe mediat përkatëse, ka zhvilluar edhe 
mjaft takime ndërkombëtare për aktivitetet ballkanike dhe europiane. 

Pas mbylljes së karrierës së tij si futbollist (1964), kontribuoi me 
detyrën e trajnerit në KS "Dinamo". Ai punoi shumë mirë jo vetëm si selek-
sioner por edhe si përgatitës i të rinjve në futboll dhe në basketboll. Me këtë 
të fundit, Esati mori edhe kënaqësinë e titullit kampion të vitit 1972, krahas 
daljes së disa baskebollistëve të shquar.  

Në vlerat e Esatit mund të cilësohet gjithashtu ndikimi dhe nxitja 
tek vëllai i tij, Ganiu, te i cili shihte perspektivën e një portjeri cilësor. Edhe 
ai u muar me sportin e futbollit, madje me mjaft sukses dhe që në rradhët e 
ekipit të të rinjve të Tiranës të stërvitur nga Xh. Demneri. Më pas, i trans-
feruar me punë si mësues, Ganiu luajti në Kuçovë, me ekipin vendas 
"Naftëtari". Për kontributin e dhënë atje, gjithnjë i vlerësuar dhe i respek-
tuar, ai kujtohet me shumë respekt edhe në librin historik që i kushtohet 
atij klubi. Për të dhënat e tij, Ganiu (i ati i futbllistit të mëvonshëm të KS 
"Tirana", Paridit) ishte preferuar edhe nga hungarezi Miklosh Vadash, 
trajner i atëhershëm që ngriti ekipin kombëtar "Shpresa". 

Për meritat e tij, krahas shumë fletë lavdërimesh, Esati mban 
"Urdhërin e Punës" të klasit III dhe Urdhërin "Naim Frashëri" të klasit II. 
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YLLI NAXHI AGOLLI 
                            

- Trajner i merituar - 
 
  

Lindi në Tiranë më 9-11-1934. Dashurinë për sportin e shfaqi në 
moshë të re, duke zgjedhur njëherësh po atë drejtim edhe në arsimimin e 
tij. Pas Teknikumit të Fizkulturës, mbaroi me diplomën "mësuses i edukimit 
fizik", Institutin e Lartë të Kulturës Fizike "Vojo Kushi". 

Krahas mësimdhënies në shkolla të ndryshme të Tiranës dhe deri 
pedagog e shef katedre (1980-1992) në ILKF, ku ka një aktivitet të shumtë 
kërkimor, shkencor e botues, të pasqyruar në libra, leksione, programe etj., 
aktivizohet edhe në ekipet sportive. Me dëshirën për të drejtuar stërvitje, 
në shtator 1965, krijoi ekipin e mundjes të KS "Studenti". Më vonë, kaloi 
trajner në KS "17 Nëntori" (sot KS "Tirana"). Falë mentalitetit shkencor në 
stërvitje dhe punës këmbëngulëse të tij, me këtë klub, ai arrin rezultate të 
larta, duke fituar titujt kampion kombëtar për vitet 1983, 1984 dhe 1985, si 
dhe Kupën e Republikës në vitet 1982-1985. Gjatë periudhës 1995-1998 ka 
drejtuar ekipet e mundjes në  KS "Dinamo" dhe KS "Partizani". I rikthyer në 
KS "Tirana", punon atje prej vitit 2001. Falë punës së admirueshme të Yllit, 
ekipi i mundjes i këtij klubi i drejtuar prej tij, është shpallur kampion kom-
bëtar në vitet 2001, 2002 dhe 2003.  

Gjatë krejt karrierës si trajner, ka arritur që 45 sportistë të stërvitur 
nga ai, të fitojnë titullin kampion kombëtar. Mes tyre katër janë shpallur 
"Mjeshtra të Sportit" dhe dy "Mjeshtra të Merituar të Sportit". Nga viti 1971 
deri më sot, në drejtim të ekipeve tona kombëtare të mundjes, sportistët e 
tij janë nderuar me pesë medalje ari, tetë argjendi dhe tetë bronzi. Ai ka 
punuar dhe përgatitur edhe mjaft trajnerë të mundjes. 

Në periudha të ndryshme është aktivizuar edhe si gjyqtar në 
mundje, boks dhe peshëngritje.  

Më 1992-1993 ka qenë sekretar i Federatës Shqiptare të Mundjes. 
Për meritat e tij është nderuar me “Nderi i Sportit Shqiptar” (1999) 

dhe Urdhërin "Naim Frashëri" të klasit III dhe të klasit II. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TIRANA – PERSONALITETE 
________________________________________________________________________ 

- 159 - 

 
 
 
 

MIRUSH HAMDI DELIALLISI 
                            

- Trajner i merituar - 
 
  

Mirush Deliallisi ka lindur më 24 nëntor të vitit 1934. Studimet e 
larta i kreu më 1960 në Institutin e Lartë të Kulturës Fizike "Vojo Kushi", 
me diplomën “mësues i edukimit fizik”. Me këtë profesion punoi në Poli-
teknikumin Mjekësor të Tiranës deri më 1966, më tutje, për një vit (1966-
1967), ishte inspektor në BFSSh (Bashkimi i Fizkulturistëve dhe i Sportis-
tëve të Shqipërisë) dhe pastaj, deri më 1991, pedagog i lëndës së atletikës në 
Akademinë e Edukinit Fizik dhe Sporteve "Vojo Kushi". Për 34 vjet të anga-
zhimit të tij në këtë institucion, ai njihet si i pasionuar veçanërisht në punën 
e drejtpërdrejt me studentët 

Veprimtaria e Mirushit është evidentuar dukshëm si trajner i atle-
tikës. Ajo fillon me sukseset e atletëve të mjeshtrisë sportive dhe vazhdon 
me nxënësit e studentët e mjeshtrisë së futbollit, me të cilët ka realizuar 
përgatitjen atletike.  

Por, ai është shumë më i njohur, më i specializuar dhe më i suk-
sesshëm për garat e hedhjes, detyrë, të cilën e ka ushtruar për 40 vjet. I 
mbrujtur me pasionin për këto gara dhe i plotësuar teorikisht me njohuritë 
e nevojshme bashkëkohore të kësaj fushe, ai ka punuar dhe ka kualifikuar 
dhjetëra atletë, nga të cilët, disa arritën rezultate mjaft të larta dhe jo vetëm 
në aktivitetet tona kombëtare. Në gara të rëndësishme ndërkombëtare, këto 
atletë, të përfshirë ndër sportistët më të mirë shqiptarë, kanë grumbulluar 
gjithsej 18 medalje. Prej tyre mund të përmenden Ajet Toska, në flakjen e 
çekiçit, kampion e rekormen me 75,92 m që nga viti 1986 dhe i shpallur 
atleti më i mirë i të gjitha kohrave; Antoneta Koçi, në shtytjen e gjyles, po 
ashtu kampione dhe rekordmene (rekordi i të cilës ruhet edhe sot prej vitit 
1984) e mjaft të tjerë. 

Për rezultate të larta dhe deri të nivelit ndërkombëtar, Mirushi 
është dekoruar me Urdhërin "Naim Frashëri" të klasit III dhe i është dhënë 
edhe titulli”Nderi i Sportit Shqiptar”. 
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MUHAMET NURI PËRMETI 
                            

- Mjeshtër i merituar i sportit - 
 
                                     

Muhamet Përmeti ka lindur në Tiranë më 15 shkurt 1935 dhe ka 
kryer studimet e larta në ILKF "Vojo Kushi", po në Tiranë, ku u diplomua 
"mësues i edukimit fizik". Këtë profesion, me mirësjelljen dhe mbi të gjitha, 
me punën pasionante të tij, e ushtroi në shkolla të ndryshme të qytetit, 
duke merituar edhe respektin e kolegëve dhe të nxënësve. 

Sporti i basketbollit ka qenë për të pasion i përhershëm dhe që në 
moshë fare të re. Ishin të dhënat fizike, sidomos gjatësia, talenti dhe 
këmbëngulja e Muhametit (atë e thirrnin "Pata") që e bënë të njohur në këtë 
sport. Në lojën e basketbollit, ai ka përfaqësuar KS "Partizani", me të cilin, 
duke zhvilluar qindra ndeshje të aktivitetit kombëtar, ka fituar tetë herë 
titullin kampion të vendit. Me lojën e tij cilësore, mbrojtje-sulm dhe veça-
nërisht si konkludues, fitoi vlerësimin dhe simpatinë e shokëve dhe të 
spektatorit. Për të gjitha këto veti pozitive atij i jepet titulli "Mjeshtër i 
Sportit" dhe më vonë "Mjeshtër i Merituar i Sportit". 

Në takimet ndërkombëtare, ka zhvilluar mjaft ndeshje të rëndë-
sishme. Në rang klubi, për t'u theksuar është aktivizimi i tij si lojtar titullar 
në Lojrat e Ushtrive të bllokut të Lindjes, të zhvilluara në Lajpcig të Gjer-
manisë (1958) etj.. Me ekipin kombëtar, ku ka arritur edhe kapiten i skua-
drës, ai  kujton lojra të suksesshme, si turneu në Kinë (1963), ndeshjet ndaj 
rumunëve në Bukuresht, bullgarëve në Sofje, në lojrat GANEFO të Indone-
zisë, në Festivalin e Rinisë në Moskë, në finalet e kampionatit europian të 
vitit 1957 në Bullgari, në Festivalin e Rinisë më 1962 në Helsinki  etj.. Në të 
gjitha angazhimet, brenda dhe jashtë vendit, Muhameti numuron 73 taki-
me ndërkombëtare. Edhe dy vëllezër të tij kanë ushtruar po sportin e bas-
ketbollit dhe madje po me KS “Partizani”. 

Në karrierën e vet, ai ka shpalosur edhe kontributin e rëndësishëm 
të trajnerit. Me këtë detyrë të rëndësishme, drejtoi ekipin e basketbollis-
tëve të KS "Dinamo", të KS "Partizani" dhe të ekipit kombëtar. Në të gjitha 
rastet, tregoi aftësi profesionale dhe organizative, duke ngritur njëherësh 
edhe emrin e tij. 

Aktiviteti si sportist, trajner dhe mësues i edukimit fizik është 
vlerësuar nga organet përkatëse. Nga Presidenti i Republikës i është dhënë 
titulli i lartë "Mjeshtër i Madh". Ka edhe tituj të tjerë si: “Mësues i Dalluar”, 
“Nderi i Sportit Shqiptar”dhe “Mirënjohje e Qytetit të Tiranës”. 
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YLVI HATIB PUSTINA 
                            

- Mjeshtër i merituar i sportit - 
 
  

Ylvi Pustina, mjeshtër i shahut, lindi në Tiranë më 19-2-1935. I 
diplomuar “mjek veteriner”, ka punuar në institucione të ndryshme të 
vendit, me detyra të rëndësishme si kryeveteriner, pedagog, drejtor shkolle 
dhe inspektor i arsimit bujqësor në Ministrinë e Bujqësisë. Eshtë autor i 
disa teksteve mësimore për shkollat e mesme dhe për kurse veterinare. 

Shahun e ka filluar që në moshën 12vjeçare. Këtë sport të bukur të 
mendjes ai e ka ushtruar me pasion për 55 vjet dhe pa ndërprerje. Duke 
zhvilluar disa qindra ndeshje të rëndësishme dhe cilësore në aktivitetet 
kombëtare, me përfaqësimin e tij dinjitoz, ai ka nderuar vazhdimisht KS 
"Tirana" dhe me të cilin militoi pandërprerje. Suksest e tij kanë filluar që në 
pjesëmarrjen e parë në kampionatin kombëtar për të rinjtë, më 1951, në të 
cilin u  shpall kampion i vendit. Prej atëherë e deri më 1981 ka patur mjaft 
rezultate të mira: në të 37 kampionatet kombëtare individuale, ku ai ka 
marrë pjesë, ka fituar nëntë herë titullin kampion (1952, 1957, 1959, 1960, 
1961,1964, 1965, 1969, 1970) dhe disa herë është klasifikuar në vendet e dyta 
e të treta. Ylviu ka arritur rezultate të larta edhe në turnetë kombëtare me 
shahistët më të mirë të vendit, nga njëzet prej të cilëve, ai është dhjetë herë 
fitues (1955, 1956, 1959, 1961, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1973). Të 
rëndësishëm janë edhe katër titujt kampionë kombëtarë ekiporë, në për-
faqesim të KS "Tirana" (1970, 1977, 1988 dhe 1989). Po kështu, ai ka marrë 
pjesë në të gjitha spartakiadat kombëtare të zhvilluara deri më sot. 

Ylviu ka aktivitet të pasur shahistik edhe në planin ndërkombëtar, 
gjithsej 140 ndeshje me mjeshtra ndërkombëtarë dhe të mëdhenj të shahut. 
Duke i sfiduar ata me artin e lojës së tij, ai ka përfaqësuar vendin tonë në 
gjashtë olimpiada botërore të shahut (1960, 1962, 1970, 1972, 1980, 2000), në 
të cilat ka luajtur katër herë në tryezën e parë. Me ekipin përfaqësues ka 
marrë pjesë në kampionatin e 5-të botëror të studentëve (1958); në kupën e  
miqësisë së vendeve ballkanike dhe të Adriatikut (1960); në kampionatin 
europian me skuadra (1975); në takimin miqësor Shqipëri-Rumani (1973) 
dhe në kampionatin ballkanik me skuadra (1980). Në turneun ndërkom-
bëtar paraolimpik të Varnas në Bullgari (1960) u shpall shahisti më i mirë. 
Për t'u theksuar është pjesëmarrja e tij në kampionatin e 9-të botëror të 
sezonit 1999, ku nga 192 pjesmarrësit, ai renditet në vendet 36-55, me 6,5 
pikë të grumbulluara në 11 ndeshje si dhe fitorja e turneut ndërkombëtar të 
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blicit në Rumani (1973). Ylviu është i pari shahist i vendit tonë që në vitin 
1970 ka fituar koeficientin ndërkombetar ELO, në madhësinë 2286.  

Gjatë karrirës së tij, ai ka dalë pesë herë (1960, 1961, 1962, 1964, 
1972) fitues i anketës “Sportisti më i mirë i vitit”, organizuar nga gazeta 
"Sporti Popullor".  

Eshtë zgjedhur disa herë në kryesinë e KS "Tirana", shu-më vite në 
komisionin qëndror të shahut (zëvëndëspresident dhe sekretar), anëtar i 
këshillit të përgjithshëm të sporteve dhe fizkulturës të Shqipërisë etj.. 

Sipas analistëve, loja e tij ka karakteristikë stilin e ashpër kombi-
nativ, duke kapërcyer situatat e ndërlikuara me sakrifikimin e figurave të 
rënda. Dallohet për intuitën e thellë dhe llogaritjet e sakta sidomos në 
trajtimin e finaleve të torreve dhe kuajve. Shumë ndeshje të tij janë 
komentuar dhe botuar edhe në letërsinë e huaj të shahut. Ylviu njihet si 
hulumtues në teorinë e hapjeve. Në mbrojtjen siçiliane, varianti i tij, pas 
lëvizjeve 1. E4 C5, 2. KF3 KC6, 3. D4 CD, 4. KD4 KF6, 5. KC3 D6, 6. FG5 E6, 
7. DD2 A6, 8. OOO E6, 9. FF4 FD7, 10. KC6 FC6, 11. F3 DB6, 12. FC4 TD8, i 
përdorur për herë të parë në Turneun e Varnës (1960), njihet me emrin 
“Tirana”.  

Vlerat e Ylviut shihen në detyrën e trajnerit të shahut, madje edhe 
krahas aktivizimit të tij si lojtar. Me mjaft kompetencë, e ka ushtruar këtë 
funksion me KS "Tirana" që nga viti 1955 e deri në ditët e sotme. Ai ka drej-
tuar edhe ekipin kombëtar të të rriturve në vitet 1974, 1979, 1994, 1995 dhe 
ekipin kombëtar të të rinjve në vitet 1990-1992. Në shumë aktivitete kombë-
tare, për të rriturit, për të rinjtë dhe për femrat, që nga viti 1955, ka kryer 
edhe detyrën e gjyqtarit  dhe të kryegjyqtarit.                                          

Vlera dhe niveli shahistik i Ylviut shihet edhe në të gjitha semi-
naret kualifikuese të zhvilluara në vendin tonë me trajnerët e shahut, ku ai 
ka zhvilluar referate me karakter studimor dhe shkencor. Të shumta janë 
edhe bisedat dhe analizat shkencore në radio-televizion, veçanërisht pas 
vitit 1965. Të rëndësishme janë gjithashtu aktivitetet propagandistike dhe 
publiçistike të Ylvi Pustinës. Për këtë flasin mbi 40 simultane të shahut të 
dhëna prej tij me amatorë, të rinj e të reja, punëtorë dhe intelektualë, të 
organizuara në institucione kulturore dhe artistike thuajse në të gjithë 
Shqipërinë. Ka botuar mbi 150 artikuj në shtypin e përditshëm dhe pe-
riodik, sportiv e josportiv. Ai është autor i dy librave të shahut; "Shahistët 
tonë në arenën ndërkombëtare", 1967 dhe "Teoria moderne e shahut", 1973.  

Në familjen e tij, shahu është luajtur nga vëllezërit, e bija dhe i biri, 
Adriani. Ky i fundit, matematicien, kampion i të rinjve më 1980, është 
shahist i njohur. Me KS “Tirana”, ka marrë pjesë në disa kampionate kom-
bëtare dhe turne ndërkombëtare.  

Për merita në pune dhe në sportin e shahut, ai mban këta tituj 
“Nderi i Sportit Shqiptar” dhe “Mirënjohje e Qytetit të Tiranës” si dhe 
është dekoruar me Urdhërat "Naim Frashëri" të klasit III dhe II. Eshtë i 
vetmi shahist i evidentuar në “Libri i Artë” i KS “Tirana”. 
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BILAL MUSTAFA AGALLIU 
                            

- Mjeshtër i merituar i sportit - 
 
 

Bilal Agalliu lindi në Tiranë më 10 mars 1935 në një familje të herë-
shme vendase. Ishte shumë i ri kur, në shoqërinë sportive "Spartak" të 
Tiranës, filloi karrierën e tij në sportin e çiklizmit. Në vitin 1952 radhitet me 
KS "Partizani", me të cilin, në rrethin çiklistik të vitit 1953, megjithëse merr 
pjesë, për herë të parë, ai zen vendin e dytë. 

E ardhmja nxorri në pah jo vetëm talentin e Bilalit, por edhe aftë-
sitë dhe pasionin e tij për këtë sport aq të dashur për të. Më 1954, duke 
ndikuar edhe në renditjen ekipore të KS "Partizani", fiton rrethin e 12-të, 
çka shënon për të kupën e parë të kampionit. Më tutje, bëhet fitues dhe 
kampion absolut i të gjitha rretheve çiklistike që do të vinin më pas dhe ku 
ai do të merrte pjesë. Karrierën e tij të shkëlqyer, model dhe kënaqësi për 
çdo sportist, e vazhdoi deri më 1965, kur fitoi rrethin e 23-të të çiklizmit 
shqiptar, që ishte i fundit për të.  

Në vitet 1954, 1955 dhe 1956, në përbërje të ekipit kombëtar të çik-
lizmit, duke rivalizuar me emra të çiklizmit botëror, Bilali ka marrë pjesë 
në disa aktivitete të ndryshme ndërkombëtare. Në garën e paqës, zhvilluar 
në itinerarin Varshavë-Berlin-Pragë arriti rezultate të kënaqëshme. Po kësh-
tu, më 1958, Bilali, duke sfiduar me sukses, zë vendin III në turin ndër-
kombëtar në Çekosllovaki; ndërsa më vonë, në takimin miqësor të zhvi-
lluar në Rumani, më 1965, bëri figurë të mirë dhe arriti rezultate dinjitoze. 

Në rolin e trajnerit drejtoi me mjaft sukses ekipin e çiklistëve të KS 
"Partizani". Për 25 vjet (1966-1991), me punën pasionante të tij, përveç 23 
titujve kampion, evidentoi mjaft talente të reja që i dhanë tonin çiklizmit 
shqiptar. Megjithëse me ndërprerje, për mbi dhjetë vjet (1980-1991), drejtoi 
edhe ekipin kombëtar, me të cilin ka marrë pjesë në aktivitetet ndërkombë-
tare të Turqisë (1970), Kinës (1975), Holandës (1979), Austrisë, Greqisë, etj.. 

Në vitet 1993-2000 ka qenë anëtar i kryesisë së FShÇ dhe gjyqtar i 
kategorisë I, ndërsa më 2000-2004 është zgjedhur president nderi i FShÇ. 

Vlerat e Bilalit “të paarritshmit të ngjitjeve malore”, legjendë e çik-
lizmit shqiptar, 11 herë kampion i vendit, trajner i ekipit “Partizani” dhe të 
atij përfaqësueses, janë përjetuar në mënyrë krejt të veçantë. Kushtuar këtij 
çiklisti, është vendosur një basoreliev, në kilometrin e 29-të të rrugës 
Tiranë-Elbasan. 

Për merita sportive ai është dekoruar me “Urdhërin e Punës” të 
klasit I (1951) dhe Urdhërin "Naim Frashëri" të klasit I (1978). 
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MEDIHA SADIK KAZAZI 
                            

- Medalje e Artë - 
 
  

Medihaja, ose Lali, siç e thirnin, ka lindur në Tiranë më 1-6-1935 në 
një familje autoktone vendase. Ajo vdiq në mars të vitit 2004. Profesionin e 
përhershëm të guzhinieres, më së fundi e aplikoi në KS “17 Nëntori”. 

E përzgjedhur nga seleksionerët, ajo është marrë me sport që në 
moshë të re. Në vitin 1951, inkuadrohet me basketbollin dhe volejbollin e 
shoqërisë “Puna” të Tiranës (sot SK “Tirana”). Me nivelin e saj teknik dhe 
shpirtin e garës që kishte, krahas basketbollisteve të njohura si Xheku, Ana 
etj., ajo dallohet si shënuese e shquar e atij ekipi të shkëlqyer, i cili për re-
zultatet e larta, sot ka titullin “Mjeshtër i madh”, akorduar nga Presidenti i 
Republikës. Konsideratat për lojën dhe kontributin e saj, janë vlerësuar nga 
të gjithë trajnerët e ekipit tiranas: R. Rama, N. Pilku, A. Stërmasi, Th. 
Mitrushi, M. Çelkupa, F. Borova etj.. Në arshivin e Medihasë numurohen 
dhjetë tituj të kampionateve kombëtare dhe po aq kupa të Republikës.  

Po me këto aftësi dhe po me këtë përkushtim, ajo u aktivizua edhe 
në volejboll, me që në atë kohë regulloret nuk e kundërshtonin atë mun-
dësi. Edhe këtu, në përfaqësim të klubit aq të dashur për te, rezultatet ishin 
të shkëlqyera, gjithsej shtatë tituj të kampionit dhe shtatë fitore në kupat e 
Republikës. Edhe, në këtë sport, krahas shkathësisë dhe dinamizmit, ajo 
dallohej për teknikën e saj e sidomos në detyrën e një pasueseje cilësore. 

Me këto kualitete, ajo nuk mund të rrinte jashtë ekipeve përfaqë-
suese të basketbollit dhe të volejbollit. Por, për të, si dhe për mjaft të tjerë, 
kishte një “vështirësi”. Nuk mund të luante jashtë Shqipërisë as për ekipin 
e vet dhe as për atë përfaqësues. Prejardhja e saj nga një familje tregtari, 
megjithëse krejt i thjeshtë, bënte që politika e atëhershme e luftës klasore të 
mos e lejonte ate të shkonte jashtë shtetit. Megjithate, ajo u dallua në 
ndeshjet e karakterit miqësor brenda vendit (siç zhvilloheshin atëherë), 
kundër kinezeve, gjeorgjianeve etj..   

Gjithësesi, dashamirët sportivë të KS “Tirana”, e kujtojnë Mediha-
në për angazhimin pasionant dhe për kontributin e saj në fushën e sportit, 
gjithnjë të përkushtuar fizikisht dhe shpirtërisht. 

Ajo mban titullin “mjeshtre e sportit” dhe, në vitet e demokracisë, 
është dekoruar me Urdhërin “Naim Frashëri” të klasit II. 
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ANDON VASIL KONA 

                            
- Trajner i merituar - 

 
  

Ka lindur më 8-9-1835 në Tiranë. Pas Teknikumit të Fizkulturës, në 
vazhdim të kualifikimit dhe të arsimimit të mëtejshëm të tij, kreu kursin 
njëvjeçar për trajner volejbolli dhe basketbolli (1956-1957). Më tutje, ai 
mbaroi studimet e larta në ILKF "Gjergj Dimitrov" në Sofje (1958-1961) dhe 
kursin e trajnerëve të FIBA-s (1987).  

Më parë, Andoni ishte aktivizuar në disa sporte të kategorisë së 
parë. Duke përfaqësuar KS "Tirana" dhe atë "Spartak" të Tiranës, vrapoi në 
kampionatet kombëtare të atletikës dhe luajti në kampionatet e basketbollit 
e të volejbollit. Gjatë shërbimit ushtarak është aktivizuar me KS "Partizani". 
Në bilancin e tij, ka fituar disa tituj kampion dhe disa kupa të Republikës. 
Falë nivelit të lartë të tij, ai ka qenë lojtar i përfaqësueses së volejbollit në 
disa aktivitete europiane, si dhe në festivalet e rinisë në Varshavë (1955) 
dhe në Moskë (1957). Po në këtë vit, ka garuar në turneun e Kinës, ndërsa 
më 1958, ishte pjesëmarrës në kampionatin evropian të zhvilluar në Pragë. 

Duke qenë i pajisur me kualifikim të plotë, Andoni, veç disa ins-
titucioneve sportive punoi në edhe në detyrën e trajnerit të basketbollit, e 
veçanërisht në atë të volejbollit. Pranë KS "17 Nëntori", nën drejtimin e tij, 
ekipi i femrave u shpall kampione e vendit dhe fituese e kupës së Repub-
likës në volejboll. Në vitet 1961-65 është pedagog i lëndës së volejbollit dhe 
të hendbollit në ILKF "Vojo Kushi"; ndërsa në vitet 1965-1967 jep mësime 
për volejbollin në klasat sportive të tri shkollave të Tiranës. Riemërohet 
specialist për zhvillimin cilësor të sporteve në KKFS të rrethit të Tiranës. 

Vitet pasardhëse, deri sa doli në pension ishte i suksesshëm si traj-
ner profesionist për volejbollin, sidomos me KS "Partizani". Ekipi i mesh-
kujve (1969-1984) fitoi gjashtë herë kampionatin kombëtar dhe pesë herë 
Kupën e Republikës. Me ekipin e femrave, në KS "17 Nëntori" (1985-1990), 
rezultatet ishin jo të këtij niveli.  

Edhe me ekipin kombëtar për meshkuj ka patur rezultate të kë-
naqshme në aktivitetet europiane si dhe për kupën e kampionëve (1973-
1974), ku kualifikohet në tetëshen e finalistëve. Në lojrat ballkanike për të 
rritur e të rinj në Athinë (1975), në Adana të Turqisë (1977) e në Mihaillov-
grad të Bullgarisë ka marrë vendin e pestë; ndërsa në ato të Izmirit, të 
tretin. Ai ka drejtuar ekipet kombëtare edhe në disa aktivitete miqësore për 
të rinj, të zhvilluara në Kinë (1975), në Shqipëri (1980), në Maqedoni etj.. 
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THOMA STEFAN KUKE 

                            
- Mjeshtër i merituar i sportit- 

 
                                    

 
Ka lindur në Borovë të Ersekës më 23-9-1935. Në Tiranë erdhi në 

vitin 1951 për të kryer arsimin e mesëm në Teknikumin e Fizkulturës. Pasi 
punoi si mësues, prej 1954 deri më 1960, mbaroi studimet e larta në ILKF 
“Vojo Kushi“ më 1964. Veprimtaria e tij sportive 40 vjeçare është e dhënë 
vetëm pas volejbollit. Duke qenë pedagog në ILB të Kamzës dhe në ILKF 
“Vojo Kushi“, si detyrë të dytë, ai ushtroi plot pasion e dëshirë atë të 
trajnerit të volejbollit.  

Megjithëse, fillimisht, u muar me ekipet e moshave, për çka është 
vlerësuar mjaft mirë për punën e tij, rezultate të larta arriti kur drejtonte 
ekipin e volejbollit të KS “Dajti“ të ngritur nga ai dhe të përbërë kryesisht 
nga studentët e Institutit Bujqësor. Falë punës shkencore të Thomait, u arrit 
tiulli i kampionit të kategorisë së dytë. Në kategorinë e parë, ku konkuroi 
më pas, ai mbeti përherë ekip dinjitoz në të gjitha ndeshjet. Suksesin më të 
lartë, me të, e arriti kur fitoi kupën e Republikës. 

Rezultate mjaft të larta, arriti edhe me ekipin e femrave të KS “17 
Nëntori”, me të cilin duke shfrytëzuar përvojën si dhe njohuritë e tij teorike 
e praktike, fitoi vendin e parë dhe medaljet e arta në Spartakiadën e parë 
kombëtare të vitit 1959. Për disa kohë ishte në drejtim të ekipit përfaqësues 
të volejbollit.    

Si pedagog dhe punonjës shkencor i specialitetit të volejbollit në 
ILKF “Vojo Kushi“, ai ka mbajtur mjaft referate dhe ka botuar materiale të 
vlefshme. Në organet drejtuese të sportit, ka provuar edhe përvojën e 
sekretarit të Federatës Shqiptare të Lojrave. 

Për meritat e tij është dekoruar me Urdhërin e Punës të klasit III, 
Urdhërin “Për shërbime shtetërore dhe shoqërore” dhe Urdhërin “Naim 
Frashëri” të klasit II. 

Vdiq në vitin 2000. 
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HYSEN MUHARREM SHARRA 
                            

- Mjeshtër i merituar i sportit - 
 

                                     
Hysen Sharra lindi më 15 nëntor 1935 në Tiranë, ku kreu edhe 

shkollën e mesme në Teknikumin e Fizkulturës. Më 1969, diplomohet 
“mësues i edukimit fizik” në Institutin e Lartë të Kulturës Fizike (sot Akade-
mia e Edukimit Fizik dhe e Sporteve) "Vojo Kushi". Më këtë profesion ka 
punuar në disa shkolla të qytetit të Tiranës, përfshirë edhe ato ushtarake. 

Të dhënat fizike dhe talenti i Hysenit shkëlqyen jo vetëm në 
sportin e notit, ku ai rrëshqiste dhe notonte bukur që kur ishte i vogël, por 
më shumë në atë të boksit. Në garat dhe kampionatet e ndryshme, Hyseni 
ka përfaqësuar klubin e atëhershëm sportiv "Puna" dhe më vonë atë 
"Partizani". Gjatë karrierës së tij në boks, për aktivitetet kombëtare, është 
shpallur nëntë herë kampion i Shqipërisë dhe ka fituar dhjetë herë kupën e 
Republikës. Eshtë fitues edhe në spartakiadën e parë kombëtare (1959). 

Hyseni konkuroi me sukses edhe në arenën ndërkombëtare. Me 
ekipin përfaqësues të boksit ka zhvilluar me dinjitet pesë ndeshje të peshës 
së rëndë, ndër të cilat më e bukura ishte ajo ndaj hungarezit Janosh 
Granosh. Në lojrat ndërkombëtare të ushtrive të bllokut të lindjes, të zhvi-
lluara në Lajpcig të Gjermanisë më 1958, me KS "Partizani", dhe në lojnat e 
GANEFO-s, të zhvilluara në Xhakartë më 1963, me ekipin përfaqësues, ai 
mori dy medalje bronxi. Në sportet e ujit (not dhe vaterpol), të cilave nuk 
iu nda asnjëherë, ai ka dalë dy herë kampion kombëtar në garën e stilit 
shpinë (1951 dhe 1952). dhe është shpallur shtatë herë kampion kombëtar 
në vaterpoll (prej 1953 deri më 1969). Ka fituar në anketën “10 sportistët më 
të mirë të vitit 1957“ të gazetës “Sporti popullor“.  

Për meritat dhe vlerat e tij ka titullin ”Nderi i Sportit Shqiptar” dhe 
është dekoruar me ”Medaljen e Punës” dhe Urdhërin "Naim Frashëri" të 
klasit III.  
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AGIM HASAN LIKA 
                            

- Gjyqtar ndërkombëtar - 
 

                                     
Agim lindi në Tiranë më 7 dhjetor të vitit1935 në një familje të 

hershme qytetare vendase. Ka kryer shkollën e mesme dhe kurse të 
ndryshme kualifikuese për profesionin e tekstilistit, të cilin e ushtroi deri 
në vitin 1970 në kombinatin tekstileve. 

Prej vitit 1954, pasi mbaroi kursin përkatës, nisi një kontribut të 
ndjeshëm e të rëndësishëm, rolin e gjyqtarit të futbollit. U dallua menjë-
herë që në fillimet e tij në nivelin e anësorit (të ndihmësit). Falë këtij fakti, 
shpejt kaloi si gjyqtar kryesor, duke mbajtur madje peshë të rëndësishme 
në aktivitetet tona kombëtare. Falë profesionalizmit të arritur dhe korrek-
tësisë së Agimit, gjykimet e tij të futbollit janë vlerësuar gjithnjë me nota të 
mira. Për këtë, meritoi titullin "gjyqtar i kategorisë së parë" dhe, më vonë, 
edhe "gjyqtar ndërkombëtar". Me këtë atribut, ai, bashkë me kolegët e tjerë 
shqiptarë, si gjyqtar kryesor ose anësor, ka drejtuar disa ndeshje ndër-
kombëtare brenda dhe jashtë vendit. Prej tyre mund të përmenden ato 
ndërmjet Turqisë dhe Rumanisë për eliminatoret e kampionatit botëror dhe 
ndeshjet e kupës ballkanike.  

Veç një bilanci mjaft të pasur dhe në të cilin numurohen mbi 150 
takime të drejtuara prej tij, vlerat e Agimit provohen edhe se në vitin 1968, 
meritoi pjesëmarrjen në seminarin e organizuar nga FIFA me gjyqtarët më 
të mirë të kontinenteve.  

Këtë karrierë mjaft të konsiderueshme të tij, ai e ndërpreu për rreth 
20 vjet. Si punonjës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Shqipërisë, ka qenë 
i emëruar dy herë atashe i ambasadave shqiptare jashtë shtetit, Agimi ri-
kthehet në angazhimet sportive në vitin 1991, por jo në gjykimet e drejt-
përdrejta. Detyrën e vëzhguesit, e ka kryer deri në vitin 2002 dhe përsëri 
me vlerësime të mira. 

Ai është dekoruar me Medaljen e Punës. 
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AHMET HAXHI GOLEMI 
                            

- Mjeshtër i merituar i sportit -  
- Medalje e Artë - 

                                     
Ka lindur më 5 qershor 1936 dhe ka kryer, më 1967, studimet në 

ILKF (sot Akademia e Edukimit Fizik dhe e Sporteve) "Vojo Kushi" me dip-
lomën “mësues i edukimit fizik”. Për shumë vjet punoi në disa shkolla 8-
vjeçare të Tiranës dhe më pas, në vitet 1972-1974, inspektor i fizkulturës në 
lagjen Laprakë dhe gjatë 1974-1978, redaktor në gazetën "Sporti Popullor". 

Fillesa sportive e tij shënon vitin 1950 si anëtar i rrethit të boksit në 
Shtëpinë e Pionerit, prej nga dy vjet më vonë shpallet kampion kombëtar 
për të rinjtë, sukses të cilin e përsëriti edhe pas një viti si përfaqësues i 
shoqërisë "Spartak" në ndeshjet e Spartakiadës. Në përfaqësim të shoqërisë 
"Puna" e Tiranës (1952-1955), më 1955, zë vendin e tretë në kampionatin 
kombëtar të boksit dhe në kupën e Republikës. Si boksier i KS "Partizani" 
(1956-1957), gjatë kryerjes së shërbimit ushtarak, shpallet kampion kombë-
tar dhe boksieri më i mirë i aktivitetit. I rikthyer te Tirana dhe i shquar për 
përvojën dhe sidomos për teknikën e tij, ai bëhet kampion kombëtar edhe 
për vitet 1959, 1960, 1961. Në Spartakiadën e parë kombëtare, të zhvilluar 
më 1959, shpallet boksieri më i mirë dhe merr medaljen përkatëse. Në për-
bërje të ekipit kombëtar të boksit, Ahmeti ka zhvilluar disa ndeshje ndaj 
kundërshtarëve me shumë emër. Për vlerat e tij, anketa e gazetës "Sporti 
Popullor" e vitit 1963, e rendit ndër pesë më të mëdhenjtë e boksit shqiptar, 
ndërsa “Libri i Artë” i KS “Tirana”, ndër katër më të mirët e klubit. 

Kontributi i Ahmetit duket edhe si trajner, madje që në Shtëpinë e 
Pionierëve (1954-1958). Ka qenë trajner i të rinjve dhe ndihmëstrajner me të 
rriturit në KS "Tirana". Eshtë angazhuar edhe si gjyqtar në boks, në mun-
dje, në peshëngritje dhe deri në volejboll, basketboll e atletikë. 

Në vitin 1991 ishte ndër të parët që riorganizuan boksin shqiptar, 
pas atij persekutimi shumëvjeçar të dhënë më 1967. Në vitet 1992-1993 
punon si trajner i ekipit kombëtar dhe kryetar i këshillit teknik pranë FShB. 

Ahmeti njihet si propogandist i shquar i sportit. Ai është gazetar 
dhe shkrimtar. Ka botuar novelat dhe romanet "Fundi i dorezave të zeza", 
"Pasionet", "Përbindëshi i bardhë" (me të cilin fitoi çmimin e dytë) dhe 
"Humbja e parë". Në projektet e tij ka edhe vepra të tjera. Në vitin 1996 i 
është dhënë çmimi "Anton Mazrreku". Eshtë i njohur si komentator sportiv 
i boksit në televizionet tona. 

Ai është dekoruar me Urdhërin "Naim Frashëri" të klasit II dhe 
mban titullin “Mirënjohja e Qytetit të Tiranës”. 
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VASIL PANDI BINKA 
                            

- Medalje e Artë - 
 

                                    
 
Vasil Binka lindi më 10 korrik të vitit 1936. Ka mbaruar fakultetin e 

shkencave natyrore të UShT, për degën e biokimisë, më 1960, dhe Institutin 
e Kulturës Fizike “Vojo Kushi”, më 1976. Gjatë vititeve 1960-1990, ka qenë 
mësues i biologjisë, kimisë dhe edukimit fizik në shkolla të ndryshme tetë-
vjeçare e të mesme të Tiranës. Nga viti 1990 e në vazhdim, është trajner në 
KS “Dinamo”. 

Me volejbollin është marrë që në fëmijëri. Në aktivitetet zyrtare, ai 
bëhet pjesë e ekipit të KS “Studenti” (1953), e KS “17 Nëntori” (1954-1958), 
e KS “Partizani” (1958-1962) dhe përsëri e KS “17 Nëntori” (1962-1966). Në 
karrierën e tij sportive, për të cilën, sipas specialistëve, dallohej për lojën e 
thjeshtë, për shërbimet e përsosura me hark, për sulmin diagonal nga 
pozicioni nr. 2 dhe për sulmin e shpejtë me pasa të shkurtëra, ka fituar  një 
kupë të Republikës me KS “17 Nëntori” (1957) dhe tre tituj kampioni pa 
ndërprerje me KS “Partizani” (1959-1962). Për tetë vjet rradhazi, (1954-
1962), ka qenë pjesëtar i ekipit kombëtar, me të cilin ka luajtur 12 ndeshje, 
ku përfshihen eliminatoret për dy kampionate europiane dhe një botëror.  

Pas kësaj kohe, për Vasilin fillon jeta e specialistit dhe e trajnerit të 
volejbollit. Dy kualifikime njëmujore ndërkombëtare, në Poloni (1987) dhe 
në Itali (1994), e ndihmuan atë për t’u azhurnuar me zhvillimet dhe me-
todat më të reja të volejbollit. Ekipi i femrave të KS “17 Nëntori“, nën 
drejtimin e trajnerit Binka, fitoi titullin kampion më 1975 ; ndërsa ai i 
meshkujve të KS “Dinamo“, tre të tilla (1990, 1991 dhe 1996). Me këtë të 
fundit, për tetë vjet rrjesht, ai ka marrë pjesë në edicionet e kupave të 
kampioneve të Europës. Ka drejtuar edhe ekipet kombëtare të femrave dhe 
të meshkujve në dy Ballkaniadat e zhvilluara po në Bukuresht (1981 dhe 
1991), duke fituar të dy herët medaljet e bronzit. 

Ai është angazhuar edhe në FShV, si kryetar i komisionit teknik, 
anëtar i komisionit të disiplinës etj..  

Vasili ka këto dekorata: Medaljen “Naim Frashëri“, Urdhërin 
“Naim Frashëri“ të kalsit II dhe Urdhërin e Punës të klasit II. 
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ANJEZA KOLE DERANI (DULI) 
                            

- Medalje e Artë - 
 

                                     
Ka lindur në Tiranë më 24-8-1936. Mbi 40 vjet ishte punonjëse në 

kombinatin e tekstileve. Bashkë me mjaft shoqe të saj, Anjeza është ndër 
femrat e para, që, me veshje të kilotave, u angazhuan deri në aktivitetet 
zyrtare sportive. Megjithëse më parë, ishte marrë edhe me atletikë, volej-
boll, hendboll, pingpong etj., në vitin 1951 bëhet pjesëtare aktive e ekipit të 
basketbollit të klubit “17 Nëntori“, që ka atë histori të shkëlqyer sportive 
me mbi 40 tituj kampion. 

Me skuadrën e femrave të këtij klubi, ku ajo luajti pa ndërprerje 
deri në vitin 1971, është pjesë e sukseseve të rralla. Në 20 vjet rrjesht të 
aktivizimit të saj, ka fituar 20 kampionate, përveç 15 kupave të Republikës. 
Gjatë gjithë karrierës mjaft cilësore, te ajo ka spikatur pasioni dhe dina-
mizmi,  shpirti i garës dhe dëshira për fitore, si dhe shumë tregues të tjerë 
të domosdoshëm të sportisit. Ajo mbetet prej atyre femrave që, ndër vite, 
realisht, kanë dhënë kontribut të çmuar në basketbollin shqiptar, e për këtë, 
është gjithnjë e nderuar ndër shoqet dhe e vlerësuar nga drejtuesit e klubit. 
Këto vlera sportive e bënë atë pjesëtare aktive e ekipit përfaqësues të bas-
ketbollit, me të cilin ka luajtur me mjaft sukses disa ndeshje ndërkombë-
tare, si ato kundër ekipeve kineze, gjeorgjiane etj.. Për gjithshka të arrirë 
prej saj, ajo kujtohet edhe sot, jo vetëm nga brezi i vet, por edhe nga 
sportdashësit. 

Në cilësinë e trajneres, për shumë vite, ka drejtuar ekipin e të 
rejave të klubit të saj, me të ciln edhe është shpallur disa herë kampione e 
vendit. Por, veç këtij treguesi, më e rëndësishme është se dolën edhe bas-
ketbolliste si B. Shtiza, V. Dajaka, Dh. Xhani etj., që më vonë bënë emër jo 
vetëm për KS “Tirana“ por edhe për vetë përfaqësuesen tonë. 

Anjeza ka edhe një veçori tjetër. Gjithnjë e dhënë pas basketbollit, 
është e vetmja femër gjyqtare e kategorisë së parë në këtë sport. Edhe sot, 
thuajse çdo javë, ajo shihet në tavolinat e gjyqtarisë. 

Për merita dhe vlerat e saj, është “mjeshtre e sportit“ dhe është 
dekoruar me Urdhërin “Naim Frashëri“ të klasit III. 
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QEMAL XHEMAL SHALSI 
                            

- Trajner i merituar - 
- Mjeshtër i merituar i sportit -  

                                     
Qemal Shalsi ka lindur më 15-9-1936 në një familje qytetare. Stu-

dimet e larta, të filluara në Çekosllovaki, i përfundoi në ILKF "Vojo Kushi", 
për profilin e basketbollit (1963), ku u diplomua “mësues i edukimit fizik”. 

Në vitet 1961-1972 ka qenë trajner i KS "17 Nëntori" në basketboll 
për femra dhe njëherësh edhe i ekipit kombëtar. Në aktivitetet kombëtare 
zyrtare, veç disa trofeve të tjera, ka fituar 12 tituj radhazi si kampion kom-
bëtar, 7 kupa të Republikës si dhe kupën e Spartakiadës së parë kombëtare 
(1959). Bilanci i tijpasurohet me 48 takime ndërkombëta-re zyrtare dhe 
miqësore të zhvilluara, me të dy ekipet,  brenda dhe jashtë shtetit, nga të ci-
lat ka fituar njëzet. Prej tyre dallohen fitoret me Danimarkën dhe me 
Zvicrën në kampionatin evropian (1972). 

Po mjaft i suksesshëm, ai ishte edhe si trajner në KS "Partizani" për 
ekipin e basketbollit të meshkujve (1976-1981), si dhe ndihmëstrajner i 
ekipit kombëtar për të rritur dhe trajner i ekipit kombëtar për të rinjtë. Me 
Partizanin ka fituar pesë tituj të kampionit kombëtar dhe tri kupa të Re-
publikës. Si pjesëmarrës i rregullt në kupën e kampionëve të Europës, në 20 
ndeshje të zhvilluara, shënohen tetë fitore. Për t'u përmendur janë ato ndaj 
kampioneve të Çekosllovakisë, Turqisë, Hungarisë, Sirisë etj.. Në veprimta-
ritë ndërkombëtare jozyrtare, si turnetë në Kinë, Kore, Kosovë, etj., ka drej-
tuar 30 takime nga të cilët 16 i ka fituar.  

Këto arritje lidhen pa dyshim edhe me përgatitjen e lartë teorike e 
shkencore të Qemalit. Ai ka qenë pedagog e përgjegjës i katedrës së lojrave 
sportive dhe, më vonë, i katedrës së basketbollit në ILKF "Vojo Kushi" 
(1981-1992). Eshtë “Profesor” dhe “Doktor”. Ka udhëhequr disa disertacione, 
ka drejtuar juri dhe ka bërë recensa e oponenca shkencore. Ka botuar libra, 
monografi, broshura dhe artikuj problemorë në buletine, revista e gazeta të 
ndryshme, sikurse ka mbajtur referime dhe kumtesa shkencore. 

Qemali ka kryer edhe detyra zyrtare në rolin e funksionarit të lartë 
të sportit. Ai ka qenë sekretar i përgjithshëm i Federatës Shqiptare të 
Lojrave me Dorë (basketboll, volejboll, shah, ping-pong (1972-1976).  

Për merita sportive, ai mban edhe titujt: “Nderi i Sportit Shqiptar, 
Urdhri Olimpik, “Mirënjohja e Qytetit të Tiranës” dhe është dekoruar me  
Urdhërin "Naim Frashëri". 
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ASTRIT SHUAIP GREVA 
                            

- Trajner merituar - 
- Mjeshtër i merituar i sportit -  

                                     
Astrit Greva, bir i një familje intelektuale, lindi në shtator të vitit 

1936. Ka mbaruar studimet e larta në ILKF (sot AEFS) “Vojo Kushi”, më 
1972, me diplomën “mësues i edukimit fizik”.  

Me basketbollin, si një pasion i përhershëm i tij, përfaqësoi KS 
“Partizani” në kampionatet e viteve 1957-1959, duke u aktivizuar në për-
bërje të tij edhe në Spartakiadën e ushtrive të vendeve të lindjes, të zhvi-
lluara në Laipcig të Gjermanisë (1958). Arriti deri në ekipin kombëtar, me 
të cilin mori pjesë në Ballkaniadën e zhvilluar në Rumani. Emërimi i her-
shëm në detyrën e trajnerit për KS “Partizani” e largoi atë nga angazhimi si 
basketbollist. 

Në këtë detyrë, ku tashmë emri i tij është mjaft i njohur, punoi 32 
vjet dhe madje me rezultate shumë të mira. Skuadra e meshkujve të 
Partizanit fitoi 24 herë titullin kampion kombëtar, prej të cilave 12 janë rra-
dhazi (1980-1991). Në këtë klub, ai ka punuar gjithashtu me detyrën e ins-
truktorit të lojrave dhe për pesë vjet edhe me atë të trajnerit të ekipit të 
basketbollit për femra, të cilin e bëri protagoniste të rëndësishme në kate-
goritë përkatëse. Gjatë periudhës 1994-1996, Astriti, si përherë i sukses-
shëm, punon trajner profesionist me ekipin e femrave të KS “Tirana”, duke 
u shpallur dy herë kampion kombëtar dhe duke fituar dy herë Kupën e 
Shqipërisë.  

Në aktivitetet ndërkombëtare, për kupat e kampioneve, ka drej-
tuar 19 herë ekipin e Partizanit dhe dy herë atë të Tiranës. Nga rezultatet e 
tij më të rëndësishme janë kalimi tri herë i tureve eliminatore dhe futja në 
12 skuadrat më të mira të Europës; fitorja ndaj skuadrës së njohur “Aris” të 
Selanikut (1987) dhe barazimi me kampionen “Oransoda” të Italisë. Ai ka 
pasë rezultate shumë të mira edhe me ekipin kombëtar të basketbollit, ku 
mund të theksohet sidomos fitorja ndaj ekipit shumë të fortë grek.  

Edhe pas daljes në pension, nuk u shkëput nga sporti i basket-
bollit. Ai jep kontribut të rëndësishëm në rolin e trajnerit të grupmoshave 
pranë qendrës së minibasketit në Tiranë. Gjatë këtyre 15 viteve, nga puna e 
tij, kanë dalë shumë talente (djem dhe vajza), që aktivizohen sot në klube të 
ndryshme të vendit.  

Për meritat e tij në punë dhe në sport, veç titujve sportivë që ka, 
Astriti është dekoruar me “Urdhërin e Punës” të klasit I, me Urdhërin 
“Naim Frashëri” të klasit I, me Urdhërin “Ylli i kuq” etj.. 
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BUJAR NEZIR BUJARI 
                            

- Mjeshtër i merituar i sportit - 
  

                                     
Lindi më 3-10-1936. Ndonëse me prejardhje nga Korça, tërë vep-

rimtarinë e tij sportive, ai e ka për ngjyrat e Tiranës. Ka kryer studimet e 
larta pranë ILKF "Vojo Kushi" në vitin 1970, ku u diplomua “mësues i 
edukimit fizik”. Karrierën pedagogjike, të filluar në katedrën e gjimnastikës, 
e mbylli kur doli në pension në vitin 1993. Gjatë gjithë kohës ishte ndër më 
të dalluarit e trupit mësimor. 

Konstrukti i trupit, pasioni dhe prirja në sportin e gjimnastikës bë-
në që Bujari të merret me të që prej moshës më të vogël. Në përbërje të KS 
“17 Nëntori”, në garat e gjimnastikës akrobatike, ai doli dy herë radhazi 
kampion për të rinjtë. Këto rezultate i përsëriti edhe me të rriturit, ku, që në 
pjesmarrjet e para të tij (1952 dhe 1953), shpallet kampion me ushtrimet e 
kategorisë së tretë. Këto tituj të i fitoi edhe gjatë periudhës 1954-1956, me 
ushtrime të kategorisë së dytë. Duke vazhduar aktivitetin kombëtar të 
gjimnastikës, tashmë në kategorinë e parë, Bujari del kampion edhe për 
gjashtë vjet të tjera radhazi (1958-1964). Këtë vit, bashkë me gjimnastë të 
tjerë të talentuar që konkuruan me ushtrimet e detyruara të kampionatit 
botëror të vitit 1964, fiton dhe titullin "Mjeshtër i Sportit". Viti 1965, i kuro-
rëzuar me titullin e 13-të të kampionit të vendit në sportin individual të 
gjimnastikës, shënoi për të mbylljen e karrierës si sportist.  

Megjithate, ai nuk u shkëput nga veprimtaria sportive. Në peri-
udhën 1963-1971 punoi me detyrën e trajnerit në KS "17 Nëntori", duke 
stërvitur ekipet e moshave të vogla. Këtë detyrë, Bujari e vazhdoi edhe në 
ILKF" Vojo Kushi", gjatë viteve 1971-1993. Me gjimnastët e kategorisë së 
parë dhe me mjeshtrat e sportit, ka zënë vazhdimisht vende të para. Për dy 
vjet, ai ishte edhe trajner i ekipit kombëtar të gjimnastikës.  

Vlerat e tij prej një gjimnasti të formuar janë evidentuar edhe në 
anketën "10 sportistët më të mirë të vitit", ku ai është shpallur dy herë 
fitues (1958 dhe 1961). KS “17 Nëntori” e ka rregjistruar në “Librin e Artë” 

Kontributi i Bujarit është i njohur edhe në rolin e mësimdhënësit e 
të botuesit. Vetëm apo me bashkautorë ka shkruar tekste mësimore për 
studentët dhe nxënësit e mjeshtrisë sportive, broshura etj.. Ndonëse në 
pension, jep ndihmesën e vet në rolin e gjyqtarit.  

Për meritat e tij, ka edhe titullin “Nderi i Sportit Shqiptar” dhe 
është dekoruar me Urdhërat "Naim Frashëri" të klasit III dhe II. 
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RAMË BAJRAM KASMI 
                            

- Mjeshtër i merituar i sportit - 
  

                                     
Ka lindur më 27-1-1937. Pas mbarimit të shkollës së mesme të për-

gjithshme, më 1962, kreu kursin dyvjeçar pranë ILKF "Vojo Kushi". Dëshira 
e tij për t'u marrë me sport u duk që nxënës i shkollës fillore, kur ushtrohej 
në sportin e futbollit, në ushtrimet fizike të përgjithshme dhe ato akroba-
tike. Prirjet e tij sportive ishin sidomos të dukshme në mundje. Kur kryente 
shërbimin ushtarak në Peshkopi, në garat e kampionatit kombëtar të këtij 
sporti, ai përfaqësoi për dy vjet klubin sportiv të këtij qyteti.  

Te Rama viheshin re të dhënat fizike, grinta, këmbëngulja për 
fitore e të tjera cilësi të domosdoshme për sportin e mundjes. Me këto 
veçori, nga viti 1959 deri më 1980, ai radhitet në garat kombëtare të mun-
djes së lirë si përfaqësues i KS "Dinamo". Në karrierën e tij të gjatë sportive 
në sportin e mundjes, për peshën e tij, është shpallur shtatë herë kampion 
kombëtar dhe katër herë fitues i kupës së Republikës. Ai ka konkuruar dhe 
ka patur rezultate të mira edhe në peshëngritje. Ka fituar dy medalje ari në 
dy spartakiada. 

Kontributi i tij sportiv qe mjaft i dalluar edhe në rolin e trajnerit. 
Më 1978-1983 punoi me mundjen sportive në KS "Dinamo"; më 1991-2005 
drejtoi rregullisht ekipet zinxhirë të mundjes xhudo në qendrën "Don 
Bosko", me të cilët fitoi disa tituj kombëtarë; ndërsa më 2003, ekipi i tij u 
shpall më i miri për mundjen xhudo në grupmoshat. Rama është trajner 
për të rinjtë e paratërinjtë e mundjes në KS "Dinamo" si dhe instruktor i 
sportit të sambos (xhudo) pranë Drejtorisë së Ministrisë së Rendit. 

Ai ka qenë dhe vazhon të jetë edhe gjyqtar për sportet e mundjes. 
klasike dhe asaj të lirë për kategorinë e parë. 

Për meritat në pune është dekoruar me Urdhërat "Naim Frashëri" 
të klasit III e II, Medaljen "Për ruajtjen e rendit shoqëror" dhe Medaljen "Për 
shërbim shumëvjeçar në forcat e armatosura". Ai mban dhe titullin sportiv 
"Nderi i Sportit Shqiptar". 
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HAJRI SHEFIK ALIAJ 
                            

- Trajner i merituar - 
 
   

Hajri Aliaj, ka lindur më 30-3-1937 në një familje të ardhur në 
Tiranë që në vitin 1924. I formuar krejtësisht në qytetin tonë dhe me men-
talitetin tiranas, është diplomuar “mësues i edukimit fizik”, për specialitetin e 
atletikës, në Institutin e Kulturës Fizike "Vojo Kushi". Me këtë profesion ka 
punuar në disa shkolla të Tiranës e, më tutje, pedagog i atletikës po në këtë 
institut dhe inspektor e trajner në KS “Tirana”. Puna e tij, si specialist ikëtij 
sporti të bukur ka qenë përherë e lavdërushme. 

Duke marrë udhëzimet e para nga mësuesi i mirënjohur tiranas 
Eqrem Stërmasi, atletikën e filloi në vitin 1954 me të rinjtë e Tiranës. Aftë-
sitë dhe puna këmbëngulëse bënë që Hajriu, më 1963, të shpallet kampion 
kombëtar në garën e 110 m. me pengesa. Ai vazhdoi disa vite si atlet, sport 
në të cilin gjeti kënaqësinë profesionale për të vazhduar më tutje dhe me 
sukses si specialist i tijj.  

Përherë me pasion dhe me mendim bashkëkohor, por edhe me 
respektin e dashamirëve të sportit dhe të vetë sportistëve, nuk janë të pakët 
ata që u përgatitën nga ai. Prej tyre ka mjaft elementë cilësorë, madje edhe 
kampionë të Shqipërisë. Me këtë angazhim, Hajriu ka diçka të veçantë, të 
karakterit univesal. Ai ka stërvitur vrapues nga distanca e 100 m. deri te 
maratona dhe kërcimet së gjati etj., po ashtu edhe për të dy gjinitë. Ekipi i 
vajzave të KS “Tirana”, me të cilin ka punuar më shumë, që nga viti 1974, 
për 30 vjet rresht, ruan traditën e kampionit kombëtar. Po kështu edhe me 
djemtë, ai ka punuar përsëri me mjaft sukses. Nga vendi i tretë më 1973, 
ekipi i tyre doli kampion kombëtar në vitin 1975. KS "Tirana", ku punoi 
Hajriu, u bë bazë edhe për ekipin kombëtar të atletikës, në të cilin, mjaft 
sportistë të përgatitur prej tij si trajner i ekipit kombëtar, kanë marrë 
medalje ari, argjendi dhe bronxi në disa veprimtari ballkanike. Me ekipin e 
krosit, ka qenë dy herë në finalet e kupës së kampionëve të Europës, duke 
arritur edhe rezultate të kënaqshme. 

Për merita sporti ai mban edhe titullin "Nderi i Sportit Shqiptar". 
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ROBERT MAKSIM JASHARI 
                            

- Mjeshtër i merituar i sportit - 
- Anëtar i ekipit kombëtar të futbollit - 

   
Robert Jashari lindi në Tiranë më 10-5-1937, ku, me diplomën 

“mësues i edukimit fizik”, kreu edhe arsimin e lartë në ILKF "Vojo Kushi". Për 
futbollin, ai është liçensuar trajner i kategorisë dytë, të parë dhe asaj profe-
sioniste. Karriera e tij futbollistike e ka nisjen më 1952 kur u aktivizua me 
skuadrën e Kombinatit të Tekstileve. Në vitet 1953-1955 luan me të rinjtë e 
KS "Partizani" dhe KS "17 Nëntori".  

Duke rritur cilësinë e tij, aktivizohet me Shoqërinë "Spartak" të 
Tiranës (1955-1956), ekip i kategorisë së dytë për të rritur, me të cilin u 
shpall kampion. Për punën, aftësitë dhe progresin e shpejtë, Roberti radhi-
tet në ekipin e parë të KS "Partizani", ku, gjatë 13 vjetëve (1956-1969), ka 
zhvilluar mbi 400 ndeshje dhe ka fituar shtatë herë kampionatin kombëtar 
dhe gjashtë herë kupën e Shqipërisë. Ai është shpallur disa herë fitues i 
anketës së gazetës "Sporti Popullor" etj., dhe tri herë ishte golshënuesi më i 
mirë i vendit. Berti ka qenë pjesëmarrës aktiv edhe në aktivitetet ndërkom-
bëtare. Për kupën e kampionëve është aktivizuar ndaj ekipeve me zë si: 
"Norçeping" i Suedisë, "Spartak" i Pllovdvit të Bullgarisë dhe "Këln" i Gjer-
manisë ; ndërsa në kupën e kupave, ndaj "Granada" të Torinos, "Levski" të 
Sofjes, "Fenerbaçe" të Stambollit etj.. Për t'u shënuar janë Spartakiadat e 
ushtrive të bllokut të lindjes të zhvilluara në Gjermani (1958) dhe në 
Vietnam (1963), në të cilat "Partizani" ka zënë dy herë vendin e dytë. Në 
vitin 1966, "Partizani", zuri vendin e parë në kupën ballkanike të klubeve. 

Berti ka qenë pjesëtar edhe i ekipit kombëtar të futbollit. Në vitin 
1966, është aktivizuar në ndeshjet zyrtare ndaj Holandës, Irlandës së 
Veriut, Zvicrës, Danimarkës dhe në disa të tjera miqësore. Me ekipin 
olimpik ka luajtur kundër Danimarkës dhe Bullgarisë. 

Ai ka kontribut edhe në rolin e trajnerit të futbollit me të vegjëlit 
dhe të rinjtë e KS "Partizani". Më i sukseshëm ka qenë me ekipet e të rritur-
ve të kategorisë së dytë, si "Ylli Kuq" i Pogradecit, "Apollonia" e Fierit, 
"Butrinti" i Sarandës dhe "Dajti" i Tiranës. Me "Kastriotin" e Krujës u shpall 
kampion i kategorisë së dytë. Këtë angazhim e mbylli në qendrën "Don 
Bosko" (1998-2003), kur tërhiqet për arsye shëndetësore. 

Për merita sportive ai mban edhe titujt “Nderi i Qytetit të Tiranës” 
dhe “Nderi i Sportit Shqiptar”. Eshtë dekoruar me Urdhrin e Punës të kla-
sit  III, II dhe I si dhe me Urdhërin "Naim Frashëri" të klasit III. 
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EQREM ALI SHABA 
                            

- Trajner i merituar - 
- Mjeshtër i merituar i sportit - 

   
Lindi më 22-7-1937 në një familje të hershme tiranase. Që në 

fëmijëri e lidhi jetën me çiklizmin dhe, i pasionuar pas tij, ka bërë emër jo 
vetëm në klubet që ka përfaqësuar, por edhe në gjithë Shqipërinë. Dashuria  
për këtë sport dhe për të marrë pjesë në garat e atëhershme u nxit edhe nga 
dy çiklistë të Tiranës dhe njëherësh të lagjes  së tij, Rasim Alia dhe Dum 
Murthi. Ata panë te ai të dhënat dhe talentin për këtë sport sa të vështirë aq 
edhe të bukur. 

Me KS "Partizani", me të cilin garoi deri më 1958, shpallet, për herë 
të parë, kampion kombëtar në vitin 1953. Në vitet 1958-1964 ka përfa-
qësuar denjësisht KS "Dinamo" dhe duke rivalizuar vazhdimisht për vende 
nderi. Gjatë karrierës së tij çiklistike në konkurrim me çiklistë nga mjaft 
vende të ndryshme të botës, Eqremi ka marrë pjesë edhe në gara ndër-
kombëtare, si ato të paqës, Pragë-Berlin-Varshavë (dhe anasjelltas),. Ai 
është protagonist edhe edhe në gara të tjera e të shumta të zhvilluara me 
ekipet  çekosllovake, gjermane, kineze, rumune etj.. 

Kontributi i tij qe i çmueshëm edhe në detyrën e trajnerit. Në vitet 
1964-1975 ka përgatitur çiklistët e KS "Dinamo", pjesa më e mirë e të cilëve 
kanë bërë emër. Ai ka drejtuar edhe ekipin kombëtar të çiklizmit në mjaft 
takime ndërkombëtare ndër të cilët: garat me ekipet e Rumanisë, të Turqisë 
dhe të Greqisë (disa herë), garat me ekipet kineze si dhe ato në kampiona-
tin botëror të zhvilluar në Hollandë më 1979. 

Në vitet 1975-1990 Eqremi ka qenë sekretar i Federatës Shqiptare të 
Çiklizmit, duke e drejtuar këtë institucion me plot autoritet organizativ dhe 
profesional. 

Përveç titujve "Mjeshtër i sportit", "Mjeshtër i merituar i sportit", 
"Trajner i merituar", mban edhe "Nderi i Sportit Shqiptar". Eshtë dekoruar 
me Urdhërin "Naim Frashëri" të klasit III dhe të klasit II. 
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SOKOL SALI MORINA 
                            

- Medalje e Artë - 
- Funksionar i lartë në sport - 

   
Sokol Morina ka lindur më 15 janar 1938 në një familje qytetare të 

ardhur herët nga Kosova. Ka mbaruar ILKF "Vojo Kushi" në të cilin u dip-
lomua “mësues i edukimit fizik”. Ky akt lidhet me pasionin e Sokolot për 
sportin. Në vitin 1953 aktivizohet me të rinjtë e "Dinamos" në futboll, por 
specialistët e atletikës, mbështetur në të dhënat dhe prirjet e Sokolit, e ka-
lojnë në garat e vrapimit, ku edhe bëri karrierë. Nga rezultatet më të mira 
të tij për atletikën, mund të përmenden garat 800 m e 1500 m, në Sparta-
kiadën e Ushtrive të Lindjes zhvilluar në Lajpcig (1958); medalje ari në 
stafetën 4x400 m, në 5000 m dhe në stafetën ballkanike në Spartakiadën e 
parë kombëtare (1959) dhe kohët më të mira në vrapimet 800 m, me 1'58", 
dhe 1500m, me 4' 03" në vitin 1959 etj..Eshtë “mjeshtër i sportit”.  

Me mjaft dinjitet, ka përfaqësuar atletikën tonë edhe në aktiktivi-
tete të tjera ndërkombëtare. Kështu, më 1960 mori pjesë në krosin e shte-
teve të Traktatit të Varshavës ku u radhit i nënti midis 18 pjesëmarrësve 
ndërsa më 1961 theu rekordet kombëtare për 800 m (1'57"6) dhe 1500 m 
(4'1") në takimin ndërkombëtar me "Duklën" e Pragës. Po këtë vit, në Kluzh 
të Rumanisë, rekordin kombëtar në 800 m e përmirësoi nga 1'57"6 në 1'55"6. 
Këtë arrin edhe në vrapimin e 1500 m, nga 4'1"3 në 3'59", duke u bërë 
kështu, atleti i i parë shqiptar që uli kohën e këtij vrapimi nën 4 minuta. Më 
1962, ai ka thyer edhe rekordin e 3000 metrave. 

Në vitet 1964-1967 dha një përvojë të mirë si inspektor dhe trajner i 
atletikës në KS "17 Nëntori". Mbështur në rezultatet e arritura, ai caktohet 
trajner i ekipit kombëtar për distancat e mesme (vajza), me të cilat, duke 
punuar deri më 1980, ka thyer mbi 20 rekorde kombëtare dhe ka zënë nga 
një herë vendin e parë dhe të dytë në kroset ballkanike. Gjatë kësaj pe-
riudhe, ai ka qenë pedagog në Institutin e Lartë Bujqësor dhe kryetrajner 
në KS "Dajti". Në vitet 1971-1975 ishte inspektor në Ministrinë e Arsimit 
dhe më 1975-1981 trajner profesionist po në klubin sportiv "17 Nëntori". 

Sokol Morina u shfaq jo vetëm specialist i atletikës, por edhe orga-
nizator sportiv me vlera. Këtë e tregoi kur ishte kryetar i komitetit të kul-
turës fizike e sporteve për Tiranën (1981-1987) dhe shef i KS "Dinamo" 
(1987-1999). 

Për merita pune dhe sporti është dekoruar me Urdhërin "Naim 
Frashëri" të klasit III dhe  II. 
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TOMOR HAXHI GJOKA 
                            

- Mjeshtër i sportit - 
- Fitues i katër kampionateve - 

(KF “Tirana”)   
Tomori lindi në Tiranë me 31 janar 1938. Me arsim të mesëm pro-

fesional, ka punuar si axhustator me titullin "mjeshtër". Rruga e futbollit 
është ajo e bashkëmoshatarëve të tij, P. Pano, F. Frashëri etj.. Me ekipin e të 
rinjve të drejtuar nga Xh. Demneri, për katër vjet, fitoi katër tituj. Megjithë-
se me trup të vogël, ai kishte të dhëna të tjera të çmueshme. Shkathtësia 
dhe teknika e tij, si dhe nuhatja perfekte e pozicionit e bënë atë një gol-
shënues të shkëlqyer. Falë këtyre cilësive, në vitin 1959, është pjesë e atij 
ekipi të madh që përgatiste titujt e parë të pas 1944-ës. Por, duke kryer 
shërbimin ushtarak, luan për KS “Partizani”, deri më 1961. I rikthyer te KS 
“17 Nëntori”, bëhet menjëherë titullar i ekipit, që në sezonin 1962-1963. 

Tregoi menjëherë veten si golshënues. Shifrat më të spikatura janë: 
27 gola dhe shënuesi më i mirë të kampionatit (1963-1964); 21 gola dhe 
shënuesi më i mirë i ekipit (1965-1966); 16 gola (1966-1967) etj.. Ai është 
kampion për vitet 1965, 1966, 1968 dhe 1970.   

Në takimet ndërkombëtare të klubit, Tomori mundi të luajë vetëm 
brenda vendit. Kjo ndodhte gjithnjë edhe pse disa herë ishte grumbulluar 
me ekipin përfaqësues, për të cilin ka bërë vetëm një ndeshje në Tiranë, atë 
me olimpiken tonë kundër asaj të Bullgarisë. Lufta e klasave nuk e lejoi 
këtë të ri të vullnetshëm të tregojë veten edhe jashtë shtetit. Por, megjithate, 
edhe për këtë çeshtje kishte përjashtim kur bëhej fjalë për skuadrat e privi-
legjuara. Realisht, ai ka luajtur vetëm një herë jashtë shtetit, por jo për Tira-
nën. Ajo ndodhi kur gjatë kryerjes së shërbimit ushtarak, Tomori ishte në 
rradhët e KS “Partizani” (1960-1961). Po kështu, ky klub dhe ai “Dinamo“, 
me ofertat e tyre për t’u bashkuar me to, siguronin zgjidhjen e këtij prob-
lemi. Ndër këto alternativa, Tomori zgjodhi pa hezitim mbylljen e karrierës 
së tij. Duke mbetur ndër sportistët shembuj, viktima të luftës së klasave, ai 
thotë se: “luajtëm pa pikë interesi, nuk u shpërblyem, por të paktën politika 
të mos na vriste në shpirt“. Kjo brengë e mundon atë edhe sot.   

Gjithsesi, Tomori, ky mjeshtër i sportit, i dënuar nga lufta e klasa-
ve, mbetet i nderuar nga opinioni dhe për më tepër kur është në krye të një 
familje sportive. E shoqja e tij, Afërdita Leskaj, mjeshtre e sportit, ishte një 
atlete e shkëlqyer e KS “17 Nëntori“, gjatë viteve 1963-1970. Ajo është ma-
rrë me garën e 80 m me pengesa, ku ka qenë edhe rekordmene, si dhe me 
pesëgarëshin. I biri, Ernesti, është pedagog në shkollën e mjeshtrisë spor-
tive të futbollit.  
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OSMAN MUSTAFA MEMA 

                            
- Mjeshtër i sportit - 

- Fitues i katër kampionateve - 
(KF “Tirana”)  

I lindur, më 2-7-1938, në familjen e shquar të futbollit, është i dyti, 
pas Haxhiut. Ka ushtruar me mjaft përkushtim profesionin e elektriçistit.  

Prej vitit 1955, ai angazhohet radhazi me paratërinjtë dhe të rinjtë e 
Tiranës, krahas P. Panos, A. Ruços e shumë e shumë të tjerëve. Në mo-shën 
paksa më të rritur kaloi edhe në ekipin “Shpresa” të Tiranës. Gjatë kësaj 
përvoje, ai fitoi dy tituj të kampionit (1957 dhe 1958).  

Treguesit e tij të lartë si futbollist, përgatitja fizike, shkathësia, i 
palodhur (i ngjashëm me futbollistin e sotëm italian Gatuzo) në veprimet 
mbrojtëse dhe sulmuese, sedra optimiste ndaj çdo kundërshatri e veçori të 
tjera pozitive si këto, ishin të mjaftueshme që ai, gjatë kohës së shërbimit të 
detyrueshëm ushtarak, të zinte vend të rëndësishëm në ekipin e fut-bollit të 
KS “Partizani”. Siç ndodhte atëherë, edhe ai nuk e kishte të lehtë të kthehej 
prej andej. Duke luajtur atje krahas emrave të mëdhej të futbollit të 
atëhershëm si R. Resmja, G. Merja, S. Maliqati, P. Pano etj., prej vitit 1958 
deri më 1965, regjistroi dy tituj të kampionit (1961-1962 dhe 1963-1964) dhe 
një kupë të Republikës (1963). Në aktivitetet ndërkombëtare, veç dy 
pjesëmarrjeve në kupat e kampioneve të Europës, niveli më i lartë i akti-
vizimit të tij, mbetet fitimi i medaljeve të argjenda në Spartakiadën e 
ushtrive të lindjes, të zhvilluar në Vietnam (1963).  

Por, Osmani luan edhe një herë përkrah emrave të tjerë të mëdhej 
si F. Frashëri, vëllai i tij A. Mema, S. Halili, P. Bukoviku, N. Xhaçka etj.. Kjo 
ndodhi, më 1965, pasi kishte tentuar më parë më 1961. Me kërkesën e të atit 
e të trajnerit M. Alla, megjithëse ishte më i paguari, kthehet te skuadra e tij 
e zemrës, KS “17 Nëntori”, për të vazhduar deri në fund të karrierës, më 
1971. Me këtë skuadër, ku, ai shpallet katër herë kampion (1965, 1966, 1968, 
1970) dhe fitoi disa kupa të Republikës, bëhet pjesë e asaj gjenerate të lav-
dishme dhe historike, që ktheu serinë e trofeve të munguara prej 30 vjetësh. 

Me KS “17 Nëntori”, ai është angazhuar si protagonist i rëndësi-
shëm në të gjitha ndeshjet ndërkombëtare për kupat ballkanike (“Beshi-
ktash”, “Cernomorec”, Rapid”, “Minerul” etj.), si dhe për kupat europiane 
(“Kilmarnok”, “Standard”, “Ajaks” etj.). 

Në natyrën e tij, Osman Mema mbetet modeli i çiltërsisë dhe i bes-
nikërisë së ngjyrave për të cilën luajti. Megjithate, politika gjeti edhe mun-
dësinë për t’a dënuar, ajo nuk e harroi largimin e tij nga KS “Partizani”. 
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MAKBULE SHYQYRI DOREZI (LLAGAMI) 
                            

- Mjeshtre e merituar e sportit - 
 
   

Lindi në Tiranë me 25 dhjetor 1938 në një familje të hershme 
vendase. Pas dy vjet të arsimit të mesëm, Bulja, kështu e thërrasin shkurt, u 
detyrua t'a ndërpresë atë për shkaqe ekonomike. Ishte punëtore në ndër-
marrjen ushtarake dhe, më vonë, shitëse në njësitë tregtare të qytetit. Eshtë 
ndër të parat dhe të paktat sportiste femra të Tiranës dhe të gjithë Shqipë-
risë që ushtroi notin, megjithëse fatkeqësisht me një karrierë fare të shkur-
tër, jo më shumë se 7 vjet (!951-1958), por, gjithësesi, shumë të suksesshme. 
Ajo iu rikthye këtij sporti si trajnere për përgatitjen e notarëve të rinj, por 
vetëm për dy vjet (1965-1967). Vëllanë e saj më të vogël, Fatmirin, regjimi i 
kohës e dënoi për tentativë arratisje. Nga viti 1967 deri në 1990, ka qenë 
punëtore krahu në fabrikën e tullave silikate në Tiranë.. 

Bulja e ushtroi notin që kur ishte katër vjeç në "vijën e beut". Kësh-
tu quhej ajo rrymë uji që kalonte pranë oborrit të shtëpisë së saj dhe që 
vinte në punë gurët e mullirit të ndodhur aty pranë. Së bashku me vë-
llezërit më të mëdhenj, ajo u ushtrua dhe u përsos në lumin e Tiranës, ku 
sidomos te "Katarakti" dhe te "Ura e Brrarit" përvetësoi kërcimet në ujë.  

Në korrik të vitit 1951, kur nuk i kishte mbushur ende 13 vjeç, 
Bulja merr pjesë për herë të parë në një aktivitet zyrtar, në liqenin e 
Shkodrës, ku shoqëria sportive "Puna" e Tiranës do të përzgjidhte notaret 
më të mira, për kampionatin kombëtar të notit.  

Megjithëse e re, pa përvojë dhe pa asnjë parapërgatitje për garat e 
këtij lloji, në kampionatin kombëtar të notit, duke zënë vendet e para, ajo 
vendosi tre rekorde kombëtare (100 m,200 m,400 m stil i lirë), të vlefshme jo 
vetëm për kategorinë e të rinjve por edhe të të rriturve. Në të gjitha 
kampionatet kombëtare të notit ku mori pjesë më vonë, ishte gjithnjë fitim-
tare dhe e suksesshme. Vazhdimisht, ishte në kërkim të thyerjeve të rekor-
deve. Gjatë periudhës 1953-1956, Bulja garoj me KS "Partizani" dhe, më 
vonë, gjatë 1956-1958, përsëri me atë KS "17 Nëntori". 

Edhe pse me rezultate mjaft të mira të arritura prej saj, titulli i lartë 
sportiv "mjeshtre e merituar e sportit" i është dhënë vetëm pas ardhjes së 
demokracisë. Eshtë e vetmja femër që përfaqëson notin në “Librin e Artë” të 
KS “Tirana”.  

Në vitin 1990, ajo emigroi në Turqi, dhe prej andej ka shumë 
kohësh që banon familjarisht në Detroit të SHBA. 
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PETRO ARISTIDH QENDRO 
                            

- Mjeshtër i merituar i sportit - 
 
   

Petro, apo Petriti siç e thërrasin, ka lindur në Tiranë më 28 qershor 
të vitit 1938. Eshtë diplomuar “mësues i edukimit fizik” më 1965 në ILKF 
"Vojo Kushi", profesion të cilin e ushtroi në shkollat e Shijakut dhe Tiranës. 
Ishte sekretar i përgjithshëm i Federatës Shqitare të Atletikës (1991-1995) 
dhe i Federatës Shqiptare Shumësportëshe (1995-1998). Megjithëse në pen-
sion, vazhdon të kontribuojë në përgatitjen fizike të gjyqtarëve të futbollit.  

Që në fëmijëri, ai kishte të dhëna për shumë sporte: garat e patina-
zhit, lojrat me top dhe atletikë, çka kur ishte nxënës në Teknikumin e 
Fizkulturës u shfaqën edhe me gjimnastikën, basketbollin dhe futbollin. Ai 
u dallua edhe në çiklizëm. Falë kujdesit dhe mirësisë së shefit të KS 
"Partizani", të nderuarit Besim Fagu, ai bëhet pjesëtar i këtij klubi, edhe pse 
shërbimin ushtarak e kryente në një repart të destinuar për persona me 
biografi "jo të mirë". Në etapën Tiranë-Shkodër të rrethit çiklistik të Shqipë-
risë, jo vetëm zuri vendin e parë, por përmirësoi edhe kohën. Pas detyrimit 
ushtarak, përfaqësoi në këtë sport KS "17 Nëntori". Por, ai bëri emër si atlet 
i kërcimit me shkop. Në përfaqësim të KS "17 Nëntori" dhe KS "Dinamo", 
dhuroi disa vende të para, tituj kampion si dhe përmirësoi rekordin e tij. 

Ai u dallua edhe në detyrën e trajnerit. Krahas punës së mësuesit 
në shkollat e qytetit, ka punuar me shumë angazhim e preokupim në rre-
thet e gjimnastikës e të basketbollit në Pallatin e Pionerëve, me të cilët fitoi 
dy spartakiada verore dhe prej nga dolën sportistë të ardhëshëm për akti-
vitetet kombëtare e ndërkombëtare. Për të përhapur përvojën pozitive, falë 
punës së mirë të bërë prej tij, atë lëvizte nga një shkollë e Tiranës në tjetrën. 
Detyra ishte përzgjedhja dhe seleksioni i talenteve. Megjithate, lufta klasore 
nuk e lejoi asnjëherë Petritin që t’i drejtojë ata sportistë, tashmë me emër, 
në aktivitetet kombëtare dhe ndërkombëtare.  

Ai është dalluar edhe për veprimtaritë masive lokale dhe kombë-
tare. Bashkë me shokët dhe bashkëshorten e tij, është krijues dhe zbatues i 
shfaqjeve, ceremonive dhe parakalimeve me ushtrime sportive. Për këto, ai 
është vlerësuar edhe nga drejtuesit e federatave europiane e ballkanike të 
mundjes e peshngritjes, për aktivitetet e tyre të zhvilluara në Tiranë. 

Për merita pune dhe sporti, është dekoruar me medaljen "Naim 
Frashëri", Urdhërin "Naim Frashëri" të klasit II, “Mësues i Popullit”, “Nderi 
i Sportit Shqiptar”, “Nderi i Qytetit të Tiranës” etj.. 
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AUREL MARGARIT VERRIA 
                            

- Mjeshtër i sportit - 
(KF “Tirana”) 

   
Lindi më 10 shkurt 1939. Familja e tij e ardhur nga Fieri dhe ai vetë 

u rrit dhe u formua me traditat e komunitetit të Tiranës. Që në shkollën 
tetëvjeçare, ku ai ishte nxënës i shkëlqyer, krijon një rreth të gjërë bashkë-
moshatarësh të tij dhe merret me disa sporte. Por, mbi të gjithë dashuroi 
futbollin, të cilit iu kushtua krejt jetën. Duke gjetur edhe mbështetjen e 
familjes së tij, ai u bë shumë shpejt pjesëtar i ekipit të të rinjve të Tiranës, i 
drejtuar nga i famëshmi Xh. Demneri, ku edhe shpallet kampion. Eshtë 
pikërisht, ky ekip që dha gjatë viteve 1954-1960 dha një plejadë të tërë fut-
bollistësh të shkëlqyer.  

Në rrugën e futbollit të zgjedhur prej Aurelit, falë aftësive të tij, ai 
shumë shpejt kaloi në ekipin e parë të KS “17 Nëntori”, me të cilin ishte 
edhe pjesë në turneun e zhvilluar prej tij më 1958 në ish Bashkimin 
Sovjetik. Ndonëse nxënës i shkëlqyer, për formimin e vet kishte zgjedhur 
atë të sportit. Ka kryer Teknikumun e Fizkulturës dhe IKF “Vojo Kushi”. 
Gjatë viteve 1958-1960, përfundoi pranë KS “Partizani” shërbimin e dety-
rueshëm ushtarak, prej nga kthehet përsëri te skuadra e zemrës. Ishte kjo 
skuadër, që në vitet 60-të, i dha futbollit shqiptar tiparet moderne të 
dinamizmit, teknikës, shpejtësisë e të taktikës totale. Si një sulmues tipik i 
djathtë edhe Reli jep kontribut mjaft të rëndësishëm në fitimin e disa titujve 
të kampionit. 

Më vonë, te ai spikasin cilësitë e shkëlqyera të pedagogut e të 
trajnerit. Punoi me mjaft devotshmëri me ekipet e të rinjve, prej nga dalin 
mjaft futbollistë të shkëlqyer për ekipin e Tiranës dhe për atë kombëtar. Me 
këto parametra të tij, shumë vjet punoi si pedagog në shkollën e mjeshtrisë 
sportive “Loro Boriçi”. Aureli arriti edhe në detyrën e trajnerit të ekipit 
kombëtar të të rinjve. Në të gjitha rastet, ai u shqua për aftësitë e një 
seleksioneri të shkëlqyer. Ishte i njohur mendmi se, po të vinte syrin Reli 
bëheshe futbollist. E, në këto aftësi të treguara prej tij ka ndikuar edhe 
njohja e gjuhëve të huaja. E. Rada tregon se, kur ishin në BS (1958), 
megjithëse i ri, Reli bënte shumë mirë punën e përkthyesit. 

I urtë, inteligjent dhe i dashur, ai do të mbetetpërherë një figurë 
mjaft e nderuar për të gjithë sportdashësit tiranas, ashtu si edhe për shokët 
e tij dhe futbollistët që nxorri. 

Vdiq papritmas më 10 gusht 2005 dhe në moshë të re, kur me pje-
kurinë e tij, ai do të jepte përsëri.       
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PANAJOT THOMA PANO 
                            

- Mjeshtër i merituar i sportit -   
 
   

Pasioni për sport i Panajot Panos, i lindur në Tiranë më 7 mars 
1939, u kultivua në "fidanishten" e shquar të futbollit të KS "17 Nëntori" 
(sot KF "Tirana"), me trajnerin e famshëm të atyre kohëve Xh. Demneri. Me 
mentalitetin e një tiranasi të vërtetë dhe bashkëkohës i Halilit, Frashërit e të 
tjerëve, në këtë skuadër, Panajoti (Joti) shpallet një herë kampion kom-
bëtar. E kishte filluar portier, por cilësitë e sulmuesit ia zbuloi trajneri i tij.  

Me teknikë të rrallë, goditje të forta e me të dy këmbët dhe start të 
fuqishëm e befasues, gjatë viteve 1957-1959, luan dy kampionate kombë-
tare të plota me të rriturit bardheblu, duke u bërë për këto ngjyra mjaft i 
shquar edhe pse në moshë të re. Që në ndeshjen e parë të tij, kundër "Besa" 
të Kavajës, shënoi golin e parë të karrierës zyrtare. Një vit më vonë, më 
1958, në një turne miqësor të KS "17 Nëntori" në ish BS, ai tregoi se ishte 
realisht një futbollist i kalibrit. Arrin shkëlqimin në vitin 1959, kur edhe 
skuadra e tij e Tiranës ngjitet në vendin e nënkampiones. 

Në vitin 1960, në kuadrin e shërbimit ushtarak, kalon me KS "Par-
tizani". Konjukturat politike nuk mund t’a lejonin një rikthim të tij. Me atë 
klub, fitoi katër kampionate dhe pesë kupa të Shqipërisë. Eshtë shpallur tri 
herë golshënuesi më i mirë dhe ka fituar tri herë në anketën "10 sportistët 
më të mirë të vitit" (1960, 1961, 1970) të gazetës "Sporti Popullor". Karrierën 
e mbylli më 23 maj 1975 me një ndeshje po ndaj skudrës ku lindi dhe u 
formua. Edhe pse falë karakterit të pastër, ai ka shënuar kundër Tiranës, 
tifozat e saj gjithnjë e deshën dhe nuk harruan se ai është djalë i tyre. 
Myslym Alla ka pasur gjithnjë një dëshirë dhe merak, "asnjëherë të mos 
harrohet se, Panajot Pano është produkt i KS "Tirana". 

Kontributi i Panajotit është i madh edhe në takimet e ndërkom-
bëtare. Me KS "Partizani", veç miqësoreve, është aktivizuar në disa kupa 
ballkanike e të Europës si dhe në lojrat e klubeve ushtarake të vendeve të 
lindjes (Vietnam, 1963), ku fituan medaljet e argjendta. Ka zhvilluar 24 
ndeshje me ekipin kombëtar dhe tri ndeshje me atë olimpik. takimeve 

Eshtë shpallur "Sportisti më i mirë i shekullit të 20-të" dhe në "11-
shin më të mirë të 55 kampionateve kombëtare". Ai ka këto dekorata: Me-
daljen e Punës, Urdhërin "Naim Frashëri" të klasit III e II, si dhe titullin 
"Mjeshtri i Madh i Punës" (2005). Mban titullin “Nderi i Sportit Shqiptar" 
dhe është president nderi i FShF dhe i KS "Partizani".  
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PAVLLO MILLAN BUKOVIKU 
                            

- Anëtar i ekipit kombëtar të futbollit -   
- Fitues i katër kampionateve - 

(KF “Tirana”)  
Lindi më 6-6-1939. Pavllo ose Beni siç njihet ai, është pjesë e asaj 

gjenerate që, për KS “17 Nëntori”, dhe lavditë e para të pasluftës. I ardhur 
nga ekipi i të rinjve, ku ishin edhe P. Pano, S. Halili, O. Mema etj., ai është 
trashëgues i traditave sportive të një familje të njohur të Tiranës, ku spikat 
vëllai i tij, i mirënjohuri Tafil Baçi. Ka arsim të mesëm profesional.  

Me ekipin e parë të futbollit, karrierën e filluar në vitin 1957, për 
kupën e Shqipërisë, e mbylli më 1970. Ishte fizikisht i fortë, i shpejtë, rezis-
tent dhe mjeshtër i goditjeve me të dy këmbët. Me detyrën e organizatorit-
sulmues, zbatonte me besnikëri detyrat taktike të trajnerit. Gjithnjë mbeti 
mjaft i vlerësuar e i rëndësishëm për skuadrën. Ishte njëherësh shënues i 
mirë dhe rifinitor po aq i mirë. Duke arshivuar mbi 300 ndeshje, ai fitoi 
katër tituj kampion (1964-1965, 1965-1966, 1968 dhe 1969-1970), por që du-
het të ishin më të shumtë. Atë nuk e mundësoi politika. Veç ndryshimit të 
skemës së kampionatit, ajo rregulloi “një skandal”. Edhe pse për Tiranën, 
titulli ishte siguruar tri javë para mbarimit të kampionatit, ai u hoq dhe ju 
dha Dinamos. Beni ka fituar edhe disa kupa të Republikës, prej të cilave më 
e veçanta është ajo e vitit 1963, kundër KS “Besa” të Kavajës, kur ktheu në 
gol pesë penaltitë. Ka fituar dy kampionate edhe me KS “Partizani”, ku 
luajti gjatë shërbimit të detyrueshëm ushtarak (1959-1961).      

Beni është i njohur edhe në takimet ndërkombëtare. Me KS “Parti-
zani”, ka marrë pjesë në lojrat e klubeve ushtarake të ushtrive të vendeve të 
lindjes, të zhvilluara në Hanoi të Vietnamit (1963), ku u fituan medaljet e 
argjendëta. Me KS “17 Nëntori”, është pjesëmarrës në turneun miqësor të 
zhvilluar në ish BS (1958); në disa kupa ballkanike, kundër “Progresul” të 
Rumanisë, “Çernomorec” të Bullgarisë, “Beshiktash” të Turqisë etj., ndër-
sa në kupat e kampioneve të Europës, kundër FC “Kilmarnok” të Skocisë, 
“Standard” të Belgjikës, “Ajaks” të Hollandës etj.. 

Me ekipin kombëtar ka zhvilluar katër ndeshje. 
Falë përvojës dhe kualifikimit të tij teorik, duke kryer më 1974 

kursin njëvjeçar për trajner, për 15 vjet, ai dha kontribut edhe si gjyqtar 
futbolli. Krahas ndeshjeve të vendit, në detyrën e anësorit, ka gjykuar në 
tre takime të huaja, si “CSKA” e Sofjes-“Omonia” e Qipros etj.. 

Eshtë dekoruar me urdhërin e Punës të klasit III dhe me Urdhërat 
“Naim Frashëri” të klasit III dhe II. Ka fituar titullin “mjeshtër i sportit”. 
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FATMIR MEHMET SHAROFI 
                            

- Medalje e Artë -   
 
   

Fatmir Sharofi lindi në Tiranë më 20-10-1939 në një familje qyteta-
re. Ka mbaruar studimet e larta pranë ILKF "Vojo Kushi" dhe ka ushtruar 
detyrën e mësuesit të edukimit fizik në disa shkolla të mesme të Tiranës. 
Jeta e tij sportive në lojën e volejbollit filloi në parkun e atëhershëm sportiv 
të pionerëve. Falë aftësive të tij të mira kaloi me ekipin e të rinjve të KS "17 
Nëntori" dhe më pas të të rriturve "Tirana B", që në vitin 1958 u kualifikua 
për në kampionatin kombëtar të kategorisë së parë. 

Aktivizimi i tij në ekipin e "Partizanit", deri më 1963, ku ishte thi-
rrur për të kryer shërbimin ushtarak, i rriti atij nivelin e lojës. Nga viti 1964 
deri më 1972 aktivizohet përsëri me KS "17 Nëntori". Gjatë gjithë karrierës 
së tij në volejboll, ai ka fituar disa kampionate kombëtare dhe kupa të 
Shqipërisë. Për kualitetet e tij, Fatmiri, në përfaqësim të klubeve "17 
Nëntori" dhe "Partizani" ka luajtur në shumë ndeshje ndërkombëtare. Ai 
kujton me nostalgji Spartakiadën e ushtrive të vendeve të lindjes, të zhvi-
lluar më 1963 në Tiranë, ku u cilësua lojtari më i mirë shqiptar duke marrë 
titullin "mjeshtër i sportit". Fatmiri ka qenë lojtar i volejbollit edhe në ekipin 
kombëtar, me të cilin është aktivizuar në 15 ndeshje. Për t'u theksuar janë 
pjesëmarrjet e tij në kampionatin botëror të volejbollit dhe në kampionatin 
europian të volejbollit, që u zhvillua në Turqi më 1967. 

Në vitin 1972, ai emërohet trajner i volejbollit për ekipin e mesh-
kujve të KS "17 Nëntori"; ndërsa, më 1976 i ekipit të femrave po në këtë 
klub, detyrë të cilën e kreu me sukses deri më 1986. Për arsye shëndetësore 
e la këtë detyrë dhe ushtroi profesionin e mësuesit të edukimit fizik në 
Liceun Artistik "Jordan Misja" deri sa doli në pension. 

Ai, edhe tani, nuk është shkëputur nga jeta sportive, por jep 
ndihmesën e tij në forumet e Federatës Shqiptare të Volejbollit. Që në vitin 
2000 është zgjedhur anëtar i kryesisë dhe kryetar i komisionit disiplinor të 
kësaj federate. 

Për merita pune dhe sporti është dekoruar me Urdhërat "Naim 
Frashëri" të klasit III, II dhe I. 
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ANDREA XHORI 
                            

- Gjyqtar ndërkombëtar -   
 
 

  
Ka lindur më 28-11-1939. Eshtë diplomuar më 1959 në degën bio-

kimi të fakultetit të shkencave natyrore të UShT. Detyrën si mësues i 
biokimisë e vazhdoi deri në prill të vitit 1991, duke punuar në shumë 
shkolla të ndryshme të rrethit të Tiranës: Kashar, Kamëz, Laknas dhe 
Ndroq, si dhe në ato të qytetit: "8 Nëntori", "Jordan Misja", "Asim Vokshi" 
dhe të mjeshtrisë sportive "Loro Boriçi". 

Kënaqësinë e ka gjetur në sportin e volejbollit, duke dhënë ndih-
mesë të vyer si gjyqtar në këtë fushë. Atë e ka filluar në vitin 1962 dhe e ka 
vazhduar me sukses deri në maj të vitit 2000. Janë të shumta gjykimet e tij 
në kampionatet tona kombëtare të vlerësuara nga Federata Shqiptare e 
Volejbollit dhe nga media. Për këtë, ai ka fituar një herë anketimin e bërë 
nga gazeta "Sporti Popullor" si "Gjyqtari më i mirë në volejboll". Për nive-
lin cilësor të gjykimeve të tij, në korrik të vitit 1986, Andrea mori në 
Bullgari titullin "kandidat ndërkombëtar" dhe në shtator të vitit 1988, në 
Turqi, atë "gjyqtar ndërkombëtar". 

I vlerësuar nga Federata Evropiane e Volejbollit, atij i janë besuar 
për gjykim disa ndeshje ndërkombëtare në ballkaniada të ndryshme, në 
kupat e Europës, në Lojrat mesdhetare të Sirisë më 1987, në "Athina 1991" 
dhe në Bari të Italisë më 1997. Gjykim cilësor ka bërë edhe në finalet e 
kampionatit europian të femrave në shtator të vitit 1991, të zhvilluar në 
Romë. 

Për 15 vjet, ka drejtuar kolegjumin qëndror të gjyqtarëve të volej-
bollit; ndërsa prej 12 vjetësh, Andrea është edhe anëtar i kryesisë së 
Federatës Shqiptare të Volejbollit. 

Ka drejtuar disa seminare teoriko-praktike me gjyqtarë të volej-
bollit dhe ka shkruar disa artikuj në gazetën "Sporti Popullor". 
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MIRANDA SPIRO LASKU (ZAJMI) 
                            

- Medalje e Artë - 
 

                                     
Lindi më 2-1-1940 në Durrës, por u rrit në familjen e hershme 

tiranase të Vangjel dhe Konstandin Laskut, me kujdesin e të cilëve ajo lidh 
të gjitha arritjet e saj. Pas shkollës së mesme pedagogjike "17 Nëntori", 
punoi si edukatore çerdhje (1957-1961), mësuese e gjuhës shqipe dhe e 
historisë (1961-66) dhe, më vonë, ndonëse jo në profilin e vet, me shumë 
pasion, mësuese e edukimit fizik (1966-70). Studimet e larta i mbaroi në 
degën e historisë të fakultetit të histori-filologjisë të UT, ku u diplomua më 
1970. Më 1983-1985 kryen edhe kualifikimin pasuniversitar. 

Mbështetur në të dhënat e saj sportive, Miranda ushtroi disa spor-
te, por talenti, puna dhe pasioni i saj u përqëndruan te gjimnastika të cilën 
e ndoqi krejt jetën dhe ku arriti rezultatet më të mira. Si përfaqësuese e 
klubeve "Studenti" dhe "17 Nëntori", në aktivitetet lokale dhe kombëtare të 
viteve 1953-1959, ajo ka zënë gjithnjë vendet nga i treti deri tek i pari. 
Miranda është e para gjimnaste që ka demonstruar ushtrimet me fjongo të 
gjimnastikës artistike (ritmike). Po në këtë disiplinë, ajo është e para që ka 
përfaqësuar vendin tonë në një takim ndërkombëtar (1956), ku madje 
garonte kampionia e atëhershme e BS, Elena Birjuk.  

Kualifikimi në këtë sport i vlejti për mësimin e edukimit fizik, për-
vojë të cilën përmes seminareve të posaçme e përcolli edhe te koleget e saj. 
Më 1970-1976, si mësuese dhe trajnere e klasave sportive të gjimnastikës në 
shkollën 8-vjeçare "Konferenca e Pezës", duke thyer konceptet e vjetëruara, 
aplikoi për herë të parë ngarkesat e mëdha te moshat e vogla. Puna e saj me 
koncepte bashkëkohore, bëri që ekipi i KS "Tirana", me 13-14 vjeçare, të 
shpallej kampion i vendit. Më 1973-1975, ajo ishte trajnere e ekipit kom-
bëtar, rezultatet e të cilit u vlerësuan mjaft dhe shërbyen si bazë për zhvilli-
min e mëtejshme të gjimnastikës.  

Miranda është e njohur edhe për kompozimin e ushtrimeve ma-
sive. Ajo është dalluar në shumë shfaqje sportive shkollore, rajonale dhe 
kombëtare të këtij lloji dhe në të gjitha spartakiadat kombëtare. Gjatë 
periudhës 1976-1990 dhe deri sa doli në pension, punoi si pedagoge e 
edukimit fizik në Institutin e Lartë Bujqësor. 

Për merita pune e sporti ajo është dekoruar me Urdhërat "Naim 
Frashëri" të klasit III dhe II.  
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LUIGJ SEBASTIAN BYTYÇI 

                            
- Medalje e Artë - 

- Anëtar i ekipit kombëtar të futbollit -  
    

Luigji (Bixhi) ka lindur në Tiranë më 11-4-1940. Ndonëse me prej-
ardhje kosovare, ai ndjen kënaqësinë e të qenit tiranas si dhe të kontributit 
të dhënë për këtë trevë dhe komunitetin e saj të nderuar. Gjithnjë i inte-
resuar për kualifimin e tij, ka kryer (pa shkëputje nga puna) ILKF "Vojo 
Kushi", ku u diplomua "mësues i edukimit fizik". Po ashtu, në kurset për traj-
ner futbolli, është liçensuar për kategorinë e tretë, të dytë dhe të parë. Gjatë 
gjithë jetës, ka ushtruar profesionin e radioteknikut. 

Bixhi e ka filluar futbollin që në moshën e fëmijërisë duke u aktivi-
zuar më vonë me skuadrën e të rinjve të Tiranës dhe me të cilin ka dalë dy 
herë kampion kombëtar. Më 1959 u radhit me të rriturit e KS "17 Nëntori". 
Ndjeu kënaqësinë e trofeut të parë kur atë vit fituan kupën e 25-vjetorit të 
çlirimit. Thirret për të kryer shërbimin ushtarak dhe për kualitetin e tij luan 
me KS "Partizani", ku aktivizohet rregullisht dhe bëhet fitues i dy titujve të 
kampionit dhe i dy kupave të Republikës. I rikthyer me KS "17 Nëntori" 
(sot KS "Tirana"), me intuitën dhe aftësitë e tij teknike dhe duke luajtur 
rolin e organizatorit, është pjesë e skuadrës së madhe të viteve 60-të, me të 
cilën shpallet katër herë kampion i vendit (1965, 1966, 1968 dhe 1970), si dhe një 
herë fitues i kupës së Republikës (1963). Si pjesëmarrës në këto aktivitete 
kombëtare të kategorisë së parë të futbollit dhe në disa kupa të vëna me 
raste festash, ai ka zhvilluar rreth 400 ndeshje.  

Me të dy klubet dhe me ekipin kombëtar, ka luajtur në shumë 
ndeshje ndërkombëtare. Spikasin, për të, sidomos ato për kupat ballkanike 
dhe kupën e kampioneve, ndër të cilat me "Kilmarnok" të Skocisë, "Stan-
dard" të Belgjikës, "Rapid" të Rumanisë e ndeshje të tjera të zhvilluara në 
Sofie, Stamboll, Algjeri etj.. Me KS "Partizanit", ai është fitues i medaljes së 
argjentë në Lojrat e ushtrive të vendeve të lindjes të zhvilluara në Vietnam. 

Bixhi ka dhënë kontribut edhe në rolin e trajnerit. Në KS "17 Nën-
tori", për shumë vite, duke përgatitur ekipet e fëmijëve, të të rinjve dhe ato 
"Shpresa" (U-21 vjeç), ka marrë edhe disa trofe. 

Për një kohë të gjatë, është shquar edhe si anëtar aktiv i kryesisë së 
KS "Tirana". 

Për meritat e tij në punë dhe në sport, mban titullin “Mirënjohje e 
Qytetit të Tiranës“ si dhe është dekoruar me “Urdhrin e Punës“ dhe  me 
Urdhërin "Naim Frashëri“ të klasit III.   
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SKENDER AHMET HALILI 
                            

- Mjeshtër i merituar i sportit - 
- Anëtar i ekipit kombëtar të futbollit -   

 
Të shkurtër e kishte karrierën sportive, por të shkurtër kishte edhe 

jetën ky talent i mrekullueshëm dhe ndoshta i papërsëritshëm i futbollit të 
Tiranës dhe i të gjithë Shqipërisë. Skënder Halili, ai fatkeq, që respektohet 
pa masë nga komuniteti ynë dhe që mbetet i paharruar për të gjithë, lindi 
në një familje tiranase më 20-8-1940. Një sëmundje e rëndë i mori jetën në 
vitin 1982, por që edhe para saj vuajti jo pak. Vlerat tij të shkëlqyeshme për 
lojën e futbollit u vunë re nga trajneri i atëhershëm, Xhavit Demneri. Në 
ekipin të rinjve, ku ai e aktivizoi që në moshën 15 vjeçare, Skënderi fitoi dy 
herë titullin kampion (1965 e 1966). 

Të dhënat fizike, puna plot vullnet e pasion e mbi të gjitha talenti i 
tij e radhisin atë në ekipin e të rriturve (1959). Ishte sa këmbëngulës, i palo-
dhur e cilësor aq edhe i ndershëm, i pastër e korrekt. Duke kontribuar buj-
shëm me KS "17 Nëntori" (KF "Tirana"), fitoi veç dy kampionate (1965 dhe 
1966) dhe një kupë të Republikës (1963). Kur ishte ushtar, me KS "Dinamo" 
kishte fituar një titull (1960). Brenda dhe jashtë vendit, ka zhvilluar 30 ta-
kime ndërkombëtare me klubet dhe nëndë me ekipin kombëtar. Në nde-
shjen “Lokomotiva”-“17 Nëntori”, të zhvilluar në Moskë (1958), ai shkël-
qeu me lojën e tij, kundër mjaft lojtarëve të përfaqësueses së atëhershme 
sovjetike. Skënderi u bë për futbollin tonë interpretuesi më i denjë i qendër-
mbrojtësit të lirë, rol i pazbatuar deri atëherë edhe nga mjaft vende me fut-
boll të përparuar. Nga specialistët tanë e të huaj është vlerësuar si i rrallë. 
“Kur largohesh nga futbolli, të gjithë e kanë të rëndë”, thotë Sh. Rreli, por 
“unë e pata më të lehtë, vendin tim ja lashë viganit Halili”. Trajneri i 
atëhershëm i Zvicrës, italiani Foni, pas ndeshjes së luajtur në Tiranë, tha 
“numri 10 (Pano) ishte i mrekullueshëm, por ai 5 (Halili) ishte më i miri.  

Talentet e Tiranës së viteve 60-të e lëkundën “Partizanin” dhe 
“Dinamon”. Skuadra e tyre u bë më e fortë kur u rikthye edhe Skënderi, 
pas shërbimit ushtarak. Por, kjo nuk u fal. Sa kohë që ai “tip Barezi” ngrin-
te nivelin, për disa të tjerë, me poste partie dhe pushteti, emri i tij duhej të 
eliminohej. E burgosën mjaft shëmtuar, se gjoja “kishte shkuar për të blerë 
50 dollarë”. Pas dënimit, u angazhua përsëri me futbollin, por, në rolin e 
përgatitjes së futbollistëve me grupmoshat, ku nuk vazhdoi gjatë.  

Për meritat e tij, stadiumit të KF “Tirana”, ku ai stërvitej, i është 
dhënë emri "Skënder Halili". Mban titullin “Nderi i Qytetit të Tiranës". Po 
kështu, “Libri i Artë” i KS “Tirana” e ka atë në 15 futbollistët më të mirë.  
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BESIM MEHMET QYQJA 

                            
- Trajner i merituar -   

- Mjeshtër i merituar i sportit - 
                                     

Besim Qyqja ka lindur në Tiranë më 28 shtator 1940 në një familje 
të hershme vendase. Kreu studimet në Institutin e Lartë të Kulturës Fizike 
"Vojo Kushi". I diplomuar “mësues i edukimit fizik”, e ushtroi këtë profesion 
në shkollat e Tiranës dhe në UT deri sa doli në pension në vitin 2004. 

Jetën sportive e filloi që në moshën 13-vjeçare me KS "17 Nëntori". 
E nisi me volejbollin, por kaloi shpejt në atletikë. Si sportist me këtë klub, 
për gjashtë vjet radhazi, është shpallur kampion kombëtar në garat e shpej-
tësisë. Në aktivitete të veçanta, ai ka kontribuar ndjeshëm edhe për ngjyrat 
kombëtare të Shqipërisë.  

Por, vlera më e dukshme e angazhimit të Besimit është puna e lav-
dërueshme dhe rezultative që ka bërë si trajner në sportin e atletikës, de-
tyrë të cilën vazhdon ta ushtrojë edhe sot. Theksin e kësaj pune të palodhur 
e profesionale, ai e përqendroi në përgatitjen psikologjike të atletit, karak-
teristikë e nevojshme sidomos për garat e shpejtësisë. Nga atletët e përga-
titur prej tij janë arritur rezultate shumë të mira: Kristofor Çavo theu re-
kordin kombëtar të garës 100 m, me kohën 10,4 sekonda (1972); Mehmet 
Bozgo atë të 400 m (1982 dhe 1983), G. Lopçi, në 200 m (1982); Sokol Shepe-
teja, në 100 m, me 10,3 sekonda (1997), arriti normën e mjeshtrit ndër-
kombëtar etj.. Në Spartakiadën e 4-të Kombëtare, ekipi i drejtuar nga ai u 
shpall kampion në 4x100 m dhe fitoi vendin e dytë në stafetën 4x400 m. 

Atletët e stërvitur nga Besimi, prej të cilëve kanë dalë mjaft emra të 
njohur, e madje deri "Mjeshtër i Merituar i Sportit", kanë marrë pjesë edhe 
në aktivitete ndërkombëtare, prej nga nuk kanë munguar edhe rezultate të 
rëndësishme. Në aktivitetin ballkanik të vitit 1988, të zhvilluar në Ankara, 
janë fituar dy medalje ari; në një aktivitet të tillë, më 1989, në Greqi, u thye 
rekordi kombëtar në garën e 800 m etj.. Arritje të mira dhe thyerje rekor-
desh kombëtare, në garën e 200 m e 400 m, u arritën në salla të mbyllura, 
gjatë kampionatit ballkanik të vitit 1995 në Greqi. 

Ekipi i atletikës i KS “Tirana” (sot KS "Tirana"), i stërvitur prej 
Besimit ruan trajtën e tij, është shpallur disa herë kampion kombëtar dhe, 
po ashtu, ka fituar disa herë kupën e Republikës. Besimi ka arritur rezul-
tate serioze edhe kur ai ishte trajner në KS "Studenti". 

Për meritat dhe vlerat sportive, mban titullin “Nderi i Sportit 
Shqiptar” dhe është dekoruar me “Urdhërin e Punës”. 
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LORENC NDUE VORFI 
                            

- Anëtar i ekipit përfaqësues të futbollit -   
 

                                     
Ka lindur në Tiranë, më 24-1-1941 në një familje arsimtari të ar-

dhur 80 vjet më parë nga Kosova, emrin e të cilit, sot e ka një shkollë në 
rrethet e Gjakovës. Si një nga fidanet e “shkollës Xhavit Demneri”, me 
skuadrën e KS “Tirana”, Lorenci, që, siç thotë ai, e ndjen veten tiranas, fitoi 
më 1958 kampionatin kombëtar të të rinjve. Prej andej, kaloi për t’u zhvi-
lluar më tej në një mjedis me “ajër të kondicionuar”, ku krejt natyrshëm 
dhe pritshëm dha frutet e tij. Me skuadrën e futbollit të KS “Dinamo”, ai u 
aktivizua prej vitit 1959 e deri në mbylljen e karrierës së tij më1971.  

Eshtë diplomuar në vitin 1966 “inxhinier mekanik” në fakultetin e 
inxhinierisë të Universitetit Shtetëror të Tiranës. Prej atëherë e deri më 
2005, me detyra të ndryshme në përputhje me profesionin e tij, ka punuar 
në Parkun e Ministrisë së Brendshme dhe në sektorin automekanik të drej-
torisë së policisë së Tiranës, ku mbante edhe gradën Nënkomisar (Major).  

Gjithmonë në rolin e sulmuesit të djathtë, i fortë fizikisht, i shpej-
të, me temperament dhe me gjuajtje të forta e të sakta, ai ishte i sukses-
shëm. Gjatë periudhës që luajti me KS “Dinamo”, ka fituar titujt kampion 
të sezoneve 1960 dhe 1966-1967 si dhe kupën e Republikës të vitit 1960. Në 
sezonin 1966-1967 është shpallur golshënuesi më i mirë i kampionatit. 

Lorenci u dallua edhe në ndeshjet ndërkombëtare të zhvilluara me 
klubin e tij në kuadrin e kupave ballkanike të viteve 1961-1962, 1963-1964 
dhe 1969-1970, ku ai shquhet si golshënues. Mbahet mend veçanërisht 
takimi kundër ekipit turk “Fenerbahçe” të Stambollit i zhvilluar në Tiranë, i 
fituar me rezulatin 3 me 2. Në këtë ndeshje, të tre golat e shënuar ishin të 
tij. Po me KS “Dinamo”, ka bërë edhe disa ndeshje miqësore në Kinë. 

Nivelin më të lartë, ai e arriti në përbërje të ekipit përfaqësues të 
shqipërisë. Prej vitit 1961 deri më 1969, brenda dhe jashtë vendit, në fushë 
ka zhvilluar mbi tetë ndeshje, përveç disa të tjerave që, në pankinë, ka qenë 
i gatshëm për trajnerin. Prej këtyre, ai kujton sidomos aktivizimet kundër 
përfaqësueseve të Jugosllavisë, Danimarkës, Zvicrës etj., për eliminatoret e 
kampionatit botëror. Me statusin e ekipit kombëtar, përveç disa ndeshjeve 
miqësore të zhvilluara në Egjipt, është aktivizuar edhe me skuadrën  tonë 
olimpike.  

Për vlerat e tij, Lorenci mban Medaljen “Naim Frashëri” (1970) dhe 
“Medaljen e punës” (1976).  
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FATMIR SYRJA FRASHERI 

                            
- Mjeshtër i merituar i sportit - 

- Fitues i gjashtë kampionateve - 
(KF “Tirana”)  

Fatmir Frashëri lindi në Tiranë më 3 prill 1941. Ka kryer studimet 
në ILKF "Vojo Kushi", ku u diplomua “mësues i edukimit fizik”. 

Si gjithë të rinjtë, ai dashurohet me futbollin duke luajtur që në 
shkollë. Bashkë me mjaft talente të tjera, është produkt i “shkollës Xhavit 
Demneri”, pas së cilës, ishte vetëm 17 vjeç kur kaloi në ekipin e të rriturve 
të kategorisë së parë, me emrin e atëhershëm "Puna" e Tiranës. Menjëhrë, 
bashkë me të rinjtë e tjerë P. Pano dhe S. Halili, ai luajti si i barabartë 
përkrah lojtarëve me përvojë të skuadrës. Falë zellit dhe talentit të tij, duke 
fituar gjashtë kampionate dhe një kupë të Shqipërisë, si kurkush tjetër, ai 
mbetet kampion i trefishtë në KS “Tirana”: futbollist (1965, 1966, 1968 e 
1970), trajner (2003)  dhe president (2004).  

Fatmiri respektohet edhe për gjestin e tij të veçantë. Pas dy vjetëve 
të shërbimit të detyrueshëm ushtarak (1962-1964), në përbërje të KS "Par-
tizani", ku fitoi dy tituj kampionë, ai nuk pranoi absolutisht asnjë ofertë për 
të qëndruar atje. Dashurinë ndaj komunitetit të Tiranës, ai e shprehu duke 
u rikthyer në ekipin më të dashur edhe pse nuk u lejua të aktivizohet për 
gati një fazë të kampionatit. Me klubin e tij, u aktivizua deri në fund të 
karrierës, më 1971.  

Me kontributin futbollistik 11 vjeçar, ai mbahet mend për cilësinë e 
lojrave në përbërje të asaj skuadre të madhe e të sukseshme të viteve 60-të, 
që, mbi të gjitha, sfidoi dhe theu mitin e dy të favorizuarave të kohës. Si 
mbrojtës anësor tipik e i përkryer, ai përbën një nga modelet historikë të 
futbollit shqiptar dhe pikërisht atëherë kur “17 Nëntori” i tij shpaloste për 
herë të parë futbollin modern. Me Halilin dhe Kasmin, ishte pjesë e një 
tresheje të shkëlqyer jo vetëm për skuadrën e tij, por edhe për vetë ekipin 
kombëtar. Falë përgatitjes atletike të spikatur, ky kapiten, po ashtu tipik, 
ishte bllokues i shquar po aq edhe frymëzues sulmesh në mbështetje të 
Memës në mesfushë dhe Bugovikut e të tjerëve në sulm. Mënyra e lojës së 
tij u bë model edhe për brezat e mëvonshëm të klubit. 

Ka zhvilluar mjaft takime ndërkombëtare. Për t'u theksuar janë 
sidomos ndeshjet për kupat ballkanike kundër “Minjor”, “Cernomorec”, 
“Beshiktash”, “Rapid” etj., dhe ato për kupat e kampioneve të Europës me 
“Kilmarnok” i Skocisë (1965), trajneri i së cilës, pas ndeshjes, deklaroi se 
“edhe Herrera do të impresionohesh nga mbrojtja e KS “17 Nëntori”, “Standard” 
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i Liezhit (1969), "Ajaks" i Amsterdamit (1970)  etj.. Në përbërje të KS “Parti-
zani”, mes skuadrave përfaqësuese të ushtrive të lindjes, në turneun e 
Hanoit (1963), ai u vlerësua për 11-shin më të mirë.  

Me përfaqësuesen e Shqipërisë, Fatmiri është aktivizuar gjithsej në 
12 ndeshje, mes të cilave edhe kundër Danimarkës më 1963, kur u shënua 
fitorja e parë në aktivitetet zyrtare të Europës.  

Eshtë fitues i anketës së gazetës “Sporti Popullor” për “11-shin më 
të mirë të periudhës 1944-1969”. Po kështu, i përcaktuar ndër 93 emrat më 
të votuar të futbollit shqiptar, ai ka fituar edhe në anketën tjetër, për "11-
shin më të mirë të 55 kampionateve", 1930-1994. Në këtë zgjedhje u për-
fshinë edhe Halili, Spahiu, Resmja dhe Pano, të gjithë futbollistë të dalë nga 
klubi i Tiranës. 

Studioz edhe përtej fushës së blertë, përvetësues i një kulture bash-
këkohore të futbollit, ai u bë edhe nga trajnerët më të mirë të vendit. Në 
këtë detyrë, ka punuar afërsisht 30 vjet. Pas të rinjve në KS "Tirana" (1972-
1974), puna e tij e frytshme vazhdoi me të rriturit e po këtij klubi (1975-
1979), ku, duke mos pranuar futbollin realist, bëhet zbatues i atij total dhe 
kontribuon në përgatitjen e brezit të dytë të shkëlqyer të klubit. Këtë detyrë 
e përsëriti edhe në vitet 1990 dhe 1993, por, me mjaft sukses në 2002-2003, 
kur, si trajner i KF “Tirana”, fiton trofeun e parë të tij dhe njëherësh 
shpallet trajneri më i mirë për atë sezon. Në detyrën e trajnerit profesionist 
ka punuar edhe në KS "Dinamo" (1984-1987), me të cilin ka dalë një herë 
kampion, po ashtu edhe me skuadrat "Naftëtari" dhe "Besa". Ka drejtuar 
ekipin kombëtar "Shpresa" (1984-1986) dhe atë të të rinjve "Laviking" (1994-
2001). Për gjashtë muaj(1991), ka qenë edhe sekretar i FShF. 

Fatmiri përdor gjuhën angleze. 
Nga mbresat e jetës së tij sportive, ai veçon dy prej tyre. Nuk e 

harron kurrë masën e padrejtë të përjashtimit të KS “17 Nëntori”, në se-
zonin 1966-1967, tri javë para përfundimit të kampionatit. Mohimi “politik” 
i asaj djerse, që skuadrës do t’i jepte titullin e tretë rradhazi të kampionit, 
ishte fare absurd, aspak i natyrshëm dhe i paracaktuar. Vendimi përkatës u 
shpall krejt papritmas të nesërmen në mëngjes. Megjithate, tregon Fatmiri, i 
ndjeri Besim Hamdiu e kishte nuhatur ate menjëherë pas ndeshjes, kur 
gjeneralët nuk ishin larguar ende nga stadiumi.  

Për Selman Stërmasin, këtë figurë të madhe, ai ka një konsideratë 
të veçantë. Fatmiri, prej plot 40 vjetësh nuk e heq nga vetja një dhuratë të 
veçantë të tij, “gungaçin”, që e mban për fat. Për këtë njeri besimtar, fut-
bollist, trajner e organizator të shkëlqyer, ai flet shumë dhe nuk harron 
kurrë për bujarinë e tij. Shtëpinë e kishte kthyer në strehë edhe për spor-
tistë të rretheve kur nuk mund të sistemoheshin nëpër hotele. 

Meritat e Fatmirit e kanë bërë atë pjesë të “Librit të Artë” të KS 
“Tirana”. Ka titujt “Nderi i Sportit Shqiptar” (1999) e “Mirënjohja e Qytetit 
të Tiranës”(2000) dhe është dekoruar me “Urdhërin e Punës të klasit III 
(1964) dhe Urdhërin "Naim Frashëri" të klasit III (1995). 
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RAMAZAN BAJRAM DRIZA 

                            
- Mjeshtër i merituar i sportit - 

 
                                     

Ka lindur më 10 qershor 1941, në një familje të vendosur në Tiranë 
që në themelimn e qytetit. Pasi mbaroi shkollën e mesme, kreu studimet e 
larta në ILKF (sot AEFS) "Vojo Kushi", ku u diplomua “mësues i edukimit 
fizik”. Profesionin e arsimtarit e ushtroi për mbi 30 vjet në disa shkolla të 
qytetit të Tiranës, 25 prej të cilave në atë të mesme teknike "7 Nëntori" (sot  
"Harry Fulltz"). Devotshmëria dhe serioziteti i tij në detyrën fisnike të më-
suesit i dha atij respektin e merituar të kolegëve dhe të nxënësve të kësaj 
shkolle. 

Të dhënat dhe talenti sportiv i Ramazanit u zbulua nga specialistët 
e atletikës të cilët në vitin 1959 e radhitën në grupin e hedhësave të KS "17 
Nëntori". Stërvitja e vullnetëshme dhe pasionante shumë shpejt dha rezul-
tatet e pritshme të trajnerit të tij, D. Toptani. Pas disa muajsh përgatitje të 
mbështetura shkencërisht, Ramazani u bë kampion i vendit për të rinjtë në 
flakjen e diskut dhe shtytjen e gjyles. Në garat e kësaj moshe vetëm në vitin 
1959, ai ka thyer mbi 15 herë rekordin kombëtar. Me këto rezultate, fillimet 
progresive të këtij atleti u dukën edhe në kampionatin ballkanik të atletikës 
të vitit 1961 të zhvilluar në Rumani. Atje Ramazani shpallet kampion i 
Ballkanit për të rinjtë. 

Rezultatet gjithnjë në rritje vazhduan bujshëm kur, në aktivitetet 
kombëtare dhe ndërkombëtare, ai garoi me të rriturit. Në shtytjen e gjyles 
me vendosjen e rekordit të parë, të barabartë me 12,36 m, shpallet kampion 
i Spartakiadës së parë Kombëtare; ndërsa në garën e diskut përmirësoi disa 
herë rekordin e saj, nga 32 m në 40 m. Vitet 1960-1965 kanë qenë më të 
suksesshmet e tij. Në shtytjen e gjyles, duke vendosur gjithmonë shifra të 
reja, theu 25 herë rekordin e kësaj gare. Rezultatin 13,22 m, që mbahej nga 
Shaban Zeneli e çoi në 16,37 m. Po kështu, ai vendosi mbi 15 rekorde 
kombëtare edhe në flakjen e diskut. Këtë herë kaloi rezultatin më të mirë 
prej 43,60 m e kishte vetë trajneri i tij Dilaver Toptani. Ai u përmirësua 
dukshëm deri në 51,20 m. Në katër spartakiadat kombëtare të viteve 1959, 
1969, 1974 dhe 1979, ku ka marrë pjesë Ramazani, fitoi katër vende të para, 
tre vende të dyta dhe një vend të tretë. 

Në vitet 1963, 1964 dhe 1966, ai, ka marrë pjesë edhe në aktivitete 
ndërkombëtare ballkanike e europiane të atletikës. Përsëri nuk kanë mun-
guar rezultatet. Nga arritjet e tij, përveç kampionit të Ballkanit për të rinjtë 
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më 1961 dhe disa rezultateve dinjitoze në garat për hedhjen e diskut dhe 
shtytjen e gjyles me të rriturit, janë për të përmendur dy vende të treta me 
"Medalje  bronzta". Në lojrat e GANEFO-s të zhvilluara në Indonezi (1963) 
ka zënë vendin e katërt. Në mjaft raste, rezultatet akoma më të larta të tij 
janë pamundësuar nga traumat sportive.  

“Libri i Artë” i KS “17 Nëntori” e përfshin atë me tetë atletët të tij 
më të mirë për të gjitha kohrat.  

Duke vazhduar pandërprerë në detyrën e mësimdhënësit, paralel 
me të, Ramazani ka dhënë kontribut me vlerë në detyrën e trajnerit të 
hedhësave në KS "Tirana". Nga viti 1966 deri në vitin 1991, ai ka përgatitur 
një numër të konsiderueshëm sportistësh cilësorë që madje jo veçse u bënë 
kampionë dhe rekordmenë të rinj, por i dhanë emër të mirë sportklubit dhe 
atletikës shqiptare. Ndër ta, veç shumë të tjerëve, A. Jatru u bë kampione 
dhe rekordmene e diskut për femrat; A. Gugushka dhe E. Kosta, kampionë 
dhe rekordmenë të shtytjes së gjyles për meshkujt. 

Si atlet dhe trajner, me punën e tij serioze dhe plot angazhim, 
Ramazan Driza mbetet një figurë e dalluar e atletikës shqiptare. Ky vlerë-
sim është po kaq i drejtë edhe kur ai në vitet 1991-1992, si funksionar i lartë i 
sportit, drejtoi me mjaft kopetencë KS "Tirana", më të madhin e vendit.  

Për përvojën e fituar dhe cilësitë e tij pozitive, katër vitet e fundit 
të punës së tij (1992-1996), ai i mbylli në detyrën e zëvëndëskryetarit të 
Bashkisë së Tiranës. Duke qenë në këto pozicione zyrtare, ai ka dhënë kon-
tribut të rëndësishëm për vlerësimin e figurave sportive të komunitetit të 
Tiranës. Falë edhe rolit të tij mjaft të rëndësishëm, emri “Skënder Halili”, i 
këtij futbollisti të shkëlqyer, i është dhënë stadiumit të klubit. 

I përfshirë edhe me detyra shoqërore, në periudhën kohore 1991-
1995, ka qenë nënkryetar i Shoqatës "Tirana". 

Për meritat e tij në punë dhe në sport është dekoruar me "Urdhë-
rin e Punës" të klasit III dhe Urdhërat "Naim Frashëri" të klasit III dhe II. 
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NAMIK MAKSUT JARECI 

                            
- Gjyqtar ndërkombëtar - 

 
 

 
Namik Jareci lindi më 18-6-1941 në një familje qytetare. Aktivitetin 

e tij sportiv e ka filluar që në moshë të vogël, kur u përfshi me të rinjtë e 
"Dinamos". Duke luajtur edhe me të rriturit e po këtij klubi (1960-1968), 
fitoi dy kampionate kombëtare dhe një kupë të Republikës. Me KS 
“Dinamo”, në dy edicione të kupës ballkanike dhe me përfaqësuesen e 21 
vjeçarëve ("Shpresa"), Namiku ka bërë edhe disa ndeshje ndërkombëtare. 

Për vlerat e tij në futboll është shpallur edhe “mjeshtër i sportit”. 
Por, gjithsesi, ai mbetet i njohur kur, pas përgatitjeve dhe detyri-

meve të duhura zyrtare, futet në rrugën e gjykimit të ndeshjeve të futbollit. 
Më 1970 fiton shkallën e gjyqtarit të kategorisë parë. Me këtë detyrë ka për-
balluar vështirëritë e gjykimit të shumë ndeshjeve të kategorive të ndrysh-
me të aktivitetit tonë kombëtar, për të cilat, nga kolegjumi i arbitrave, ka 
marrë përherë konsiderata të mira. 

Duke u vlerësuar për nivelin e lartë, më 1985, bëhet gjyqtar ndër-
kombëtar. Me këtë status, po këtë vit, ai aktivizohet në ndeshjet për kupat 
ballkanike. Nga UEFA, atij i është besuar edhe gjykimi i mjaft ndeshjeve 
për kupat europiane dhe për të cilat përsëri është lavdëruar. 

Kur, përfundoi edhe këtë karrierë të pasur, përsëri nuk qëndroi 
larg futbollit. Kontributin e vazhdon ende. Prej vitit 1991, kryen rolin e 
vëzhguesit të FShF dhe të UEFA-s. Sikurse edhe në detyrën e gjyqtarit, ai 
karakterizohet nga zbatimi korrekt i rregulloreve teknike dhe nga paanësh-
mëria e vlerësimit të situatave. 

Traditën familjare dhe dashurinë për futbollin, për të cilën ai u fry- 
mëzua nga i vëllai i tij Skënderi, ja transmetoi të birit, Sokolit, i cili po ashtu 
ka arritur nivele të larta në detyrën e gjyqtarit. 
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MIKEL ANDREA JANKU 
                            

- Anëtar i ekipit kombëtar të futbollit - 
 

 
 
Mikeli ka lindur, më 25-10-1941, në një familje të njohur qytetare 

dhe sportive tiranase. Në veprimtarinë e tij, ishte drejtues i KS "Partizani", 
punonjës në Ministrinë e Mbrojtjes, shef i katedrës së përgatitjes fizike në 
shkollën e kuadrove rezervistë dhe më në fund gazetar sportiv.  

Të dhënat e tij të futbollit, të shprehura që në moshë të re, i avan-
coi më tej kur vazhdonte shkollën e mesme ushtarake "Skënderbej". Në një 
kampionat ushtarak, të zhvilluar pas kthimit të tij nga BS, ku studionte për 
pilot helikopteri, ai dallohet për pritjet e bukura të tij. Ky rast bëhet shkak 
që, falë cilësive të tij akrobatike, reaguese dhe pozicionale, të inkuadrohet 
në rolin e portjerit me ekipin e "Partizanit", me të cilin përkrah emrave si R. 
Resmja, P. Pano, K. Kraja etj., të luajë për shumë vjet dhe të zhvilloi qindra 
ndeshje të aktivitetit kombëtar. Ai ka dalë dy herë kampion (1962-1963 dhe 
1963-1964) dhe ka fituar tri herë kupën e Republikës (1964, 1966, 1968).  

Me KS “Partizani”, Mikeli ka zhvilluar edhe shumë ndeshje ndër-
kombëtare, brenda dhe jashtë vendit, ndër të cilat për tu theksuar janë ato 
për kampionatin ushtarak të vendeve të lindjes (Hanoi, 1963), me pjesë-
marrjen e skuadrave të njohura si "CSKA" e Moskës, "Steaua" e Bukuresh-
tit, "CSKA" e Sofjes, "Honved" i Budapestit etj., ku "Partizani" zuri vendin e 
dytë dhe fitoi medaljen e argjendë. Ai ka luajtur për kupën e kampioneve 
të Europës, ndaj "Norçeping" të Suedisë dhe "IFK Këln" (me KS “Partiza-
ni” dhe ndaj "Kilmarnok" të Skocisë (me KS "17 Nëntori"), sikurse edhe për 
kupën ballkanike kundër ekipeve turke, rumune dhe bullgare. 

Për vlerat cilësore të lojës, Mikeli në mbi 10 ndeshje ka qenë pjesë-
tar i ekipit kombëtar të futbollit, ku, gjithnjë, ka marrë duartrokitjet e meri-
tuara, përfshirë edhe ato të stadiumeve të Zvicrës, Egjyptit, Hollandës, etj.. 

Eshtë fitues i anketës "5 sportistët më të mirë" të vendit (1965). 
Pas karrierës së tij ka qenë zgjedhur në disa forume: anëtar i Komi-

tetit Shtetëror të BFSSh-së, anëtar i kryesisë së FShF-së dhe kryetar i  komi-
sionit të Apelit. Aktualisht ktivizohet edhe si komentator, gazetar dhe është 
zëvëndëskryeredaktor i gazetës "Sport Ekspres". Pasionin e tij sportiv të 
futbollit e ka përçuar edhe te i biri, Albani, që sot është ndër gjyqtarët më të 
mirë të vendit tonë. 

Për meritat e tij në aktivitetet e ndryshme, ka titullin “mjeshtër i 
sportit” dhe është dekoruar me Urdhërin e Punës të klasit II dhe medaljen 
e Argjendë "Naim Frashëri". 
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HAMIDE IBRAHIM XHAJA 

                            
- Medalje e Artë - 

 
  

Hamide Xhaja ka lindur më 10 dhjetor 1941 në Tiranë. Me mba-
rimin Teknikumit të fizkulturës dhe të ILKF "Vojo Kushi" (1970), pas 12 vjet 
pune në profesionin e rrobaqepses, ajo radhitet me arsimtarët e Tiranës për 
lëndën e edukimit fizik. Si sportiste, iu kushtua atletikës që moshën e 
rinisë. Me kënaqësinë e fitueses së përherëshme në këtë sport dhe me rezul-
tatet e larta sportive që i ka dhënë qytetit dhe vendit, ajo ndjehet krenare 
dhe me plot dinjitet. 

Me gjithë dëshirën e saj për vrapimin, kur rrotullohesh që e vogël 
rreth shtëpive të lagjes, trajnerët e parë të saj, T. Pipa dhe B. Hatibi, e ka-
luan kryesisht në garat e kërcimit së larti dhe së gjati. Në gjirin e KS "17 
Nëntori”, ku kontribuoi, Hamideja theu disa herë rekordin kombëtar në 
kërcimin së gjati, së pari 4,83 m, më 1959, dhe pastaj 4,95; 4,97; 5,10; 5,21 
dhe 5,24 m, deri më 1966. Si atlete e shumëanëshme, ajo nuk mungoi për 
t’u bërë e njohur si rekordmene edhe në pesëgarësh. Hamideja mban 13 
medalje të kampionit kombëtar, madje të shpërndara në disa gara: shtatë 
në kërcim së gjati (1959-1966), dy në 80 m me pengesa (1962-1963), dy në 
pesëgarësh (1962-1963) dhe dy në stafetën 4x100 m (1958-1960). 

Me detyrën e trajneres, Hamideja ka arritur gjithashtu  rezultate të 
larta sportive. Nën drejtimin e saj, vajzat 14-vjeçare të KS "17 Nëntori" 
fituan kupën "Adem Reka". Por, e rëndësishmja ishte se pjesa më e mirë e 
tyre si E. Spaho, L. Shehu, S.Laze etj, më vonë u bënë atlete të njohura deri 
të përfaqësueses së Shqipërisë. Më 1974, FShA i besoi asaj edhe drejtimin e 
ekipit kombëtar të të rejave në aktivitetin e zhvilluar në Kinë. 

Hamideja nuk i ndahet sportit as në moshën e tanishme. Duke 
përfaqësuar vendin në disa gara ndërkombëtare të veteranëve, ka fituar 
gjashtë medalje ari dhe ka vendosur disa rekorde ballkanike në garën e 
trehapëshit. Në Greqi, për moshën 55-59 vjeç, kërceu 7 m (2000), ndërsa në 
Beograd, për 60-64 vjeç, kërceu 6,56 m (2001). Në Stamboll, ajo ka thyer 
rekordin ballkanik, nga 6,56 m në 7,14 m (2002) dhe 7,7 m (2003).  

Eshtë edhe gjyqtare e atletikës.  
Ka mbajtur edhe disa detyra të rëndësishme: anëtare e kryesisë së 

klubit " 17 Nëntori", anëtare e KP të BFSSh, sekretare e kolegjumit të FShA 
dhe anëtare e kolegjiumit të gazetës "Sporti Popullor". 

Për meritat e saj, ajo është “Mjeshtre e Sportit” (1962), sikurse edhe 
është dekoruar me urdhërin "Naim Frashëri" të klasit II (1971). 
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BUJAR HASAN SHEHU 
                            

- Trajner i merituar - 
- Mjeshtër i merituar i sportit - 

 
 

Ka lindur në Tiranë më 7-2-1942 në një familje vendase, ku më 
1964 kreu edhe studimet e larta në ILKF "Vojo Kushi" me diplomën “mësues 
i edukimit fizik”. Këtë profesion e nisi në shkollat e mesme të qytetit (1964-
1966) për të vazhduar si pedagog i lëndës së basketbollit në ILKF "Vojo 
Kushi" (1966-1974). Prej kësaj kohe, duke qenë edhe pedagog i jashtëm po 
në këtë institucion (deri në 1983), punoi trajner profesionist i këtij sporti në 
KS "17 Nëntori" (sot KS "Tirana") deri në vitin 2002, kur doli në pension. 

Fillesat e tij sportive ishin si atlet. Ai i konkretizoi ato me titullin 
kampion dhe rekordmen për të rinjtë në garat e kërcimit së gjati dhe në 
trehapësh, duke u aktivizuar deri në kampionatin ballkanik të zhvilluar në 
Rumani më 1969. Por, me dhuntitë fizike dhe përgatitjen e lartë tekniko-
taktike, ai shfaqi cilësi dhe mjeshtri më të larta në lojën e basketbollit. Me  
KS "Tirana", me të cilin luajti gjatë gjithë karrierës së tij, është fitues i pesë 
titujve kampion, i gjashtë Kupave të Republikës dhe i Spartakiadës II 
Kombëtare. Ka qenë pjesëtar edhe i ekipit kombëtar të basketbollit. Si bas-
ketbollist ka zhvilluar gati 100 ndeshje ndërkombëtare. 

Gjatë 36 vjetëve, me detyrën e trajnerit të ekipeve të basketbollit të 
KS "Tirana", ka fituar pesë tituj kampion, shtatë kupa të Shqipërisë, Sparta-
kiadën VI kombëtare, Superkupën e Shqipërisë (2000) dhe kupën e parë 
mbarëkombëtare Shqipëri-Kosovë (2001). Duke vënë në jetë aftësitë dhe 
kulturën e tij profesionale, Bujari punoi në këtë klub plot 45 vjet pa 
shkëputje. Ka qenë disa herë edhe trajner i ekipit kombëtar, për të cilin dhe 
për klubin e vet ka drejtuar rreth 80 ndeshje ndërkombëtare.  

Në vitet 2002-2004, po me aq përkushtim e profesionalizëm, dhe 
duke pasuruar përvojën e tij, ka drejtuar në Kosovë ekipet e basketbollit 
"Prishtina", të Gjakovës dhe të Pejës.  

Ky bilanc mjaft rezultativ dhe jetëgjatë, në aktivitetet e shumta 
kombëtare dhe ndërkombëtare, i jep kënaqësi dhe krenari jo vetëm Bujarit, 
por edhe e dashamirëve sportivë të Tiranës 

Për meritat dhe vlerat e tij në sportin e basketbollit, përfshihet në 
“Librin e Artë” të KS “17 Nëntori”. Ai gëzon tiullin “Mirënjohje e Qytetit 
Tiranës” si dhe çertifikatat “Mirënjohje”, nga Federata e basketbollit të 
Kosovës dhe “Mirënjohje” nga këshilli i Universiadës mbarëkombëtare, 
Tetovë 2001. Eshtë dekoruar me Medaljen "Naim Frashëri" dhe Urdhërat 
"Naim Frashëri" të klasit III, II dhe I. 
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GEZIM SELMAN KASMI 
                            

- Anëtar i ekipit kombëtar të futbollit - 
- Mjeshtër i Sportit - 

 (KF “Tirana”) 
 

Gëzim Kasmi ka lindur në Tiranë më 20-2-1942. Pasi kreu studimet 
e larta në ILKF “Vojo Kushi”, ku u diplomua “mësues i edukimit fizik”, ka 
punuar në disa shkolla të Tiranës dhe prej vitit 1973 deri më 1993, pedagog 
i edukimit fizik në Institutin Bujqësor të Tiranës. Sporti, veçanërisht futbo-
lli, që në moshë të vogël, ka qenë pjesë e jetës dhe e familjes së tij. Falë aftë-
sive që kishte, përfshihet në ekipin e të rinjve të futbollit të KS "17 Nëntori" 
të Tiranës, ndërsa më 1960 edhe në ekipin e të rriturve të këtij klubi. 

Në 12 kampionatet (1960-1972) që luajti, Gëzimi ka zhvilluar qin-
dra ndeshje zyrtare dhe është fitues i tre kampionateve kombëtare 1965, 
1968 e 1970, i një kupe të Republikës (1963) dhe i Spartakiadës III Kombëta-
re. Eshtë dalluar për lojë cilësore dhe, duke treguar futbollin e kohës në 
rolin e mbrojtësit të majtë, ka qenë i pakalueshëm për sulmuesit kundër-
shtarë. Absurditetet e atëhershme politike dhe lufta që i bëhej KS "17 Nën-
tori", bënë që, Gëzimi, megjithëse kishte mbaruar arsimin e lartë, të kryejë 
edhe shërbim të plotë ushtarak gjatë viteve 1966-1967. Me ekipin e futbollit 
të Çorovodës, ku ai u dërgua për të kryer këtë detyrë, mbajti peshën 
kryesore të të gjitha ndeshjeve dhe për këtë, ai mbetet edhe sot në kujtesën 
e dashamirësve sportivë të këtij qyteti si dhe të gjithë rrethit të Skraparit.  

Kontribut me vlerë, ka dhënë edhe në aktivitetet ndërkombëtare, 
brenda dhe jashtë vendit. Me klubin e tij, ka një bilanc të pasur ndeshjesh 
për kupat ballkanike, kundër “Rapid”, “Beshiktash” etj., dhe për kupat e 
Europës, kundër “Kilmarnok”, “Ajaks” etj.. Me ekipin kombëtar të futbollit 
ka zhvilluar mjaft ndeshje zyrtare, përveç atyre miqësore, ndër të cilat janë 
ato për eliminatoret e Lojrave Olimpike dhe të kampionatit europian. Të 
paharruara mbeten për Gëzimin sidomos ndeshja ndaj Irlandës së Veriut 
(1965) dhe eliminimi i saj nga Europiani, ndeshja me olimpiken bullgare, 
ajo me Danimarkën për Europianin e vitit 1964 etj., për të cilat nga trajnerët 
dhe mediat ka marrë vlerësimet më të mira.  

Pas mbarimit të karrierës së tij të sportistit, për tre vjet (1973-1976), 
ai kreu detyrën e trajnerit të ekipit të futbollit të KS "Dajti" të Tiranës, pje-
sëmarrës në kategorinë e dytë dhe me të cilin arriti rezultate të kënaqshme. 
Kohët e fundit kontribuon si komentator sportiv i radiotelevizionit për 
ndeshjet e kampionatit tonë kombëtar të futbollit. 

Për merita sportive është dekoruar me Urdhrat “Naim Frashëri” të 
klasit  III  dhe II. 
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SUAT HYSEN JEGENI 
                            

- Mjeshtër i merituar i Sportit – 
  
 

 
Suat Jegeni, për shkak të prirjeve dhe aftësive sportive, zgjodhi 

dhe mbaroi shkollën e mesme të fizkulturës dhe më pas ILKF "Vojo Kushi", 
ku u diplomua “mësues i edukimit fizik”. Ai përfaqësoi këto shkolla në akti-
vitete të ndryshme lokale dhe kombëtare, madje në disa sporte: basketboll, 
gjimnastikë, por me rezultatet më të mira në atletikë. Ai lindi në Tiranë më 
25 mars 1942.  

I profiluar në dhjetëgarësh, në vitin 1962 shpallet kampion kom-
bëtar dhe thyen rekordin e saj dhe të garës së kërcimit me shkop. Duke 
mbajtur këtë titull për tetë vjet radhazi, e ka përmirësuar disa herë këtë 
rekord. Si anëtar i ekipit kombëtar të atletikës, ka dhënë maksimumin e 
mundshëm në shumë aktivitete ndërkombëtare, ku ka marrë pjesë. 

Mbështetur në formimin e plotë teorik dhe praktik të tij, në vitin 
1983, emërohet pedagog në katedrën e atletikës të ILKF "Vojo Kushi" ku 
punoi për 11 vjet. Në vitin 1974, lufta e klasave e zhvendosi si mësimdhë-
nës të edukimit fizik në shkollat e qytetit. Pas tetë vjetësh, në vitin 1982, 
emërohet trajner profesionist i atletikës në KS "17 Nëntori", ku, duke u an-
gazhuar edhe në ekipin kombëtar, kontribuoi me përkushtim në përgatit-
jen dhe stërvitjen e atletëve, një pjesë e të cilëve u bënë edhe kampionë e 
rekordmenë. Falë edhe punës së lavdërueshme të Suatit, ekipi i atletikës i 
KS "17 Nëntori" ka ruajtur traditën dhe ka qenë gjithnjë i pranishëm në 
vendet e nderit. Më tutje, deri në daljen në pension, Suati ishte inspektor 
për lëvizjen masive "Sporti për të gjithë" në Ministrinë e Arsimit (1991-
1997) dhe inspektor në Federatën Shqiptare të Atletikës (1997-1999). 

Pasionin dhe përkushtimin e tij për atletikën, ai e vazhdon në kua-
dër të lëvizjes "Promocioni i shëndetit publik". Suati është shembull i bash-
këmoshatarëve specialistë që merret rregullisht me ushtrime fizike dhe 
vrapime. Prej disa vitesh është pjesëmarrës në garat ndërkombëtare të ve-
teranëve. Pasi, në prill të vitit 2006, realizoi 50 km në vrapimin e maratonës 
prej 142 km, më vonë arriti deri në 100 km. Duke qenë gjithmonë i 
suksesshëm, është shpallur kampion i Ballkanit dhe ka marrë disa kupa të 
këtyre aktiviteteve. 

Në vitin 2004, Suati ishte nismëtar i krijimit të shoqatës "Ecja dhe 
vrapimi në dobi të shëndetit publik". Si drejtor ekzekutiv i saj, bashkë me 
stafin e tij, ka hartuar programe të larmishme sportive dhe njëherësh mjaft 
ambicioze në dobi të shëndetit të popullsisë së komunitetit të Tiranës. 
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ANASTAS GJERGJ PANTEQI 
                            

- Mjeshtër i merituar i Sportit - 
  
 

 
Ka lindur në Tiranë më 2-6-1942 në një familje vendase intelektua-

lësh. Pasi me rezultateve shumë të mira u diplomua “mësues i edukimit fizik” 
në ILKF “Vojo Kushi”, ai punoi pothuajse vazhdimisht në këtë institucion.  

Karriera e tij sportive nis më 1958, në shkollën sportive dinamovi-
te (sipas organizimit të atëhershëm), ku falë një përgatitje sistematike, pasi 
kalon nëpër ekipin e të rinjve, brenda vitit inkuadrohet në ekipin e parë, që 
njihet edhe sot si skuadra më e mirë e volejbollit shqiptar për atë kohë. Nën 
drejtimin e mjeshtrit Koja, u arritën nivele të larta dhe tregues mjaft 
cilësorë. Si lojtar i këtij ekipi, Anaatasi ka qenë gjithnjë i pashkëputur dhe 
madje titullar i tij. Në rolin e një organizatori të shkëlqyer, falë talentit dhe 
aftësive të tij, luajti mes viganëve të atëhershëm të volejbollit shqiptar. Me 
pasimet, që nuk ia pengonte as shtatshkurtësia, Anastasi dallohej gjithnjë 
për teknikën dhe shkathtësinë e tij. Kësisoj, ai ka marrë gjithnjë vlerësimet 
më të mira të specialistëve dhe të sportdashësve. Gjatë karrierës së vet, deri 
në vitin 1971, ka koleksionuar tetë tituj të kampionit, shtatë të kupës së 
Republikës si dhe trofeun e Spartakiadës së dytë kombëtare, përveç disa 
kupave të tjera. 

Në arënën ndërkombëtare, ai numuron mbi 40 ndeshje, brenda 
dhe jashtë vendit të zhvilluara me KS “Dinamo” në kuadrin e kupave të 
Europës. Në mjaft prej tyre, rezultatatet ishin mjaft të mira. Po me këto 
kualitete, gjithnjë mjaft dinjitoz e i rëndësishëm për detyrën e tij në skua-
dër, Nasi, për shumë vite, ka luajtur edhe me ekipin kombëtar të volejbollit. 
Ai kujton ndër të tjera kampionatin europian të vitit 1978, në të cilin ndër 
26 shteteve pjesëmarrëse skuadra jonë zuri vendin e 13-të. 

Përvoja e tij pedagogjike në Akademinë e Edukimit fizik, e shoqë-
ruar me ngritjen teorike, e ka ndihmuar atë edhe në detyrën e suksesësh-
me të trajnerit. Prej vitit 1980, ai ka stërvitur të rinj dhe të reja, të rritur dhe 
të rritura të KS “Partizani”, prej të cilëve kanë dalë volejbollistë dhe 
volejbolliste të talentuar, që kanë bërë emër në klubet ku kanë luajtur e deri 
në ekipin kombëtar.  

Edhe pse në kushtet e pensionit, vazhdon të punojë me femrat e të 
njëjtit klub. Ai ka një synim, kërkon të arrijë deri në aktivitetet e vitit 2008, 
çka do të ishte një rekord i rrallë, 50 vjet veprimtari sportive.  

Për meritat e tij, ka gjithashtu titullin e mjeshtrit të sportit, sikurse 
është dekoruar edhe me Urdhërin “Naim Frashëri” të klasit II.  
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KOÇO SIMON GJOKA 
                            

- Gjyqtar ndërkombëtar - 
 
  

Lindi në Tiranë më 8 qershor 1942, në një familje qytetare. Studi-
met e larta të filluara në ish-Bashkimin Sovjetik, i përfundoi në vitin 1964 
në Fakultetin e Shkencave të Natyrës të UShT me diplomën “mësues i ma-
tematikës për shkollat e mesme”. Me këtë formim, ka punuar në shkolla të 
ndryshme të Tiranës, inspektor pranë drejtorisë së arsimit 8-vjeçar në Mi-
nistrinë e Arsimit dhe nga viti 1975 në Institutin e Informatikës dhe të 
Matematikës së Aplikuar. 

Fillesën e gjyqtarit, Koço e ka në vitin 1968 kur arbitronte ekipet e 
nivelit të ulët. Duke marrë pjesë në të gjitha seminaret kualifikuese që ka 
zhvilluar FShV deri në vitin 1978, ai arrin kategorinë e parë të gjyq-tarit 
dhe më tutje në atë “gjyqtar ndërkombëtar në volejboll”. Në karrierën e 
gjykimeve të tij për kategori të ndryshme, meshkuj dhe femra, brenda dhe 
jashtë vendit, si gjyqtar i parë apo ndihmës, në aktivitete zyrtare dhe 
miqësore, ai ka aktivitet të shumtë, por gjithnjë të karakterizuar nga nder-
shmëria dhe profesionalizmi.  

Prej ndeshjes së parë zyrtare ndërkombëtare "Olimpiada" (Qipro)- 
AS "Aris" Selanik (Greqi), të gjykuar prej tij në Nikosia (Qipro) më 1987, ai 
ka marrë pjesë në gjashtë ballkaniada (nga viti 1988 deri në 1995) dhe në 
aktivitete të tjera europiane të zhvilluara në vende të ndryshme. Ndeshja e 
fundit e gjykuar prej tij ka qenë ajo e zhvilluar në Stamboll më 16-1-2002 
ndërmjet "Istambul" të Turqisë dhe "Luzhnik" të Rusisë. Deri në vitin 2003, 
kur përfundoi karrierën e gjyqtarit, në bilancin e tij, ka rregjistruar 105 
ndeshje ndërkombëtare. 

Kontribut i rëndësishëm sportiv është edhe puna e Koços në rolin e 
vëzhguesit teknik të volejbollit, jo vetëm në aktivitetet tona por dhe ato 
ndërkombëtare. Ndër to mund të përmendet sidomos Turneu ndërkom-
bëtar i kualifikimit në volejboll për femra, zhvilluar në Tiranë më 2003, ku 
merrnin pjesë ekipe nga Portugalia, Qiproja, Rumania dhe Shqipëria.  

Koço Gjoka ka botuar edhe librat sportivë: "Rregullorja teknike e 
lojës së volejbollit", 69 fq., 1969, dhe "Rregullore teknike", 134 fq., 2002, në 
shqip dhe anglisht. 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPORT 
_______________________________________________________________ 
- 206 - 

 
                    

 
 

FREDERIK IRFAN GJINALI 
                            

- Anëtar i ekipit kombëtar të futbollit - 
 
  

Frederiku ka lindur në Tiranë më 20 nëntor 1942 në një familje me 
tradita sportive, në të cilën, krahas gjirit të nënës, që në moshën më të re, 
është ushqyer edhe me dëshirën për futbollin. Babai i tij, Irfani, ish futbo-
llist i KS "Tirana", ka fituar trofeun që në kampionatin e parë të organizuar 
në Shqipëri (1930). Fredi ka kryer arsim të mesëm profesional. 

Aktivizimin e parë zyrtar, e ka bërë në vitin 1960 me ekipin e të 
rinjve të KS "Dinamo". Karakteristikat pozitive të një futbollisti me të ardh-
me të shfaqura prej tij e radhitën pas një viti në ekipin e të rriturve po të 
këtij klubi, me të cilin edhe bëri emër. Atje luajti 15 vjet në rolin e mbrojtësit 
të djathtë, ku duke ndihmuar edhe lojën sulmuese, demonstroi tiparet e 
futbollit modern profesionist. Këtë e tregojnë edhe golat e shënuar prej tij. 
Ndër qindra ndeshje, ka fituar titullin kampion kombëtar në sezonet 1966-
1967, 1972-1973 dhe 1974-1975; kupat e Republikës në vitet 1971 dhe 1974; 
kupën e 50 vjetorit të pavarësisë; kupën e 500 vjetorit të Skënderbeut dhe 
atë të Spartakiadës së 2-të Kombëtare.  

Vlerat reale të tij, si një futbollist cilësor, i ka shpalosur edhe në 
mjaft takime ndërkombëtare, ku veçohen ata të kupës ballkanike të zhvi-
lluara me klubin e tij në vitet 1962, 1963 dhe 1969,  si dhe në ndihmë të 
ekipit "Vllaznia" të Shkodrës në vitin 1968.  

Fredi ka merituar praninë e tij edhe në ekipet kombëtare. Si pjesë e 
ekipit "Shpresa", gjatë viteve 1965-1966, ka zhvilluar disa ndeshje dhe duke 
qenë gjithnjë i dalluar për lojën e tij plot dinamizëm dhe angazhim. Por, 
mbi të gjitha, ai dhe sportdashësit kanë mbresa të paharruara për njërën 
nga ndeshjet e tij në përbërje të ekipit kombëtar. Duke aplikuar në mënyrë 
konstante futbollin e kohës, në detyrën e mbrojtësit me tipare sulmuese, në 
takimin e zhvilluar në Tiranë në vitin 1967 kundër përfaqësueses gjerma-
ne, ai realisht shënoi. Portjeri kundërshtar, Volter, e nxorri topin nga porta 
e tij pasi kishte kaluar vijën. Por, fatkeqësisht dhe për çudi, gjyqtari i asaj 
ndeshjeje nuk e njohu atë. Megjithate, ekipi gjerman u skualifikua për në 
finalet e kampionatit europian. 

Për merita sportive ai mban titullin mjeshtër i sportit dhe është 
dekoruar me Urdhërin "Naim Frashëri" të klasit III dhe II. 
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VASO THOMA SHAKA 
                            

- Trajner i merituar - 
- Mjeshtër i merituar i sportit - 

  
Ka lindur në Korçë më 1-12-1942. Në Tiranë, ku kreu të gjithë arsi-

mimin e tij, ka ardhur që në moshën gjashtë vjeç. Studimet e larta, me dip-
lomën “kimist-teknolog”, i përfundoi në vitin 1966 në fakultetin e shkencave 
të natyrës të UShT. Si njeri i kulturuar e i edukuar është përshtatur të gjitha 
me virtutet dhe traditat e komunitetit dhe të shoqërisë tiranase.  

Aktivitetin sportiv, dhe duke u marrë me shumë sporte si: atletikë, 
skermë, patinazh, futboll, basketboll etj., e filloi në pallatin e pionierëve. 
Por, talenti sportiv i Vasos shkëlqeu në lojën e basketbollit, me të cilin u bë 
mjaft i njohur. Me KS "17 Nëntori", ku ai u angazhua pa ndërprerje gjatë 
gjithë karrierës së tij, nisi me të rinjtë. Në ekipin e të rriturve, luajti për herë 
të parë në ndeshjet e Spartakiadës Kombëtare të vitit 1959. Si një basket-
bollist dhe shënues i shkëlqyer, ka fituar pesë kampionate kombëtare, 
gjashtë kupa të Republikës, tre medalje të arta në spartakiadat I, II dhe III 
kombëtare si dhe mjaft kupa të tjera të ndryshme. Për vlerat mjaft ciësore të 
tij, teknikën e lartë, përgatitjen fizike, kërcimin e fuqishëm poshtë koshit 
etj., nga viti 1960 deri më 1972, ka qenë pjesëtar aktiv i formacionit bazë të 
ekipit kombëtar të basketbollit dhe, njëkohësisht, edhe kapiten i skuadrës. 
Në rrugën e tij të gjatë të basketbollistit cilësor, ka zhvilluar mbi 100 nde-
shje ndërkombëtare, 58 prej të cilave me ekipin kombëtar.  

Emri i Vasos është i njohur edhe në rolin e trajnerit. Ai udhëhoqi 
për shumë vite ekipin e basketbollit të femrave në KS "17 Nëntori". Niveli i 
lartë i lojrave që zhvilloi kjo skuadër, falë kopetencës dhe profesionalizmit 
të tij, siguroi tetë tituj kampion dhe gjashtë kupa të Republikës. Ai është 
vlerësuar edhe në detyrën e trajnerit të ekipit kombëtar të basketbollit të 
femrave, të cilin, nga viti 1972 deri në vitin 1983, e drejtoi në mjaft nde-shje 
ndërkombëtare.  

Për të gjithë këto tregues dhe bilanc të pasur, Vaso Shaka është 
regjistruar edhe në “Librin e Artë” të KS “Tirana”. Me vlerat e larta të tij ka 
fituar dy herë anketën "5 sportistët më të mirë të vitit", është shpallur ndër 
"5 lojtarët më të mirë të basketbollit shqiptar", ka titujt "Nderi i Sportit 
Shqiptar" dhe “Mirënjohje e Qytetit të Tiranës”. Eshtë dekoruar edhe me 
Urdhërin "Naim Frashëri të klasit II. Vaso është zgjedhur në disa forume të 
ndryshme sportive: anëtar i kryesisë të KS "17 Nëntori" (1961-1983), anëtar i 
FShB dhe nënkryetar i BFSSh (1974-1979) etj.. 
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ARQILE ANDON MARKO 
                            

- Trajner i merituar - 
 

  
Ka lindur në Tiranë në vitin 1942. Arsimin e lartë e ka kryer në 

ILKF "Vojo Kushi" me diplomën "mësues i edukimit fizik". Ndonëse me prej-
ardhje nga rrethi i Vlorës, e ndjen veten tiranas jo veçse si banor prej më se 
60 vjetësh, por për më tepër i integruar me zakonet, traditat dhe me bash-
këshorten e tij nga famija Maçi, autoktone tiranase. 

Arqileja, sportin e nisi me futbollin, në ekipin e të rinjve të Tiranës. 
Në shkollën e mesme të fizkulturës specialistët panë te ai të ardhmen e një 
gjimnasti. Edhe pse jashtë dëshirës së tij, ai vazhdoi në këtë profil. Në maj 
të vitit 1963 konkuron në garat kombëtare ku zuri vendin e parë, duke lënë 
pas emra të mëdhej të gjimnastikës së asaj kohe. Eshtë ndër të parët gjim-
nastë që fitoi titullin "mjeshtër i sportit". Në vitet 1965 deri më 1968 ka 
fituar trofeun e kampionit kombëtar në garat e mjeshtrave të sportit; ndërsa 
në vitet 1965-1966, si anëtar i ekipit kombëtar të gjimnastikës, bëri figurë 
shumë të mirë kur mori pjesë në garat ndërkombëtare me gjimnastët 
kinezë (në Tiranë dhe në Pekin). 

Kontribut më të ndjeshëm Arqileja ka dhënë në detyrën e trajnerit 
të gjimnastikës. Ndonëse ishte akoma student dhe sportist, në vitin 1962, ka 
përgatitur ekipin e gjimnastëve të rinj të KS “Tirana”. Me këtë detyrë, ai ka 
vazhduar më pas me përgatitjen e ekipeve të kategorisë së parë të gjim-
nastikës (djem dhe vajza) të Universitetit të Tiranës (deri në vitin 1967). Më 
vonë, gjthnjë me këtë funksion, ka punuar edhe me gjimnastët e Shkollës së 
Mjeshtrisë Sportive, që merrnin pjesë në kategorinë e parë të mjeshtrave të 
gjimnastikës. Rezultatet e tij, me shumë vende të para në kampionatet 
kombëtare dhe në tri spartakiadat kombëtare, kanë qenë përherë të lavdë-
rueshme.  

Nga viti 1968 deri më 1983, Arqileja ishte edhe trajner i ekipit 
kombëtar të gjimnastikës, me të cilin, në kampionatin ballkanik të zhvilluar 
në Turqi, zuri katër vende të para. Më pas, në vitet 1973-1974, bashkë me 
dy trajnerë kinezë, punoi për stërvitjen e gjimnastëve më të mirë të vendit. 

Në detyrën e pedagogut të ILKF "Vojo Kushi" ka mbajtur disa 
referime, ka bërë studime shkencore, ka hartuar programe me vlerë profe-
sionale dhe ka botuar disa libra. Ka gradën shkencore "doktor". 

Eshtë dekoruar me Urdhërin "Naim Frashëri" të klasit III dhe të II. 
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ALI MUSTAFA MEMA 
                            

- Mjeshtër i merituar i sportit - 
- Anëtar i ekipit konbëtar të futbollit - 

  
Lindi më 1-2-1943 në Tiranë. Thuajse të gjithë meshkujt e familjes 

së tij janë të lidhur veçanërisht me futbollin. Mbaroi arsimin e lartë në ILKF 
"Vojo Kushi", me diplomën “mësues i edukimit fizik”. Këtë profesion, gjatë 
periudhës 1968-1991, e ka ushtruar pandërprerë në shkollën e mesme in-
dustriale "7 Nëntori" (sot "Harry Fulltz). Duke patur vlerësimin e nxënësve 
dhe të kolegëve, bëri një emër të dytë, pas atij të futbollistit. Për punë të 
mirë është nderuar me Urdhërin "Naim Frashëri" të klasit II dhe të klasit I. 

I pasionuar pas sportit të bukur të futbollit, Aliu është njëri prej 
pesë Memave të dalë nga një familje mjaft e njohur tiranase. I treti futbollist 
i ardhur prej saj, pas Haxhiut dhe Osmanit, ai arriti nivelin më të lartë edhe 
pse pas tij militoi brezi tjetër, i përfaqësuar nga nipi, Sulejmani, i të njëjtës 
natyrë loje, dhe i biri, Ardiani.  

Pasi u aktivizua që fëmijë me ekipet e moshave, shumë shpejt, 
kaloi me ekipin e të rinjve të klubit, me emrin e atëhershëm “17 Nëntori”. 
U shqua veçanërisht në të rriturit e klubit. Debutimi i tij, në vitin 1960 dhe 
në moshë fare të re, vetëm 17 vjeç, shënon dhjetë minutat e fundit të një 
ndeshje kundër “Partizanit”, që siç tregon ai vetë ju dukën sa për katër orë. 
Prej atëherë, Aliu nuk u shkëput më nga formacioni dhe madje deri në 
fund të karrierës së tij. Skuadra e futbollit e KS “17 Nëntori” të Tiranës, e 
shquar për të gjithë treguesit tekniko-taktikë e fizikë të futbollit, me të 
drejtë, mund të konsiderohet si më e madhja në historinë e futbollit tonë. 
Në te, Aliu kreu një nga detyrat më të rëndësishme, për çka kujtohet edhe 
sot. Ai ishte i shkëlqyer për organizimin e lojës, për teknikën e tij të lartë, 
goditjet e sakta dhe të fuqishme me të dy këmbët dhe me kokë, për kër-
cyeshmërinë dhe për shpirtin e garës si rrallëkush, por edhe për moralin e 
tij. Për Aliun, të gjitha ndeshjet ishin njëlloj, dhe këtë mentalitet vazhdon 
t’a ketë edhe për ekipet e tanishme. Me të gjithë këto parametra, ai la 
gjurmë në historinë e ekipit, për çka mbahet mend edhe sot.  

Ky mesfushor kolos, ishte mjaft rezultativ në mbrojtje e në sulm 
dhe njihet si golshënues i dalluar (12 në kampionatin e vitit 1968). Sa për 
statistikë, goli i fitores në ndeshjen e fundit të kampionatit kundër KS 
“Flamurtari”, që skuadrës së tij, “17 Nëntori”, i dha titullin e parë kam-
pion të pasçlirimit, ishte i tij. Një ndeshje më parë në Korçë, dhe një-
kohësisht mjaft delikate për fatin e titullit të pritshëm, ku ishte arritur 
vetëm një barazim 3-3, njëri nga golat ishte përsëri i Aliut. Mund të për-
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mendet edhe një rast tjetër, në një ndeshje të kampionatit kombëtar, të 
përfunduar 5-0, megjithëse mesfushor, të pesë golat u shënuan prej tij. Por, 
ai mbetet edhe si lojtari shqiptar ndoshta më shumëplanësh. Ishte i shkël-
qyer kur i dha kupën e Republikës skuadrës së tij. Në ndeshjen finale në 
Kavajë (1963), kundër skuadrës vendase, në garën e 11-metërshave, pasi 
ishin dëmtuar dy portierët e lojës, priti tre të tillë. Me KS “17 Nëntori”, ka 
fituar katër tituj kampion (1965, 1966, 1958 e 1970), një kupë të Republikës 
(1963), si dhe disa kupa të ndryshme.  

Duke kontribuar dukshëm në thyerjen e mitit të skuadrave të 
favorizuara ushtarake, ai u “dënua” që stërvitjen passtudentore t’a kryejë 
jashtë Tiranës, madje tej afateve ligjore. Si njeri i ndershëm dhe i dashuruar 
me futbollin, luajti po me aq dinjitet, edhe me ekipin "Vllaznia", ku qëndroi 
gati një vit, për të plotësuar atë detyrim. Shkodra sportive e nderon edhe 
sot Aliun për kontributin dhe karakterin e pastër. U largua prej futbollit në 
mbarim të sezonit 1971-1972, pasi ishte rikthyer më parë në klubin e tij.  

Veçoritë kualitative në futboll, i ruajti edhe në aktivitetet ndër-
kombëtare. Ndeshja e parë e këtij niveli ka qenë një miqësore në vitin 1960, 
atëherë kur ishte 17 vjeç. Ai luajti shumë mirë kundër skuadrës “Admiral-
tejec”, ashtu siç ka zhvilluar me sukses të gjitha ndeshjet për kupat ballka-
nike, si ato kundër “Minjor” e “Çernomorec” të Bullgarisë; “Beshiktash” të 
Turqisë; “Rapid” të Rumanisë etj.. Po kaq mirë luajti edhe për kupat euro-
piane kundër “Kilmarnok” të Skocisë, “Standard” të Belgjikës, “Ajaks” të 
Amsterdamit, e pikërisht në atë vit kur kjo skuadër do të fitonte kupën e 
Europës, etj.. Aliu kujton me dhimbje moszhvillimin e ndeshjes me 
norvegjezët, në vitin 1966, për shkak të tërheqjes së ekipit, gjithnjë për 
shkaqe politike. Kjo ndodhi n’atë kohë kur skuadra kishte ndoshta gjendjen 
më të mirë. Mjaft herë, Aliu ishte përforcues në ekipet e "Dinamos", të 
"Partizanit" dhe të "Vllaznisë". Tiparet pozitive e kanë shoqëruar atë edhe si 
lojtar aktiv, gjatë viteve 1963-1970, në 12 ndeshje me ekipin përfaqësues të 
Shqipërisë dhe tre të tjera me ekipin olimpik. Ndër to, ai dallon veça-
nërisht takimin e 16 dhjetorit 1969, kundër RF Gjermane.  

Ka edhe diçka të veçantë për Aliun, bashkë me të birin e tij, 
Ardianin, ata përbëjnë një nga dy çiftet shqiptare të këtij lloji që kanë luaj-
tur në ekipin përfaqësues. Tjetri është P. Pano me djalin e tij, Ledion. Në 
arkivin e Aliut ka gjithsej mbi 80 takime ndërkombëtare të të gjitha llojeve.  

Në sezonin 1975-1976 kaloi si ndihmës trajner, ku duke punuar me 
mjaft përkushtim ishte pjesë e atij kontributi që përgatiti gjeneratën e dytë 
të shkëlqyer të futbollit, atë të Baçit, Hodjes, Kolës, nipit të tij Sulës, 
Mingës, Muçës e të tjerëve. Këtë detyrë e ka përsëritur edhe në periudha të 
tjera kohore. Aktualisht, është inspektor po në këtë klub. 

Për merita të veçanta sportive ka titujt “Nderi i Sportit Shqiptar” 
dhe “Mirënjohja e Qytetit të Tiranës”. “Libri i Artë” e përfshin Ali Memën 
në 15 futbollistët më të mirë të KS “17 Nëntori”. 
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VINÇENS KACAGJELI 
                            

- Mjeshtër i merituar i sportit - 
 

  
Vinçensi ka lindur në Tiranë më 9 shkurt 1943. Që në aktivitetet e 

shkollave, specialistët e atletikës dalluan te ai tiparet e nevojshme për në 
sportin e atletikës. Ato nuk gabuan. Prej vitit 1958 deri më 1972, Vinçensi u 
bë pjesë e rëndësishme e ekipit të atletikës në KS “Dinamo”. Falë para-
metrave fizikë, me atë konstrukt dhe muskulaturë të bukur, stërvitjeve me 
vullnet e këmbëngulje, pasionit të tij dhe drejtimit profesional të trajnerëve, 
ky talent u bë më i njohuri dhe specialisti më i padiskutueshëm në garat e 
vrapimit të distancave të mesme.  

Rezultatet e tij gjithnjë në ngritje kanë arritur nivele mjaft të larta. 
Në garën e vrapimit të 400 metrave, ka përmirësuar dhjetë herë rekordin 
kombëtar. Po kaq herë ka thyer rekordin edhe në garën tjetër, atë të 400 m 
me pengesa. Por, edhe në vrapimet ekipore, sukseset ishin jo vetëm të 
vazhdueshme, por edhe mjaft cilësore. Në stafetëm 4x400 m, rekordet e 
njëpasnjëshme kanë vendosur një kohë thuajse të paarritëshme. Me këtë 
bilanc, në karrierën e tij 14 vjeçare, Vinçensi arriti një shifër domethënëse të 
thyerjes së rekordeve, jo pak, por plot 31 të tillë, çka do t’a kishte zili dhe 
do të ishte objektiv për çdo atlet. 

Edhe në takimet ndërkombëtare të karakterit ballkanik dhe euro-
pian, ai ka qenë po ashtu dinjitoz. Në Lojrat e GANEFO-s, të zhvilluara në 
Indonezi, ka dalë finalist në garën e tij të 400 m. 

Për këto arritje, në vitin 1964, ka fituar anketën “10 më të mirët 
vitit” të gazetës “Sporti Popullor”. 

Eshtë dekoruar me medaljen “Naim Frashëri”, më 1964 dhe me 
Urdhërin “Naim Frashëri” të klasit II, më 1983.  
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ARBEN JORGJI JORGONI 
                            
- Funksionar i lartë i sportit - 

 
  

Ka lindur në Tiranë më 15 mars 1943, ku ka kryer edhe studimet 
në ILKF “Vojo Kushi” më 1966, me diplomën “mësues i edukimit fizik”. Me 
këtë detyrë, punoi në Lezhë deri në vitin 1969. Në katedrën e teorisë dhe të 
metodikës së edukimit fizik të ILKF, ku punoi gjatë periudhës 1980-1992, 
ka qenë edhe drejtues i saj. Ka titullin shkencor “Profesor” dhe gradën 
shkencore “Doktor”. Eshtë autor e bashkautor i teksteve mësimore, i pro-
grameve mësimore, i mbi 25 artikujve studimorë shkencorë dhe referues në 
konferenca kombëtare e ndërkombëtare. Në karrierën e tij sportive ka qenë 
trajner i ekipeve të notit “Besëlidhja” (1966-1969) dhe “Studenti” (1969-
1974) si dhe trajner e kryetrajner me ekipet kombëtare (1972-1974). Në këtë 
funksion ka drejtuar edhe skiatorët e ILKF “Vojo Kushi” (1978-1979). 

Me përgatitjen e tij, Arbeni ka justifikuar detyra të larta edhe në 
disa institucione sportive. Në Federatën Shqiptare të Notit, ka qenë anëtar i 
kryesisë, sekretar i përgjithshëm (1976-1989) dhe president i saj (1989-1991). 
Për dy vjet, ka kryer me sukses edhe detyrën e zëvëndësministrit të Kultu-
rës, Rinisë dhe Sporteve (1992-1994), kohë gjatë së cilës në sportin tonë u 
bënë ndryshime esenciale me karakter organizativ.  

Asamblea e parë për rikrijimin e Komitetit Olimpik Kombëtar 
Shqiptar e zgjodhi Arbenin president të tij (1992-2000). Në këtë detyrë, ai 
bëri reformë në strukturën sportive të sportit shqiptar. KOKSh u nda nga 
federatat sportive dhe nga shteti, duke krijuar Drejtorinë e Sporteve në 
MKRS. Për arritjet e tij në këtë detyrë, ai ka marrë gjithnjë vlerësimet më të 
mira e për këtë edhe sot është “President nderi” i po këtij institucioni. Edhe 
Komiteti Olimpik Ndërkombëtar, në vitin 2002, nga ana e tij, i ka akorduar 
Arbenit “Urdhrin Olimpik”.  

Falë nivelit dhe përvojës së arritur përmes disa kualifikimeve, pje-
sëmarrjeve në seminare, konferenca dhe kongrese botërore për Lëvizjen 
Olimpike Botërore si dhe zgjedhjes në forume të ndryshme europiane, ai ka 
edhe kontribute të tjera. Në vitet 1991-1992, është ndër nismëtarët e krijimit 
të Federatës Shqiptare të Boksit; në vitet 1990-1992, ka qenë anëtar i Bordit 
Ekzekutiv të Shoqatës ballkanike të historisë së edukimit fizik dhe të 
sportit; në vitet 1993-1994, ishte anëtar i Byrosë së Komitetit për Zhvillimin 
e Sportit të Këshillit të Europës (1993-1994). 

Ndonëse në pension vazhdon të kontribuojë kryesisht me botime 
dhe si pedagog i jashtëm në AEFS.  
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JOSIF ANASTAS KAZANXHI 
                            

- Anëtar i ekipit kombëtar të futbollit - 
- Mjeshtër i sportit - 

(KF “Tirana”)  
Megjithëse më i ri se shokët, por edhe ai bën pjesë në atë grup të 

lavdishëm të KS “17 Nëntori”, që pas më shumë se dy dekadash ktheu 
krenarinë e titujve të kampionit. Josifi ka lindur më 13-6-1943 në një familje 
qytetare të Tiranës. Si shumica, edhe ai ka të njëjtën prejardhje futbollistike. 
Josifi vjen nga sistemi i të rinjve të klubit, të drejtuar po nga ata trajnerë 
famëmëdhej dhe jo vetëm se shumë mirë të organizuar, por edhe shumë 
herë kampion. Me arsim të mesëm ka punuar gjithë jetën në një shërbim 
elektromjekësor. 

Mesfushor i tipit sulmues, i fortë, i shquar në lojën e ajrit, teknik 
dhe taktikisht i disiplinuar, ai ishte njëherësh edhe me sedër të fortë dhe i 
sakrificës. U aktivizua me ekipin e parë të KS “17 Nëntori” të Tiranës në 
vitin 1963, atëherë kur organizohesh një kupë krejt e veçantë, ajo e 500 
vjetorit. Falë kolektivitetit, varianteve të ndryshme taktike të përdorura, që 
në fazat sulmuese pasoheshin menjëherë me ndryshim edhe të atyre 
mbrojtëse dhe shpirtit të lartë të garës, gjatë periudhës 1964-1970, skuadra e 
tij u shpall disa herë kampion. Por, Xuxi, siç thirresh edhe ndryshe, gëzoi 
veçse tre tituj prej tyre (1966, 1968, 1970). Gjatë shërbimit ushtarak, duke e 
larguar nga skuadra e tij, megjithëse efektiv në KS “Partizani”, ai nuk u 
aktivizua pothuajse fare. Por, vlerat e tij ishin të padiskutueshme. Kontri-
butin e tij dhe madje mjaft të suksesshëm e vazhdoi përsëri me klubin e vet 
të Tiranës, kur u kthye nga ajo detyrë.  

Duke u dalluar në ndeshjet e kampionatit dhe të kupës së Repub-
likës, ai u shqua edhe në takimet ndërkombëtare, edhe pse karriera e tij 
ishte relativisht e shkurtër, me që në vitin 1970, ekipi i Tiranës u ndryshua 
krejtësisht. Gjithsesi, Josifi ka luajtur në të gjitha ndeshjet për kupat ballka-
nike dhe për ato të kampioneve të Europës. Veç ndeshjes ndaj “Standard“ 
të Liezhit e ndonjë tjetre, për të mbetet i paharruar takimi i 16 shtatorit 1970 
në Tiranë, kundër “Ajaks“ të Amsterdamit, nënkampione e Europës. Në 
barazimin 2-2, njëri nga golat e shënuar në portën kundërshtare është i tij. 

Për vlerat e mbartura, ai ishte gjithnjë i preferuar nga mjeshtri 
Loro Boriçi. Në detyrën e trajnerit të ekipit kombëtar, ai e ka thirrë Xuxin 
disa herë në përbërje të tij, dhe me të cilin është aktivizuar në tre ndeshje. 
Mbi të gjitha mbetet barazimi në Tiranë kundër RF Gjermane (1967). 

Aktualisht punon dhe jeton familjarisht në Udine të Italisë. 
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KRESHNIK NIMET TARTARI 
                            

- Trajner i merituar - 
- Mjeshtër i merituar - 

  
Kreshnik Tartari ka lindur më 21-7-1943 në një familje qytetare të 

Tiranës. Pasi mbaroi më 1965 arsimin e lartë në ILKF "Vojo Kushi", me dip-
lomën “mësues i edukimit fizik”, punoi me këtë profesion në disa shkolla të 
mesme të Tiranës, prej nga kaloi në detyrën e trajnerit profesionist (1975-
1982, 1985-1991 dhe 1999-2003) me volejbollistet femra të KS "Dinamo". Ai 
ka patur edhe detyrën e zëvëndësministrit të MKRS (1997-2001) dhe nga 
viti 2003 mban atë të përgjegjësit të sektorit në Qendrën Kërkimore Shken-
core të Sportit dhe të drejtorit teknik në Shoqatën e Volejbollit  "Aulona". 

Falë konstruktit fizik, ai kishte prirje për të zhvilluar disa sporte, 
por, talenti i tij shpërtheu në volejboll. Ishte 15 vjeç kur u aktivizua me 
ekipin e të rriturve të në KS "Dinamo". Në rolin e një organizatori të për-
sosur të lojës, ai shërbeu për 14 vjet radhazi. Ka qenë pjesëtar aktiv edhe i 
ekipit kombëtar të volejbollit, duke dhënë kontribut me vlerë në mjaft 
ndeshje ndërkombëtare brenda dhe jashtë vendit.  

Veprimtaria sportive e Kreshnikut, së cilës i kushtoi një jetë të tërë 
bëri më shumë emër në rolin e trajnerit të volejbollit. Puna e tij me femrat e 
KS “Dinamo” ka qenë shumë e lavdërueshme jo vetëm për sukseset e 
arritura, por mbi të gjitha për nivelin e shkëlqyer të lojrave të zhvilluara. 
Këto tregues kanë qenë po kaq të lartë edhe në aktivitetet e përvitëshme 
ndërkombëtare ballkanike dhe europiane. Për ekipet kombëtare të Shqipë-
risë të volejbollit për femra, Kreshniku mbetet trajneri më i suksesshëm. 

Gjatë karrierës së tij, si lojtar apo trajner, me ekipet e klubit apo me 
ato kombëtare, ai ka një bilanc të shkëlqyer. Ka zhvilluar mbi 1600 nde-
shje, ndër të cilat 300 janë ndërkombëtare; 25 herë është shpallur kampion i 
vendit, 18 herë fitues i kupës së Shqipërisë dhe dy herë i spartakiadave 
kombëtare. Në 17 edicione të kupës së Evropës, katër herë ka dalë në fina-
le dhe një herë është renditur në vendin e tretë; në Lojrat Mesdhetare një 
herë ka marrë medalje ari. Në Lojrat Ballkanike ka fituar dy medalje ari, dy 
argjendi dhe katër bronxi; ndërsa në Lojrat e Shteteve të Vogla (zhvilluar 
në San Marino), tre herë, me medalje të argjenda. 

Përvojën e vlefshme dhe kualitetin e lartë të tij si specialist i volej-
bollit, ai e reflektoi edhe jashtë Shqipërisë: Ai ishte trajner në Palermo të 
Italisë (1991-1992) e në San Marino (1992-1997), si dhe anëtar i byrosë së 
divizionit sportiv të Strasburgut-CDDS (1999-2001). Ka titujt trajner i 
kategorisë së parë italiane dhe trajner i kategorisë ndërkombëtare. 
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JANI RAMA 
                            

- Anëtar i ekipit kombëtar të futbollit - 
 

  
Jani lindi në Tiranë më 1 janar 1944. Duke u rritur në ambiente 

dashamirësish të sportit, si shumica e fëmijëve, edhe ai ushtroi sportin. Por, 
si më të paktit e tyre, me futbollin, më pas. Specialistët e atletikës, në garat 
që zhvilloheshin mes shkollave, shihnin te Jani prirjet për kërcime dhe 
vrapime. Pas përgatitjeve të nevojshme, falë dhe punës së kujdeshme të 
trajnerëve, në ë vitin 1961, ai u bë kampion kombëtar për moshat deri në 17 
vjeç në garat e kërcimit së larti e së gjati, duke shkëlqyer njëherësh edhe në 
vrapimin 100 m. dhe stafetën 4X100 m. 

Po këtë vit, mjeshtri Begeja e aktivizoi Janin me të rinjtë e 
"Dinamos", në portën e futbollit. Brenda vitit, i dalluar në pritjet e topit, 
justifikoi aktivizimin në ekipin e të rriturve, përkrah emrave të njohur të 
futbollit tonë, si Pernaska, Sejdini, Xhafa etj.. Në këtë klub dhe në këtë 
detyrë, pa u shkëputur, ai luajti deri në vitin 1979. 

Me shtatlartësinë e tij, elegancën trupore, kërcyeshmërinë shpejtë-
sinë dhe  reflekset, Jani u bë një mbrojtës i shkëlqyer i portës. Me daljet e 
sigurta për çdo top të ardhur, ai zotëronte zonën për rreth. Duke shtuar 
edhe personalitetin dhe edukatën e tij., ai arriti edhe detyrën kapitenit të 
skuadrës. Me KS "Dinamo", duk zhvilluar qindra ndeshje të aktiviteteve 
kombëtare, është fitues i disa trofeve: pesë herë fitues i kampionatit kom-
bëtar (1966-1967, 1972-1973, 1974-1975, 1975-1976 dhe 1976-1977); fitues i 
kupës së Republikës (1974); fitues i kupës së 50-vjetorit të Pavarësisë në 
vitin 1962 dhe i Spartakiadës Kombëtare në vitin 1974. 

Ai i ka zhvilluar edhe të gjitha ndeshjet ndërkombëtare që ka zhvi-
lluar skuadra e tij në tre sezonet e kupës ballkanike, për të cilat ka marrë 
edhe  vlerësimet pozitive të specialistëve dhe sportdashësve tanë. 

Si ndër portjerët e mirë të vendit e në rivalizim me portjerët e tjerë 
të njohur si Kaçi, Janku etj., Jani është radhitur dhe është aktivizuar në disa 
ndeshje ndërkombëtare edhe me ekipin kombëtar të futbollit. 

Për meritat e tij në punë e në sport, veç disa fletë nderimeve, ai 
mban titullin “mjeshtër i sportit”, dhe është dekoruar Medaljen e Punës 
dhe medaljen "Naim Frashëri". 
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HIQMET FADIL KUKA 
                            

- Gjyqtar ndërkombëtar - 
 

  
Lindi më 17-2-1944 në një familje të hershme tiranase. I diplomuar 

në ILKF "Vojo Kushi" si “mësues i edukimit fizik”, këtë detyrë e ushtroi në 
disa shkolla qytetit. Aktualisht është kryeinspektor i fizkulturës në Qen-
drën Kulturore të Fëmijve të Tiranës. 

Dashuria për futbollin, e kultivuar që në moshë të vogël nga rrethi 
familjar e shoqëror i tij, bëri që, nga viti 1962 deri më 1964, ai të jetë pjesëtar 
aktiv i ekipit të të rinjve të Tiranës, prej nga u largua për arsye dëmtimi. 
Por, më tej, pasionin për këtë sport të bukur, e ushtroi duke ndjekur rrugën 
e xhaxhait të tij, gjyqtarit të mirënjohur ndërkombëtar, Ramazan Kuka. Në 
këtë fushë, ai bëhet ndër figurat më të njohura të futbollit. 

Ka gjykuar me kompetencë qindra ndeshje të kategorisë së parë të 
aktivitetit tonë kombëtar, bile ndër më të rëndësishmet, pa llogaritur këtu 
ndeshjet e niveleve më të ulta, ato të kategorive të dyta e të treta. Si gjyqtar 
ndërkombëtar, prej vitit 1979, është angazhuar në 28 takime ndërkombë-
tare. Prej tyre, dallon sidomos atë për kupën e kampioneve "Gallatasaraj" 
(Turqi)-Kosys (Finlandë), zhvilluar në Stamboll më 1981; atë për ekipet 
"Shpresa", Turqia-Anglia, zhvilluar në Izmir të Turqisë më 1987 etj.. Për të 
gjitha gjykimet brenda dhe jashtë vendit, nga institucionet përkatëse, ka 
marrë vetëm vlerësime të mira. Në vitin 1989, Hiqmeti emërohet vëzhgues 
ndërkombëtar i "UEFA-s". 

Karrierën e tij gjykimit, ai e pasuroi me detyrën e kryeinspektorit 
tekniko-gjykues (gjatë viteve 1989-1993) dhe të kryetarit të Kolegjumit të 
Arbitrave të Tiranës (gjatë viteve 1990-1994). Duke vazhduar me të njëjtin 
pasion, nga viti 1970 deri më 2004, është angazhuar në mësimin e futbollit 
me grupmoshat e reja, drejtim në të cilin po e paraqit veten si një trajner 
shembullor dhe me arritje të mira. 
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YMER FERIT PAMPURI 
                            

- Mjeshtër i merituar i sportit - 
 

  
Ymer Pampuri ka lindur në Tiranë më 24 shkurt të vitit 1944. 

Pasionin fillestar të tij, sportin e akrobacisë, e ushtroi në Cirkun e Tiranës,  
institucion në të cilin, më vonë, bëhet edhe profesionist. 

Treguesit e tij fizikë dhe të dhënat e tjera të nevijshme e renditën 
Ymerin në grupin e peshëngritjeve të sporteve të rënda të KS "17 Nëntori". 
Rezultatet shumë të larta të arritura përmes përpjekjeve të tij këmbë-
ngulëse e të guximshme dhe punës me dije bashkëkohore të trajnerit të tij, 
të mirënjohurit Z. Mazreku, provuan parashikimet e specialistëve. 

Trofetë e Ymerit erdhën rrjedhshëm dhe njëri pas tjetrës, disa prej 
të cilave edhe më mirë se çfar pritesh. Ndonëse fillimisht me shtanga pri-
mitive, në vitin 1967, ai theu disa rekorde. Pas një pune më të kualifikuar 
që zhvilloi në Kinë dhe sidomos me bazë materiale moderne, të munguar 
tek ne, rezultatet ishin edhe më të larta. Ai është shpallur 18 herë kampion i 
vendit dhe mbi 100 herë rekordmen. Me këto arritje, gjatë gjithë karrierës të 
tij, i dha emër vendit dhe klubit ku militoi. Në kampionatin europian, të 
zhvilluar në Rumani më 1972, ngriti 125 kg, aq sa një polak dhe një bullgar, 
duke barazuar rekordin e botës. Atij i mbeti vendi i dytë për shkak të 
peshës trupore më të rëndë. Nga takimet e tjera europiane, për t'u theksuar 
janë disa arritje të bujshme: vendi i tretë në garat e Greqisë, Italisë dhe 
Bullgarisë, dhe vendi i dytë në Gjermaninë e lindjes.  

Por, kulmin ai e arriti më 1974, kur, për herë të parë, një shqiptar, 
me 127,5 kg, shpallet kampion olimpik dhe rekordmen botëror. Kjo ndodhi në 
Olimpiadën e Mynihut. Por, ka edhe një tjetër të veçantë, ai mbeti rekord-
men i përhershëm olimpik në peshëngritje, për stilin e forcës. Pas këtij akti-
viteti, sistemi tregarësh u kthye përfundimisht në dygarësh: shkëputje dhe 
shtytje. Fakti që me këto nivele të shkëlqyera, ai nderoi sportin shqiptar 
dhe jo vetëm peshëngritjen do të thotë se ka ç’të mësohet prej veprimtarisë 
së  tij, dhe, për këtë, ndoshta, atij i takon më shumë vëmendje. Ai ka meri-
tuar edhe qënien në “Librin e Artë” të KS “17 Nëntori”, krahas peshëngri-
tësave të shquar si veterani Telat Agolli dhe kampioni i botës Pirro Dhima.  

Vazhdimësinë dhe dëshirën për të tjera rezultate, ia ndërpreu një 
traumë, e cila edhe pse u kalua nuk e lejoi deri në arritjet e mëparshme. 
Edhe tani, ai konkuron në garat me veteranët. 

Krahas “Medaljes së Artë* dhe “Bustit Olimpik”, është dekoruar 
edhe me Urdhërin "Naim Frashëri" të klasit I. 
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JORGJI ANASTAS SHUNDI 
                            

- Gjyqtar ndërkombëtar - 
 

 
 
Ka lindur më 26-2-1944 në një familje të hershme qytetare e 

sportive tiranase. Kreu studimet e larta në fakultetin e shkencave të natyrës 
të Universitetit Shtetëror të Tiranës, ku, më 1963, u diplomua “mësues i 
fizikës për shkollat e mesme”. Zotëron gjuhët angleze, ruse dhe italiane. Gjatë 
viteve 1963-1986 ka qenë mësimdhënës i fizikës në shkolla të mesme të 
Fierit e Tiranës; më 1986-1999, fizikant në Institutin e Fizikës Bërthamore; 
më 1999--2003, sekretar i përgjithshëm i Federatës Shqiptare të Basketbollit 
dhe tani në pension. 

Veprimtaria e tij sportive, dhe krejtësisht pa shkëputje nga puna, 
ka një shtrirje të gjatë. Ate e filloi si basketbollist me të rinjtë e "17 Nëntorit" 
(sot KS "Tirana"), prej nga për 32 vjet rresht kontribuoi më tutje vetëm në 
fushën e gjykimeve për lojën e basketbollit. Si gjyqtar i kategorisë së parë, 
ka gjykuar qindra ndeshje të kampionateve tona të basketbollit. Gjithnjë me 
vlerësimet më të mira, më 1966 e 1976 ka fituar anketën për gjyqtarët më të 
mirë të vendit dhe më 1970, kategorinë e gjyqtarit ndërkombëtar të FIBA-s. 
Deri më 1992, ai ka gjykuar mjaft ndeshje të këtij niveli, ndër të cilat më të 
spikaturat janë ato të kampionatit ballkanik të basketbollit për meshkuj 
(1965); lojrat mesdhetare në Selanik të Greqisë (1991); turneu i kualifikimit 
për Olimpiadën e Barcelonës (1992) etj.. Më 1992, Jorgji bëhet gjyqtar ndër-
kombëtar nderi dhe komisar teknik i FIBA-s; ndërsa më 1996, instruktor 
për arbitrat e FIBA-s për Shqipërinë. Gjatë veprimtarisë së tij ka qenë anëtar 
i kryesisë së FShB dhe disa herë anëtar i komisionit të arbitrimit të kësaj 
federate. Tani është anëtar i komisionit të disiplinës.  

Falë nivelit të tij shkencor, Jorgji ka dhënë ndihmesë mjaft të 
konsiderueshme edhe me botime të ndryshme, madje jo vetëm të planit 
mësimor, si bashkëautor në tekstin e Fizikës për shkollat e mesme profe-
sionale, 1973, por edhe me: "Rregullorja teknike e lojës së basketbollit" (shqi-
përim dhe përshtatje nga anglishtja), "Manuali i gjyqtarit të basketbollit" 
(shqipërim dhe përshtatje). Ai është autor i shumë artikujve teknikë dhe 
studimorë për gjykimin në basketboll dhe ka mbajtur një numur të kon-
siderueshëm leksionesh në seminare të ndryshme për kualifikimin e gjyq-
tarëve brenda dhe jashtë vendit. 

Për meritat e tij është dekoruar me Urdhërin "Naim Frashëri" të 
klasit III dhe ka fituar anketat "Gjyqtari më i mirë i vitit" (1966 dhe 1976). 
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BUJAR SADIK TAFAJ 
                            

- Mjeshtër i sportit - 
- Fitues i katër kampionateve - 

(KF “Tirana”)  
Bujar Tafaj lindi në një familje të hershme tiranase, më 31 maj të 

vitit 1944. Pas shkollës së mesme të përgjithshme, ka mbaruar  edhe dy vite 
të arsimit të lartë. Deri në vitin 2002, punoi vazhdimisht me profesionin e 
mekanikut në ofiçinën e tregëtisë, kohë gjatë së cilës mbi 12 vjet, ishte për-
gjegjës i saj. 

Futbollin e nisi me skuadrën e Pallatit të Pionerëve. Aftësitë e 
portjerit, detyrë me të cilën militoi gjatë krejt karrierës së tij, i vërtetoi që në 
dy spartakiadat kombëtare të zhvilluara në Durrës në vitet 1957 dhe 1958, 
në të cilat falë edhe kontributit të tij, u fitua titulli kampion. Progresi ishte i 
dukshëm dhe i vazhdueshëm edhe në përbërje të ekipeve të futbollit për të 
rinjtë e KS "17 Nëntori", që, në atë kohë, drejtoheshin nga O. Caslli dhe R. 
Bulku. Suksesin më të lartë e arriti në vitin 1963, kur u inkuadrua dhe u 
aktivizua me të rriturit e klubit. Duke qëndruar në portën e skuadrës së tij 
për një kohë mjaft të gjatë (përveç periudhës 1964-1966, kur, duke kryer 
shërbimin e detyrueshëm ushtarak, ai luajti me ekipin e Pogradecit, që në 
atë kohë ishte pjesëmarrës në kategorinë e parë), ka zhvilluar qindra ndesh-
je zyrtare të kampionatit kombëtar dhe të kupës së Republikës. 

Bujar Tafaj i përket brezit të futbollistëve të lavdishëm që, nën 
drejtimin profesional të trajnerit Myslim Alla, sfiduan politikën e atëher-
shme të favorizimit të hapët të klubeve ushtarake. Ka fituar katër herë titu-
llin kampion i vendit (1965, 1966, 1968, 1970) dhe Spartakiadën e dytë 
Kombëtare (1969).  

Ai ka zhvilluar 12 ndeshje ndërkombëtare zyrtare brenda dhe 
jashtë vendit. Përveç disa takimeve miqësore ndaj kinezëve etj., në kuadrin 
e kampionatit ballkanik ndërmjet klubeve mund të veçohen ekipet e forta 
kundërshtare "Rapid" i Bukureshtit, "Beshiktash" i Stambollit etj., ndërsa 
nga kupa e kampionëve, më të rëndësishmet mbesin ndeshjet ndaj 
"Kilmarnok" të Skocisë, "Standard Liezh" të Belgjikës, "Ajaks" i Ams-
terdamit të Hollandës etj.. 
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BAHRI SEIT ISHKA 
                            

- Anëtar i ekipit kumbëta të futbollit - 
- Mjeshtër i sportit -  

(KF “Tirana”)   
Bahri Ishka ka lindur më 27-6-1944. Studimet e larta i kreu në ILKF 

"Vojo Kushi", ku është diplomuar “mësues i edukimit fizik”, profesion të cilin 
krahas veprimtarisë së tij të futbollistit e ushtroi në disa shkolla të Tiranës. 
Ky sport i dashur për të që në fëmijërinë e tij, evidentohet duk-shëm në 
ekipin e të rinjve të Tiranës. Loja e tij tipike sulmuese, e karakterizuar nga 
shpejtësia dhe teknika aplikative, e bënë atë, nga viti 1960 dhe në moshë 
fare të re, pjesëtar të ekipit të rriturve.  

Në KS "17 Nëntori", ku luajti deri në vitin 1972, ishte pjesëtar i asaj 
plejade futbollistësh që kanë bërë emër jo vetëm në klubin e tyre, duke i 
dhënë atij trofetë e para të pasçlirimit, por edhe në përfaqësuesen e fut-
bollit Shqiptar, ku ata përbënin shumicën. Ka zhvilluar mbi 300 ndeshje të 
aktiviteteve kombëtare dhe është shpallur katër herë kampion i vendit (1965, 
1966, 1968, 1970), duke fituar edhe një kupë të Republikës (1963). Më 12 
qershor 1966, në finalen për titullin kampion kundër “Partizanit”, shënoi 
golin e fitores. Me skuadrën e tij, ka zhvilluar edhe mjaft ndeshje ndër-
kombëtare në kuadrin e kupave të Ballkanit dhe të kupave të kampionëve 
të Europës. Duke rivalizuar gati të barabartë me ekipe të njohura, si "Ajaks" 
i Hollandës,  "Kilmarnok" i Skocisë etj., Bahriu ka qenë përherë i dalluar. 

Për aftësitë dhe nivelin e tij, Bahriu ka qenë i suksesshëm edhe në 
ekipin përfaqësues të futbollit, me të cilin ka zhvilluar tre ndeshje. 

Vlerat e tij, pas karrierës futbollistike, janë evidentuar edhe në 
detyrën e trajnerit profesionist të ushtruar në disa rrethe dhe klube si: në 
Gjirokastër, në Lushnje, në Fier, në Korçë, në KS “Dinamo”, në KS "17 
Nëntori" dhe me ekipin përfaqësuses "Shpresa" (1974-1992). Kontributi i tij 
teorik evidentohet veçanërisht në ILKF (sot AEFS) "Vojo Kushi", në de-
tyrën e pedagogut dhe të punonjësit shkencor për futbollin (1968-1973 dhe 
prej 1987 e në vazhdim). Këtij angazhimi i kanë shërbyer edhe dy kuali-
fikime të veçanta e mjaft të dobishme në Austri: gjashtë muaj në vitin 1981 
dhe një muaj në vitin 1995.  

Bahri Ishka është autor i disa referimeve e studimeve shkencore 
për probleme specifike të futbollit dhe bashkëautor në disa botime si: 
“Teoria dhe metodika e përgatitjes së futbollistëve”, 1995; “Enciklopedia e Kupës së 
Botës, 2002 dhe i tekstit “Futbolli”, 2002. Ka gradën shkencore “Doktor” dhe 
titullin shkencor “Profesor”. 
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URANI KRISTO KONDI (ÇELIKU) 

                            
- Medalje e Artë - 

 
                                     

Urania lindi në Vlorë më 1 gusht të vitit 1944 në një familje qyte-
tare vendase. Megjithëse e vogël, me shtatlartësinë e saj, tërhoqi vemen-
djen e specialistëve, të cilët e aktivizuan në disa sporte. Por, prirjet e saj, që 
siguronin madje edhe të ardhme të sigurtë në sport, ishin më të dukshme 
në cilësitë e një volejbollisteje. Që në moshën 14 vjeç, përfshihet në katego-
rinë e parë, duke luajtur me ekipin e të rriturave “Flamurtari” të Vlorës, ku, 
pa kaluar një vit ajo u bë pjesëtare e gjashtëses së parë. Krahas ngritjes 
cilësore të lojës së Uranisë, që ishte quajtur edhe “dallëndyshja e volejbollit 
vlonjat”, rritej edhe vetë skuadra. Në fillim të viteve 60-të, kur ajo, për nga 
forca goditëse, u rradhit ndër shuteret më të mira të vendit, “Flamurtari” i 
Vlorës u bë nga rivalet më të forta të Tiranës, që në atë kohë dominonte 
volejbollin e femrave. Në sezonin 1965-1966, ekipi i femrave “Flamurtari” i 
Vlorës u shpall për herë të parë dhe të vetme kampione në volejboll. 

Pas kësaj Urania vjen në Tiranë, ku nis studimet në Institutin e 
Lartë të Kulturës Fizike “Vojo Kushi”, të cilat i mbaron me diplomën 
“mësuese e edukimit fizik”. Falë edhe martesës së saj në familjen Çeliku të 
komunitetit tonë tiranas, ajo kalon në KS “17 Nëntori”. Së bashku me volej-
bollisten e paharruar Fahrije Hoti dhe me përbërjen shumë të mirë të atij 
ekipi, ajo dha kontribut të çmuar. Niveli i skuadrës u ngrit edhe më lart, 
duke shënuar njëherazi edhe përfaqësimin e parë në kupat e kampioneve 
të Europës. Në këtë aktivitet, ata arritën edhe një sukses, kaluan turin, pasi 
mposhtën me sukses skuadrën e mirënjohur turke “Fenerbahçe” të 
Stambollit. 

Pas ndërprerjes së aktivitetit sportiv në vitin 1970, ajo ju përkush-
tua vetëm detyrës së mësueses. Deri në vitin 1982, punoi në shkollën e 
mesme të përgjithëshme “50 vjetori” dhe, më tutje deri sa doli në pension, 
në shkollën e mesme pedagogjike “17 Nëntori”. 

Për vlerat pedagogjike të saj është dekoruar me medaljen “Naim 
Frashëri”, kur për fushën e sportit, ka titullin “Mjeshtre e Sportit”. 
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SKENDER MUHARREM HYKA 
                            

- Anëtar i ekipit kombëtar të futbollit - 
- Funksionar i lartë i sportit -  

                                     
Lindi në Tiranë më 6-9-1944 në një familje qytetare vendase. Eshtë 

diplomuar “mësues i edukimit fizik” në ILKF “Vojo Kushi”, në vitin 1968.  
Eshtë pjesë e brezit të shkëlqyer të futbollistëve që, duke ndjekur të 

njëjtën rrugë të shkollës së Xh. Demnerit, futet në ekipin e parë të KS “17 
Nëntori”. Nën drejtimin e M. Allës, fitoi trofeun e parë të kampionit për 
periudhën e pasçlirimit, duke arritur madje në katër të tillë (1965, 1966, 
1968, 1970). Në arshivin e tij, ai ka edhe kupën e Shqipërisë të vitit 1963. 

Gjatë periudhës 1963-1974, që ai luajti me kategorinë e parë ka 
zhvilluar mbi 400 ndeshje zyrtare të aktiviteteve tona. Si një sulmues tipik i 
qendrës, falë vetive të tij fizike dhe intelektit të tij, të mbështetur edhe në 
veprimet individuale si: depërtime të shpejta, nuhatës i portës, goditje të 
forta me këmbë e me kokë dhe rigorozitetit në detyrat taktike, ishte përherë 
problem për mbrojtjet kundërshtare. Në sezonin e 1969-1970, që shënoi 
edhe trofeun e fundit për të, ai arriti kuotën më të lartë të golshënuesit. 
Kontributi i tij është më i madh kur kujtohet se pas këtij sezoni, që shënon 
periudha të vështira për KS “17 Nëntori”, ai ishte ndër më protagonistët e 
skuadrës. Edhe Skënderin, sikundër disa shokë të tij, politika e kohës e 
ishte detyruar të bënte stërvitjen ushtarake pasuniversitare jashtë Tiranës.  

Në ndeshjet dinjitoze ndërkombëtare për kupat e Ballkanit dhe 
sidomos të Europës, me “Standard” të Belgjikës, "Ajaks" të Hollandës,  
"Kilmarnok" të Skocisë etj., ka qenë pjesë e rëndësishme e skuadrës. Për 
vlerat e tij cilësore, ai ka zhvilluar ndeshje ndërkombëtare edhe në përbërje 
të ekipit përfaqësues.   

Prirjet futbollistike, Skënderi i trashëgoi edhe te djali i tij, Endi. 
Megjithëse jo në nivelet e të jatit, ai, duke luajtur me të njëjtën skuadër, po 
me KS “17 Nëntori”, arriti deri në ekipin e parë, madje edhe me dy tituj të 
kampionit (1885 dhe 1998).   

Në karrierën e tij jo të lojtarit, deri në 1990, ushtroi profesionin e 
mësuesit në disa shkolla të Tiranës. Si funksionar i lartë i sportit, pasi punoi 
për pesë vjet me detyrën e sekretarit ekzekutiv të KF “17 Nëntori”, ku fitoi 
edhe një titull të kampionit (1995), kaloi në Federatën Shqiptare të Fut-
bollit. Në këtë institucion ka kryer detyrën e sekretarit të saj (1997-1998), të 
anëtarit të Komitetit Ekzekutiv të Federatës dhe të kryetarit të komisionit të 
garave (prej vitit 1995). Eshtë zgjedhur edhe President i Ligës së ama-
torëve (prej vitit 2000). 
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ZHAN AGUSTIN BONATI 

                            
- Mjeshtër i merituar i sportit - 

 
                                     

Zhan Bonati ka lindur më 19-2-1945 në një familje intelektuale në 
Tiranë. Pasi mbaroi shkollën e mesme teknike punon për riparimin e apara-
turave mjekësore, profesion të cilin e vazhdon edhe sot. 

Aktivizimin e parë sportiv, por për pak kohë, e pat në ekipin e 
futbollit të Pallatit të Pionerëve. Në vitin 1960, Asllan Rusi, shoku i tij i 
fëmijërisë, e tërhoqi në ekipin e volejbollit të KS "Dinamo", megjithëse ky 
sport ishte fare i panjohur për të. Falë strukturës fizike të tij, forcës goditëse 
në gjuajtjen e topave, egos sportive të jashtëzakonshme, punës kolosale 
stërvitore dhe ndihmës së stafit drejtues të ekipeve të të rinjve dhe të të 
rriturve të klubit, ai arriti që pas tre vjetësh të bëhet pjesëtar i ekipit të parë. 
Deri më 1966, me atë ekip, në të cilin luanin lojtarët më në zë të volejbollit 
shqiptar të kohës, fitoi tri herë radhazi titullin kampion kombëtar.  

Ligjet e shkruara apo të pashkruara të politikës klasore e detyrojnë 
Zhanin të ndërpresë sportin në vitin 1966. Ata nuk konsideruan as mjesh-
trinë e lojës së tij, me karakteristika që në atë kohë po shkëlqenin gjithnjë e 
më shumë dhe që impononin respekt jo vetëm në kolegët e skuadrës por 
edhe te dashamirësit e sportit. Më pas, ai mundi të aktivizohej vetëm me 
KS "Dajti" (1970-1977), i cili përfshirë kontributin e çmuar të Zhanit, arriti të 
zëjë dy herë vendin e tretë në kampionatet kombëtare dhe në kupat e 
Republikës.. 

Vitet e erës së re, Zhanin e gjejnë trajner të ekipit të volejbollistëve 
të rinj të "Tiranës" dhe më pas trajner në stafin e ekipit të volejbollit për të 
rritur, me të cilin ka fituar jo pak, por tre tituj kampion dhe një kupë të 
Shqipërisë. Në këtë detyrë, nga viti 1990 deri më sot, ai ka përfaqësuar 
vendin tonë edhe në kupa të Europës, duke kaluar një herë deri turin e 
parë. Krahas punës së respektuar në institucionin e mjekësisë, ai vazhdon 
t'i shërbejë KS “Tirana” tashmë të dashuruar prej zemrës së tij. 

Mban titullin “Nderi i Sportit Shqiptar”. 
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ZIJA REXHEP SHABA 
                            
- Funksionar i lartë i sportit - 

 
                                     

Lindi në Tiranë më 25 gusht 1945. Në vitin 1969, mbështetur në 
dashurinë e hershme pas futbollit, kreu studimet e larta në ILKF (sot AEFS) 
"Vojo Kushi", ku u diplomua “mësues i edukimit fizik”. E ushtroi këtë profe-
sion në shkolla të mesme të Tiranës dhe në ILB. Më parë, ishte aktivizuar 
me ekipin e para të rinjve të Tiranës, më pas, në vitet 1962-1964, me të rinjtë 
(U-18) të KS "Dinamo" dhe nga viti 1966 deri në vitin 1973, futbollist dhe 
kapiten i ekipit të KS "Dajti" të Tiranës. 

Kontributi i Zijajit njihet edhe në detyrën e trajnerit të futbollit, për 
të cilën ka bërë një kurs pasuniversitar. Gjatë viteve 1973-1983, ka drejtuar 
ekipin e të rriturve "Dajti" të Tiranës. Falë edhe punës së tij profesionale, u 
arrit renditja maksimale, kreu i tabelës së klasifikimit dhe fitimi i titullit 
kampion në kategorinë e dytë. Moskalimi në kategorinë e parë të kam-
pionatit kombëtar lidhet vetëm me ndryshimin e rregullores së FShF mbi 
numurin e skudrave të kryeqytetit. Ai bëri punë të mirë edhe me ekipin e 
futbollit të U-19 të KS "17 Nëntori. 

Në vitet 1989-1991 ka qenë shef i KS "17 Nëntori". Për këto dy vite, 
që ai drejtoi këtë klub, me atë traditë të shklqyer, janë arritur mjaft rezul-
tate pozitive dhe u fituan trofe të shumta si në qitje, futboll, volejboll, 
atletikë, peshëngritje etj.. Por, veç këtyre objektivave, Zijai u përkushtua 
edhe në një problem tjetër dhe shumë të rëndësishëm, në përmirësimin dhe 
ngritjen e terreneve sportive të klubit. Ndër këto mund të përmenden 
veçanërisht ndryshimet e ndjeshme në Stadiumin “Skënder Halili”.   

Duke qenë gjithnjë i angazhuar me kualifikimin e tij, si specialist i 
futbollit, Zijai ka marrë pjesë në kursin e kualifikimit në Koverçiano të 
Italisë (1996) dhe në një kurs të organizuar nga FIFA e të zhvilluar në Svicër 
(1997). Falë këtyre kualifikimeve teorike dhe përvojës së tij në terren, ai 
mban liçensën e trajnerit të kategorisë së parë. Prej më se katër vjetësh, 
drejton të vetmen shkollë të mjeshtrisë në futboll, atë "Loro Boriçi", ku falë 
aftësive organizuese dhe karakterit të tij, ka fituar respektin e trupit peda-
gogjik dhe të nxënësve të shkollës. Në këtë detyrë, ai ndjen edhe një 
kënaqësi të dytë. Në komplekset e ekipeve kombëtare në Kamëz ka 
mbaruar godina e shkollës së re, një endërr e hershme e specialistëve tonë 
të futbollit. 

Mban medaljen " Naim Frashëri" dhe Urdhërin "Naim Frashëri" të 
klasit III. 
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AFERDITA TUSHA 
                            

- Medalje e Artë - 
 
                                     

Afërdita Tusha, e lindur në Tiranë më 4-9-1945, aktivitetin sportiv 
të qitjes e ka filluar në moshën 18 vjeç. Kur bëheshin garat midis shkollave 
të mesme të Tiranës, ajo ra në sy të trajnerit të mirënjohur, mjeshtrit të 
merituar të sportit, Ali Matës, i cili e zgjodhi atë për në ekipin e sapofor-
muar në KS "17 Nëntori", sot KS "Tirana". 

Prirjet dhe aftësitë e saj u dukën që në aktivitetet e para ku ajo mori 
pjesë. Në garën 1x60 preçizion pushkë të vitit 1964, ndonëse me ekipin e të 
rejave, Afërdita zuri vendin e dytë në kampionatin e kategorisë së dytë të 
të rriturve. Pas një viti në kampionatin e të rriturave, po këtë rezultat, ajo e 
arriti edhe në garën 1x10, distanca 25 metra, me pistoletën "Drulov". Nuk 
vonoi shumë dhe, në vitin 1966, me të njëjtën pistoletë, theu rekordin kom-
bëtar nga 274 në 277 pikë në garën 1x30 me distancën 25 metra dhe nga 93 
në 95 pikë në garën 1x10, distancë 25 metra. Me pistoletën "Mc" për 
meshkuj 1x60, në 50 metra zuri vendin e tretë. Me pjesmarrjen e saj të gjatë 
26 vjeçare (1963-1998) dhe të shoqëruar me rezultate dinjitoze e të qën-
drueshme, Afërdita ka përfaqësuar me mjaft sukses KS "17 Nëntori" në 
shumë kampionate dhe kupa të Republikës. Duke rivalizuar me qitëset më 
të mira të vendit tonë, ajo ka zënë vazhdimisht vende të para dhe të dyta si 
dhe ka thyer edhe disa rekorde kombëtare. Afërdita ka marrë pjesë edhe në 
mjaft aktivitete ndërkombëtare.  

Me pistoletën Mc, 1x60 në 50 metra, më 1972, duke thyer rekordin 
kombëtar, ajo ka arritur 559 pikë. Në Spartakiadën e tretë kombëtare, në 
garën 1x60 distancë 50 metra, fitoi medaljen e artë me të njëjtën pistoletë. 
Po kështu, në vitin 1982, theu rekordin kombëtar 586+581 në garat me 
pistoletë 30x30 siluetë 25 metra dhe 1x40 ajër 10 metra.  

E veçanta e saj është se në garat ekipore të qitjes ka rivalizuar edhe 
me meshkujt. Duke ndjekur këtë veçori, në Olimpiadën XX të zhvilluar në 
Mynih të Gjermanisë (gusht-shtator 1972), midis 100 pjesëmarrësve mjaft 
cilësorë, ajo zuri vendin e njëzetë në garën 1x60 metra me pistoletë Mc, për 
distancën 50 metra. Për këtë, mediat e huaja theksuan se ishte i vetmi rast 
në botë që një femër rivalizonte midis burrave në vijën e zjarrit. 
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ASLLAN RUSI 
                            

- Mjeshtër i merituar i sportit - 
 
                                     

Asllan Rusi lindi në Tiranë më 4 tetor të vitit 1945 në një familje 
intelektualësh. Pasi mbaroi shkollën e mesme, kreu studimet e larta në 
ILKF "Vojo Kushi", ku u diplomua “mësues i edukimit fizik”. Ky sportist i 
shquar vdiq nga një sëmundje e pashërueshme në vitin 1983. 

Me dashurinë për sportin, ai, që në fëmijëri organizonte me bash-
këmoshatarët e vet lojrat e futbollit, të atletikës etj. Me volejbollin aktivi-
zohet fillimisht, me ekipin e KS "17 Nëntori" (1959-1960). Por, përherë, 
mundësitë e klubeve më të fuqishme, bënë që gjatë gjithë karrierës së 
shkëlqyer të tij, nga viti 1961 e deri më 1975, ai të luajë për KS "Dinamo". 
Falë të dhënave të shumta fizike e teknike dhe punës këmbëngulëse të tij, ai 
bëri hop të dukshëm cilësor sportiv duke u kthyer në një kolos të vërtetë të 
volejbollit dinamovit dhe shqiptar. Gjatë 14 vjetëve në këtë ekip, duke u 
aktivizuar në qindra ndeshje, është shpallur 12 herë kampion i vendit, 7 
herë fitues i kupës së Shqipërisë dhe fitues i Spartakiadës kombëtare të vitit 
1969. Nivelin e lartë të volejbollit të tij e ka treguar edhe në 45 takimet 
ndërkombëtare të zhvilluara në bazë klubi në takimet me ekipe të Ballkanit 
dhe të Europës. Nga të 10 edicionet pjesëmarrëse në kupën e kampioneve, 
në atë të vitit 1971-1972, falë edhe kontributit të çmuar të tij, "Dinamo" 
radhitet në katër skuadrat më të mira të këtij aktiviteti.  

Për disa vite, ka qenë anëtar i ekipit kombëtar të volejbollit, me të 
cilin ka zhvilluar mbi 35 takime ndërkombëtare. Për t'u theksuar janë 
pjesëmarrjet në eliminatoret e kampionatit botëror të vitit 1969 zhvilluar në 
Sofje dhe në kampionatin europian të vitit 1967 zhvilluar në Turqi, në të 
cilat u cilësua si shuteri më i mirë. Për vlerat e tij të padiskutueshme, në 
vitet 1966 dhe 1967, është fitues i anketës së gazetës "Sporti Popullor".  

Me edukatën e formuar qytetare, Asllani ishte shembull i figurës së 
sportistit të vërtetë jo vetëm në stërvitje e në lojë, por edhe jashtë tyre. Për 
nder të tij, punës së madhe të tij dhe angazhimit model në sportin e 
volejbollit shqiptar, organet kopetente i dhanë emrin "Asllan Rusi" pallatit 
kryesor sportiv të Tiranës. 

Për kontributin dhe cilësinë e lartë, ai mban edhe titullin “Nderi i 
Sportit Shqiptar”. 
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ÇLIRIM BEQIR BALLUKU 
                            

- Medalje e Artë - 
 
                                     

Ka lindur në Tiranë më 23-10-1945 në një familje me tradita të 
hershme tiranase. Eshtë diplomuar, më 1969, “inxhinier elektronik” në fakul-
tetin e inxhinierisë të Universitetit të Tiranës. Me këtë profesion, punoi në 
RTSh deri në vitin 1974, kur shkaqet politike e larguan prej andej. Nga viti 
1996, si njeri dhe specialist i nderuar, ai vazhdon të punojë plot angazhim 
në Telekomin Shqiptar. 

Prej futbollit, pasion i shumicës së fëmijve dhe të rinjve, u largua 
shpejt dhe tamam atëherë kur specialistët e atletikës konstatuan aftësitë 
dhe të dhënat e tij për garat e shpejtësisë. Dhe, që nga ajo kohë, ai pati 
suksese. Kanë qenë vitet 1960-1961, kur, në përbërje të KS “Dinamo”, 
Çlirimi shpërtheu me rezultatet e moshave të reja për garat 60 m, 100 m 
dhe 200 m. Ata u bënë më të dukshme menjëherë pas aktivizimit të tij me të 
rriturit. Ishte krejt i ri, dhe vetëm 17 vjeç, kur meritoi titullin “mjeshtër i 
sportit”. Po për këto tregues të lartë, në vitin 1962, ai përfshihet në fituesit e 
anketës “10 sportistët më të mirë të vitit” të gazetës “Sporti popullor”. Falë 
punës së tij serioze e sistematike, duke mbetur gjithnjë i sukseshëm në 
rezultate dhe në trofe, ai u aktivizua pa ndërprerje deri në vitin 1971.  

Rezultatet dhe sukseset e shkëlqyera të tij provohen me më shumë 
se 24 tituj të kampionit kombëtar të fituar prej tij në garat 100 m, 200 m, si 
dhe në stafetat 4x100 m dhe 4x400 m. Në Spartakiadën kombëtare të vitit 
1969, Çlirimi arriti një rezultat tejet të rrallë, kur fitoi vendin e parë në katër 
gara të atletikës. Ai ka qenë i pranishëm edhe në mjaft aktivitete të tjera. 

Të gjitha këto arritje, ai i ka të arshivuara jo vetëm me klubin e tij të 
Dinamos, por edhe në përbërje të ekipit kombëtar të atletikës, kur ka marrë 
pjesë në aktivitetet ndërkombëtare ballkanike apo europiane.        

Për meritat, kontributin dhe vlerat e tij, veç fletëve të ndryshme të 
nderit, ai është dekoruar edhe me Urdhërin “Naim Frashëri” të klasit të 
dytë. 
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AGRON TAFILICA 
                            

- Mjeshtër i merituar i sportit - 
 
                                     

Agroni ka lindur në Tiranë më 14 prill 1946. Ndryshe nga shumica 
e fëmijëve, dashuroi biçikletën deri sa një ditë provoi edhe atë sportive. 
Pasioni i tij për këtë sport, i lidhur edhe me të dhënat fizike, u konstatua 
nga specialistët përkatës, të cilët e grupojnë në ekipin e çiklistëve të KS 
“Dinamo”. I stërvitur nga trajnerët po aq pasionantë E. Shaba dhe S. Hima, 
ai shpejt u bë çiklist me emër dhe me arritje shumë të mira. 

Gjatë gjithë karrierës së tij 11 vjeçare (1970-1981), Agroni tregoi 
vullnet dhe karakter të fortë, grintë sportive, guxim dhe sakrificë, tipare të 
domosdoshme për një çiklist. Me egon për fitore, ai arriti rezultate të ndje-
shme, ndër të cilat: tre herë kampion kombëtar (1973, 1974 dhe 1975); dy 
herë trofeun e garës së kufirit (1973 dhe 1977) dhe një herë garën e çik-
lokrosit. Në përbërje të garave të mësipërme, Agroni ka fituar mjaft etapa 
të veçanta të rretheve çiklistike. Në atën Shkodër-Lezhë, me kronometër, ka 
arritur edhe kohën më të mirë. 

Ai ka marrë pjesë edhe në disa aktivitete ndërkombëtare. Për t’u 
theksuar është turneu në Kinë, i zhvilluar në vitin 1974 dhe pjesëmarrja në 
kampionatin botëror të zhvilluar në Hollandë në vitin 1979 etj.. Paraqitja e 
Agronit në këto gara u vlerësua si profesionale dhe mjaft dinjitoze. 

Për rezultatet e arritura në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar, ai ka 
fituar anketën e viteve 1973 dhe 1975, “10 sportistët më të mirë” të gazetës 
“Sporti popullor”. 

Gjithnjë i pasionuar, por jo me pjesëmarrjen si sportist, ai ushtron 
tani detyrën e trajnerit të çiklizmit në KS “Partizani”. Duke dhënë përvojën 
dhe dijet e tij për përgatitjen e çiklistëve të rinj, mbetet përsëri i nderuar 
dhe i respektuar. Agroni angazhohet, gjithashtu, edhe me detyrën e 
gjyqtarit të këtij sporti të bukur. 

Eshtë dekoruar me Urdhërin “Naim Frashëri” të klasit të parë. 
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BUJAR MEHMET BODINAKU 
                            

- Mjeshtër i merituar i sportit - 
 
                                     

Ka lindur më 24-7-1946 në një familje të hershme vendase. I dip-
lomuar në ILKF "Vojo Kushi", nga viti 1974 deri më 1992, pasi kishte drej-
tuar për një vit estradën e ushtrisë, ka punuar si mësues i edukimit fizik në 
shkolla të ndryshme të Tiranës. Nga viti 1993 deri në vitin 2000 ishte 
drejtor i cirkut të Tiranës. “Libri i Artë” i KS “Tirana” e rendit Bujarin ndër 
pesë peshëngritësit më të mirë.    

Fare i ri (1961-1963), Bujari është aktivizuar me ekipin e gjimnas-
tikës të klubit sportiv "Tirana". Akrobacinë, të cilën e filloi edhe më herët, 
(që në moshën tetëvjeçare), e vazhdoi më tutje deri më 1974 pranë Estradës 
së Tiranës me veprimtari artistike e sportive. Cilësitë e mira fizike, eleganca 
e demonstrimit dhe elementët e guximit ishin karakteristikat e tij, prej të 
cilave merrte duartrokitjet dhe respektin e shikuesve. Por, peshëngritja 
ishte zgjedhja më e suksesshme e tij. Që në garën e parë të këtij sporti kur 
Bujari mori pjesë, jo vetëm se shpallet kampion, por theu katër rekorde 
kombëtare. Gjatë karrierës së tij, të cilën e ushtroi deri në vitin 1981, është 
shpallur 17 herë kampion dhe ka thyer 90 rekorde kombëtare.  

Bujari ka qenë i suksesshëm edhe në aktivitete ndërkombëtare. 
Ndërmjet 42 shteteve pjesëmarrëse në Lojrat e Forcave të Reja, megjithëse 
me të njëjtin rezultat me vendin e parë, për shkak të peshës së tij më të 
rëndë, u rendit i treti në tregarësh. Në këtë aktivitet, ai theu dhjetë rekorde 
kombëtare dhe dy të vetë Lojrave. Për këtë është vlerësuar në anketën“10 
Sportistët më të mirë të Forcave të Reja”. Situatat e dallgëzuara politike 
disa herë e penguan për të dalë jashtë vendit. Megjithate, në Shqipëri, në të 
gjitha garat ndërkombëtare, ai ka zënë vendin e parë për peshën 67,5 kg.  

Bujari ka dhënë kontribut të rëndësishëm edhe në rolin e trajnerit. 
Nga viti 1973 deri më 1979, duke punuar me ekipin e të rinjve të KS "17 
Nëntori", ka zënë vende të para dhe ka përgatitur sportistë cilësorë, ndër të 
cilët edhe P. Dhimën, kampionin e mëvonshëm olimpik dhe botëror. Punë 
të mirë ka bërë edhe me të rinjtë dhe të rriturit e KS "Studenti" (1980-1983), 
me të cilët ka zënë dy herë vendin e tretë. Falë profesionalizmit të tij, më 
1986 i besohet detyra e trajnerit të ekipit kombëtartë peshëngritjes. 

Për meritat e tij, është vlerësuar edhe me titujt “Mësues i Nde-
ruar”; “Nderi i Sportit Shqiptar” dhe “Krenaria e Qytetit të Tiranës”. Eshtë 
dekoruar me Urdhërin “Naim Frashëri" të klasit I. 
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GANI BAJRAM XHAFA 
                            

- Mjeshtër i merituar i sportit - 
- Anëtar i ekipit kombëtar të futbollit - 

                                     
Gani Xhafa ka lindur më 22-8-1946 në një familje të hershme tira-

nase. Pasi mbaroi shkollën e mesme kreu studimet e larta në ILKF (sot 
AEFS) "Vojo Kushi" ku u diplomua “mësues i edukimit fizik”, profesion të ci-
lin e ushtroi me mjaft përkushtim në disa shkolla  të qytetit të Tiranës. 

Sportin e futbollit, këtë pasion të fëmijërisë së tij, e nisi në Pallatin e 
pionerëve të Tiranës, me ekipin e të cilit zuri vendin e parë në Spartakiadën 
e vitit 1961 të zhvilluar në Durrës. Gjatë periudhës 1962-1964, duke luajtur 
me të rinjtë e KS "Dinamo", ka fituar një kampionat. Karrierën e tij të gjatë 
futbollistike e shpalosi më tutje me të rriturit e këtij klubi, ku u shqua për 
rezultatet, cilësinë, korrektësinë dhe edukatën në lojë. Gjatë 14 vjetëve të 
aktivizimit me këtë klub, ka dalë tri herë kampion i vendit (1972-1973, 
1974-1975 dhe 1975-1976) dhe ka fituar një herë kupën e Republikës (1971). 
Në vitin 1973 është shpallur futbollisti më i dalluar i kampionatit. 

Për Ganiun, falë vlerave fizike, teknike dhe taktike të tij, mjaft i 
rëndësishëm është kontributi që ka dhënë ai në ndeshjet ndërkombëtare të 
zhvilluara me skuadrën e "Dinamos" për aktivitetet ballkanike dhe europi-
ane. Po për këto vlera cilësore, me të cilat ai karakterizohesh gjithnjë, është 
thirur për aktivitete të këtij lloji edhe nga klubet "Skënderbeu", më 1967; 
"Vllaznia", më 1968 dhe “17 Nëntori”, më 1969, për ndeshjen ndaj "Ajaks" 
të Amsterdamit, të vlefshme për Kupën e Kampioneve të Europës. Vlerat e 
tij të shquara futbollistike, Ganiu i tregoi edhe në përbërje të ekipit kombë-
tar të futbollit në ndeshjet ndaj jugosllavëve, belgëve, gjermanëve etj.,. 

 Nga viti 1976 deri më 1998 ka provuar edhe përvojën e trajnerit të 
në KS "Dinamo". E filloi me të rinjtë dhe, më pas kaloi edhe me të rriturit, 
me të cilët u shpall kampion i vitit 1977. Nga viti 1988, Ganiu kryen de-
tyrën e inspektorit të futbollit po në këtë klub.. 
           Për meritat dhe vlerat e tij sportive ai mban edhe titullin “Mjeshtër i  
sportit” dhe është dekoruar me Urdhërin "Naim Frashëri". 
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FLORA TAHIR TOTO (SHQEVI) 
                            

- Trajnere e merituar - 
- Mjeshtre e merituar e sportit - 

                                     
Ka lindur në Tiranë më 20-9-1946, ku, më 1967, mbaroi edhe studi-

met e larta pranë ILKF "Vojo Kushi" me diplomëm “mësues i edukimit fizik”. 
Prej asaj kohe e deri sa doli në pension, ka qenë pedagoge, madje, 

për pesë vjet, edhe shefe e katedrës së gjimnastikës në ILKF "Vojo Kushi". 
Ka punuar edhe në drejtorinë e kulturës fizike dhe të sporteve të Ministrisë 
së Arsimit deri në funksionin e lartë, kryetare e Federatës Shqiptare të 
Gjimnastikës dhe të Notit. 

Në karrierën sportive, vlerat e saj të shumëanëshme si një gjim-
naste e shkëlqyer në përbërje të KS “17 Nëntori”, ajo i tregoi në të gjitha 
garat kombëtare ku mori pjesë. Për tetë vjet radhazi, si kampione e 
Shqipërisë në sportin e gjimnastikës, arriti mjaft trofe të merituara. Duke 
shtrirë pjesëmarrjen e saj edhe në sporte të tjera, Flora Toto është shpallur 
edhe dy herë kampione e vendit në akrobacinë sportive, duke pasë edhe 
një privilegj të sajin, është parashutistja e parë e vendit. 

Në detyrën e trajneres, për disa vite rresht, ka qenë në krye të eki-
peve tona kombëtare për gjimnastikën sportive. Rezultat i punës së saj 
është përgatitja e disa mjeshtreve të sportit, që më vonë shkëlqyen në 
aktivitetet kombëtare dhe ndërkombëtare. Ajo vazhdon të jetë edhe sot 
gjyqtare e atletikës, e gjimnastikës dhe e notit. Për nivelin dhe persona-
litetin e saj, është zgjedhur anëtare e kryesisë së Federatës Shqiptare të 
Gjimnastikës. 

Për meritat e veta ka edhe titullin “Nderi i Sportit Shqiptar” dhe 
është dekoruar me Medaljen "Naim Frashëri". 
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SALI HYSEN HIMA 
                            

- Mjeshtër i merituar i sportit - 
 

                                     
Sali Hima lindi në Tiranë më 19 tetor 1946 në një familje të herësh-

me vendase. Sportit të çiklizmit, veç rinisë, i ka kushtuar një pjesë tjetër të 
jetës së tij, për të cilin edhe tani vazhdon të kontribuojë me pasionin e tij 
karakteristik. Duke u inkuadruar në grupin çiklistik të të rinjve të KS 
“Tirana”, nga garat me biçikletën e zakonshme deri në atë të kursit, kaloi 
më pas me KS “Dinamo”. Jo vetëm dëshira, vullneti, grinta sportive dhe 
puna e planifikuar në përgatitje, por edhe të dhënat e talentit, konstrukti i 
përshtatshëm fizik, për këtë sport, e bënë Saliun një prej çiklistëve më me 
emër të vendit tonë. 

Nga rezultatet më të mira të arritura prej tij janë titujt kampion në 
kampionatet kombëtare çiklistike të viteve 1967 dhe 1968;  vendi i parë në 
Spartakiadën kombëtare të vitit 1969; vendi i parë në garën e kufirit në 
vitin 1968; fitimi i garës individuale Tiranë-Durrës me kronometër në vitin 
1968 dhe fitimi i garës së festës së çlirimit më 1969. Veç këtyre, Saliu ka 
triumfuar edhe në disa etapa të rretheve të ndyshme çiklistike, siç janë ata: 
Gjirokastër-Berat (1968), Shkodër-Burrel, Durrës-Vlorë, Tiranë-Elbasan etj. 
apo edhe të garave të tjera.  

Eshtë pjesëmarrës edhe në disa aktivitete ndërkombëtare, ku më të 
theksuarat janë ato të zhvilluara në Rumani dhe në Kinë. Në vitin 1974, me 
pjesëmarrjen e çiklistëve kinezë, ai doli i pari duke fituar më parë garën 
Elbasan-Korçë.  

Për rezultatet e larta të tij të larta, në vitin 1968, është shpallur 
fitues i anketës "5 sportistët më të mirë të vitit". 

Kontributi sportiv i Saliut shihet edhe në rolin e trajnerit. Nga viti 
1980 deri në vitin 1994, ka përgatitur ekipet çiklistike të të rriturve dhe të të 
rinjve të KS "Dinamo"; ndërsa pas vitit 1994 atë të çiklistëve të rinj të KS 
"Partizani”. Eshtë, gjithashtu, "Gjyqtar i kategorisë së parë" për sportin e 
çiklizmit.  

Përveç titullit “Mjeshtër i merituar i sportit”, ka edhe ato “Nderi i 
Sportit Shqiptar”, si dhe është dekoruar me Medaljen "Naim Frashëri" dhe 
Urdhërin "Naim Frashëri" të klasit III. 
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FERID REXHEP BERBERI 
                            

- Mjeshtër i merituar i sportit - 
 

                                     
Ferid Berberi, i lindur më 6-12-1946 në qytetin e Tiranës, pas 

shkollës së mesme ka kryer studimet e larta në ILKF "Vojo Kushi" me 
diplomën “mësues i edukimit fizik” si dhe tri vite të inxhinierisë mekanike 
pranë UT. Profesionin e arsimtarit, si mësues i lëndës së mekanikës dhe të 
edukimit fizik, për shumë vite, e ushtroi në shkollën e mesme "Sami 
Frashëri". Për rezultatet e arritura në këtë detyrë është dekoruar me 
Urdhërin "Naim Frashëri" të klasit  II. 

Me sportin e peshëngritjes Feridi është marrë që në vitin 1963. Falë 
strukturës fizike, vullnetit dhe këmnguljes së tij, si dhe punës sistematike të 
trajnerit, ai shkëlqeu që në vitin e dytë, kur u shpall kampion kombëtar në 
peshën e mesme. I nxitur nga këto arritje, rezultatet erdhën njëri pas tjetrit, 
disa prej të cilave janë: 120 kg forcë, 110 kg shkëputje dhe 142,5 kg shtytje. 
Duke thyer rekordet kombëtare, ai shpallet kampion në vitet 1972, 1973, 
1974 dhe 1975. Feridi është i pari sportist që ngriti mbi 400 kg. Ai është 
fitues edhe i Spartakiadës Kombëtare të vitit 1969.  

Duke konkurruar ndaj kundershtareve me shumë emër në sportin 
e peshëngritjes, Feridi ka marrë pjesë edhe në disa gara ndërkombëtare të 
të zhvilluara në Kinë (1973) dhe në Rumani. Thyerjet e rekordeve kombë-
tare do të ishin edhe më të shumta e të shpeshta në se nuk do të ishte 
dëmtuar në këmbë. 

Vlerat e Feridit rriten më tepër falë kontributit të tij të shquar në 
rolin e trajnerit. Këtë detyrë ai e ushtroi që në vitin 1976 me peshëngritësit e 
rritur të KS "Dinamo". Përveç rezultateve të larta, ai përgatiti edhe mjaft 
sportiste cilsorë, të dalluar më vonë në aktivitetet tona kombëtare dhe 
ndërkombëtare. I ndihmuar edhe nga disa kurse të kualifikimit me specia-
listë të huaj, Feridi vihet në detyren e trajnerit të ekipit kombëtar të 
peshëngritjes (1979-1985). Nën drejtimin e tij, sportistet tanë kanë marrë 
disa vende nderi. Ai arriti që me përfaqësusesen e të rinjve në peshëngritje 
të fitojë dy herë titullin kampion i Ballkanit. 

Gjatë viteve 1992-2000, ka qenë në postin e sekretarit të përgjith-
shëm të Federatës së peshëngritjes. Prej atëherë e deri tani është punonjës 
shkencor në qendrën kërkimore shkencore të fizkulturës. 

Eshtë dekoruar me Urdhërin "Naim Frasheri" të klasit II dhe I. 
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BUKUROSHE HASIP SHTIZA (BELLOVA) 
                            

- Mjeshtre e merituar e sportit - 
 

                                     
Ka lindur në Tiranë më 15-1-1947 dhe ka kryer studimet e larta në 

ILKF (sot AEFS) "Vojo Kushi", ku u diplomua “mësuese e edukimit fizik”. Pu-
noi me këtë profesion në disa shkolla të qytetit të Tiranës, duke qenë e 
frymëzuar edhe nga familja, ku sporti është pjesë përbëse e jetës së saj. 
Bukuroshja tani është në pension.  

"Libri i Artë" i KS "Tirana", ndër 11 basketbollistët dhe basketbollis-
tet më të mirë të klubit, e rrjeshton ate si pasardhëse të denjë të brezave të 
mëparshëm dhe si një model për brezat e ardhëshëm. 

Pasioni dhe të dhënat e konsiderueshme: cilësitë fizike, shtati i 
lartë dhe vullneti i fortë në përgatitje që në fillim të karrierës së saj, ishin 
themeli i një basketbollisteje të ardhëshme e njëherësh të madhe. Megjithë-
se nën moshën e caktuar, ajo luajti me basketbollistet e rritura të kategorisë 
së parë të KS "17 Nëntori" (sot KS "Tirana”). Krahas emrave të shquara të 
asaj kohe që luanin me atë ekip, Bukuroshja përsosi më tej të gjithë tre-
guesit e saj të lojës së basketbollit. Ajo bëhet pjesëtare dhe titullare e 
padiskutueshme e pesëshes së parë dhe, më vonë edhe kapitene e skua-
drës. Si shënuese e shkëlqyer, me 35-40 pikë për çdo ndeshje, Bukuroshja 
mbeti ndër më të mirat e vendit dhe për këtë mbahet mend ende. Bilanci i 
saj është i rrallë. Gjatë karrierës 17-vjeçare, ka zhvilluar mbi 600 ndeshje në 
aktivitetet tona kombëtare, duke fituar rreth 30 trofe kampionatesh e 
kupash të ndryshme. 

Shumë vjet rrjesht, Bukuroshja ka qenë lojtare dhe kapitene edhe 
për skuadrën tonë kombëtare. Gjithnjë e dalluar dhe mjaft e rëndësishme 
për lojën e saj, me ekipin shqiptar ka zhvilluar mbi 30 ndeshje ndërkom-
bëtare, duke u shquar gjithnjë për shënimin e pikëve. Eshtë shpallur fituese 
e anketës "5 basketbollistet më të mira të vendit". 

Për kualitetet e shumta të saj, ajo ishte zgjedhur anëtare e kryesisë 
së Federatës Shqiptare të Basketbollit. Vazhdon të jetë anëtare e Komitetit 
Olimpik Special Shqiptar. 

Bashkëshorti i saj, Ismeti, komentatori aq i njohur dhe veteran i 
sportit tonë, si dhe të dy djemtë e tyre, po ashtu mjaft të njohur si basket-
bollistë, krenohen me arritjet e mrekullueshme të Bukuroshes. Këto reali-
tete të bukura të familjeve tona ndikojnë pa dyshim edhe në përparimin e 
sportit shqiptar. 
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KUJTIM SELMAN KASMI 
                            

- Mjeshtër i merituar i sportit - 
 

                                     
Kujtim Kasmi lindi në Tiranë në janar të vitit 1947 dhe prej një 

familje që nxorri sportistë të njohur. Pasi mbaroi shkollën e mesme, kreu 
studimet e larta në ILKF " (sot AEFS) "Vojo Kushi, ku u diplomua “mësues i 
edukimit fizik”. Sikurse të gjithë moshatarët, edhe ai ka luajtur futboll, por 
në jo më tepër se në një spartakiadë pionerësh të zhvilluar në Durrës. I 
aktivizuar edhe si basketbollist, specialistët e këtij sporti, të cilët nuk u 
zhgënjuan, e vlerësojnë atë për talentin dhe të ardhmen e tij. 

Në moshën 17-vjeçare, Kujtimi bëhet pjesëtar i ekipit të basketbollit 
për të rritur të KS "17 Nëntori", madje i pesëshes së parë. Me këtë skuadër, 
ai zhvilloi qindra ndeshje kombëtare dhe ndërkombëtare dhe u kurorëzua 
disa herë me titullin kampion kombëtar dhe me disa kupa të Republikës. 
Për kohën që luajti dhe që përputhet me një rritje të ndjeshme të basket-
bollit tonë, edhe Kujtimi u rradhit krahas emrave më të njohur dhe më të 
mëdhenj. Duke bërë gjithnjë figurë të mirë sportive në stërvitje e në lojë 
dhe po aq të mirë edhe në shoqëri, ai ka qenë edhe pjesëtar i ekipit kom-
bëtar të basketbollit që nga viti 1965, madje që në moshë fare të re, kur ishte 
vetëm 18 vjeç. I vlefshëm dhe cilësor Kujtimi ka luajtur edhe në të gjitha 
ndeshjet ndërkombëtare të zhvilluara brenda dhe jashtë vendit. 

Kontributi sportiv i tij evidentohet po aq cilësisht edhe në detyrën 
e trajnerit, pas vitit 1979, kur ai e la karrierën e sportistit. Nga viti 1980 deri 
më 1994 ishte trajner i ekipit të basketbollit për femrat e KS "Tirana", të 
cilin, duke e drejtuar me mjaft kompetencë profesionale e ka nxjerrë disa 
herë kampione të vendit. Me detyrën e trajnerit të ekipit kombëtar të fem-
rave, për mbi 10 vjet, ka patur rezultate të kënaqshme në shumë takime 
ndërkombëtare të zhvilluara në vendet e Ballkanit, Europës dhe më gjërë. 
Një nga sukseset më të spikatura janë ato të Lojrave Mesdhetare (1984) në  
Latakia-Siri, ku ekipi i basketbollit i femrave shqiptare i drejtuar nga 
Kujtimi shpallet kampion dhe fiton Medaljen e Artë. 

Për arrijet e shumta gjatë veprimtarisë së tij sportive 30-vjeçare, si 
sportist e trajner, dhe mjaft të pasura nga pikëpamja cilësore, ai mban edhe 
titullin “Nderi i Sportit Shqiptar”. Si një emër i shquar i basketbollit të klu-
bit, me plot meritë, zen vend në “Librin e Artë” të KS “Tirana”. 

Aktualisht punon dhe jeton familjarisht në ShBA. 
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ENIS MEHMET TERIHATI 
                            

- Mjeshtër i merituar i sportit - 
 

                                     
Enis Terihati ka lindur në Tiranë më 12-2-1947. I diplomuar në 

Fakultetin e Histori-Filologjisë të Universitetit të Tiranës, ushtron detyrën e 
mësuesit të Historisë dhe të Gjeografisë. Karriera shumë e pasur e tij në 
volejboll, me aktivitete të nivelit të lartë kombëtar dhe ndërkombëtar, 
fillimet e saj i ka më me ekipin e të rinjve në KS "Dinamo" (1961-1965) me të 
cilin duke qenë edhe kapiten i skudrës, ka dalë dy herë kampion kombëtar 
(1963-1964 dhe 1964-1965). 

Më tutje, për 14 vjet pa ndërprerje (1966-1980), është aktivizuar me 
ekipin e të rriturve të volejbollit të po këtij klubi. Me një bilanc të rrallë të 
asaj skuadre, Enisi ose Niska, siç e thërrasin edhe tani, duke qenë 
gjithashtu kapiten i skuadrës në vitet 1973-1980, mban 13 tituj kampion 
kombëtar dhe nëntë kupa të Republikës. Ai është fitues edhe në Sparta-
kiadat kombëtare të viteve 1969 dhe 1979. Me KS "Dinamo", ka zhvilluar 
100 takime ndërkombëtare ballkanike dhe europiane. 

Falë kualiteteve të tij, ka qenë anëtar i ekipit kombëtar shqiptar të 
volejbollit gjatë periudhës 1966-1977 dhe kapiten i tij për vitet 1974-1977. 
Nga 40 ndesh-jet ndërkombëtare të zhvilluara me këtë skuadër, për t'u 
përmendur janë sidomos pjesëmarrjet tona në eleminatoret e kampionatit 
botëror të volejbollit të zhvilluara në Turqi (1969), si dhe në kampionatet 
ballkanike të zhvilluara në Timishoara të Rumanisë (1973) dhe në Athinë të 
Greqisë (1975). 

Me përvojën e trajnerit, në vitet 1981-1986, Enisi ka drejtuar ekipin 
e të rinjve të KS "Partizani". 

Për meritat e tij është dekoruar me Medaljen "Naim Frashëri" dhe 
Urdhërin "Naim Frashëri" të klasit  III, sikurse është vlerësuar edhe me 
titullin “Nderi i Sportit Shqiptar”. 
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HAMDI IDRIZ UKA 
                            

- Mjeshtër i merituar i sportit - 
 

                                     
Hamdi Uka ka lindur në Tiranë më 26-2-1947. Konstrukti fizik, 

forca dhe trimëria, si karakteristika të tij dalluese që në moshë të vogël, e 
drejtuan ate në sportet e rënda. Boksin dhe mundjen, i ushtroi si sportist 
dhe më vonë si trajner. Për boksin, stërvitjet e para i zhvilloi në klubin 
sportiv "17 Nëntori" me ekipet e grupmoshave. Veç treguesve të mësi-
përm, talenti sportiv, vullneti dhe pasioni në stërvitje e bënë shumë shpejt 
atë kampion të vendit. Si përfaqësues i atij klubi, nga viti 1959 deri në vitin 
1964, Hamdiu u bë kampion edhe për të rriturit. 

Por, ky talent shkëlqeu edhe në mundjen klasike. Me KS "Parti-
zani" të cilin ai e përfaqësoi në aktivitetet kombëtare, nga viti 1965 deri më 
1977, arriti rezultate të larta. Gjatë periudhës 1965-1970 ka qenë kampion 
në peshën gjysëm të mesme; ndërsa gjatë asaj 1971-1975, në ate të mesme. 
Në vitet 1959-1964 ka fituar Kupën e Republikës. 

Mbështetur në përvojën e tij, ai ka drejtuar edhe ekipin e mundjes 
të KS "Partizani", me të cilin ka dalë tri herë kampion dhe një herë fitues i 
kupës së Republikës (1972-1974); ekipin e boksit në KS "Partizani" (1991-
1996); ekipin e boksit "Shqiponja" të Gardës së Republikës, duke e mxjerrë 
dy herë kampion dhe dy herë fitues të Kupës së Shqipërisë (1996-2000); 
ekipin e boksit të KS "Dinamo", duke e mxjerrë kampion (2002) etj.. Në krye 
të ekipit kombëtar të boksit, ka arritur medaljen e bronzit, në peshën super 
të rëndë, për ndeshjet e kupës së Europës dhe medaljen e argjendë, në 
peshën e mesme e parë, për kampionatin ballkanik të të rinjve, të zhvilluar 
në Sofje. Në Lojnat e Mesdheut (1997), për peshën e mesme, ka fituar 
medaljen e bronzit; ndërsa në turneun "Doreza e Artë", zhvilluar në 
Beograd, për peshën gjysëm të mesme, arriti medaljen e artë. Kontributit të 
tij të çmuar si trajner i kanë shërbyer edhe disa kualifikime profesionale të 
kryera në periudha të ndryshme. Në vitin 1993, ai kreu një seminar të 
zhvilluar në Romë nën drejtimin e një specialisti gjerman të boksit; ndërsa 
më 1998 dhe 1999, me specialistë italianë, dy seminare për boksin të organi-
zuara nga KOSh. Detyrën e trajnerit në ekipin kombëtar e ka vazhduar deri 
në vitin 2003. 

Për meritat e tij mban titujt “Nderi i Sportit Shqiptar” dhe “Mirë-
njohje e Qytetit të Tiranës”, sikurse është dekoruar me Medaljen "Naim 
Frashëri". 
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VEJSEL RIZA RIZVANOLLI 
                            
- Funksionar i lartë i sportit - 

 
                                     

I lindur në Tiranë më 18-3-1947 dhe i rritur në një mjedis sportiv, 
ai ushtroi basketbollin, notin dhe volejbollin, por i prirë me këtë të fundit, 
ka luajtur mbi 10 vjet me KS "17 Nëntori", ku edhe ishte kapiten i skuadrës . 
Për disa kohë ka qenë gjithashtu anëtar i ekipit kombëtar. Natyrshëm, për 
studimet e larta, ai zgjodhi ILKF, për të qenë më pas mësues dhe pedagog i 
edukimit fizik. 

Por, më shumë, në planin sportiv, Vejseli vlerësohet, sidomos, për 
problemet e organizimit dhe të drejtimit. Për katër vjet (1990-1994) ishte 
drejtor i ILKF (sot AEFS) "Vojo Kushi". Në këtë funksion, realizoi një refor-
më totale e të shpejtë në drejtimin strukturor, pedagogjik, shkencor dhe të 
bashkëpunimit me jashtë. Për herë të parë, programi i formimit në këtë 
Institut kaloi nga tre në katër vjet, duke integruar me këtë rast mbi dhjetë 
lëndë të reja; ndryshoi mënyra e konkurimit të pranimeve të studentëve 
etj.. Në drejtim të kualifikimit, u realizua integrimi e bashkëpunimi i Ins-
titutit dhe i pedagogëve të tij me homologët jashtë vendit, si me INSEF-in e 
Romës në Itali, institucione të tjera në Francë, Gjermani etj.. Me këto plane, 
mbi 40 pedagogë, u kualifikuan sipas përvojës së shteteve të BE-së. 

Gjatë detyrës së zëvëndësministrit të kulturës, rinisë dhe sporteve 
(1994-1996), sporti shqiptar njohu reformim ligjor, organizativ e financiar 
tepër rezultativ. Për herë të parë u hartua dhe u miratua ligji për sportin, 
ligji i sponsorizimit dhe 40 vendime të ndryshme të Qeverisë. Po kështu, u 
nënshkrua në Strasburg konventa kundër dhunës dhe dopingut në sport 
dhe u dhjetëfishuan të ardhurat nga llotosporti. Pati rritje të dukëshme të 
investimeve në infrastrukturën sportive, ndër të cilat në objekte si Stadiu-
mi Kombëtar "Qemal Stafa", Pallati i sportit në Shkodër, stadiumi "Selman 
Stërmasi", që kaloi në pronësi të Bashkisë, palestra "Fahrie Hoti" etj.. 

I rikthyer si drejtor i ILKF "Vojo Kushi" (1996-1997), ai jo vetëm se 
shpëton institucionin nga prishjet e grabitjet e kohës, por boton edhe tetë 
tekste mësimore. Politika bën të veten, ai shkarkohet nga detyra (1997). 

Në vitet 1996-2000, ai ka qenë anëtar i këshillit bashkiak të Tiranës; 
ndërsa në vitet 2000-2004, President i Federatës Shqiptare të Volejbollit. 
Por, ai, në shtator të 2006-ës, në funksionin e rektorit të komanduar, kthe-
het përsëri në drejtimin e AEFS.. 

Vejseli ka titullin shkencor “Profesor” dhe gradën shkencore 
“Doktor”. 
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AGIM BESIM FAGU 
                            

- Mjeshtër i merituar i sportit - 
 
                                     

Agim Fagu është një nga sportistët më të shquar tiranas. Lindi më 
16-9-1947 në një familje autoktone, të nderuar dhe sportive. Megjithëse e 
nisi me atletikën, futbollin, madje edhe me muzikën, talenti i tij i basket-
bollit u zbulua shpejt prej mësuesit të tij, Z. Kodra. Sipas organizimit të 
atëhershëm të sportit, ai i takonte KS “Tirana”, por Njazi Lleshi dhe Astrit 
Greva e “rrëmbejnë” për KS “Partizani”. Në moshën 15 vjeç, me forcën, 
dinamizmin, lëvizshmërinë, shpirtin e madh të garës dhe vlerat e tij, si një 
shënues i shkëlqyer, bëhet pjestar i ekipit të parë të të rriturve, me të cilin 
fitoi shumë tituj kampion dhe kupa të Republikës. Në 18 vjeç bëhet edhe 
anëtar i ekipit kombëtar të basketbollit. Aktivizimin e parë, krahas emrave 
të njohur V. Shaka, B. Shehu, R. Radoja etj., e pat në Ballkaniadën e zhvi-
lluar në Tiranë (1965) dhe ku u vlerësua si zbulim i këtij aktiviteti. 

 Agimi u bë gjithnjë e më i njohur edhe në arenën ndërkombëtare 
dhe jo thjesht si basketbollisti më i rëndësishëm i ekipit “Partizani”, më i 
miri për kohën dhe pjesëmarrës, madje me rezultate të mira në shumë akti-
vitete europiane, por sidomos se në vitin 1969 caktohet edhe në selek-
sionuesen e Europës për dy aktivitete të UEBA. Mosrealizimi i kësaj ngjar-
je, çka do të shënonte vetëm sukses të sportit shqiptar dhe nder për 
Shqipërinë, ishte derivat i politikës së atëhershme.            

Personaliteti dhe karakteri i tij i fortë e dinjtoz, që gjatë karrierës së 
tij qe shtyllë të rëndësishme për të, pat edhe rrjedhimet e veta. Megjithëse 
nuk dukej tip i afrueshëm me njerëzit që nuk njihte, realisht, ai donte dhe 
don edhe sot njerëzit e thjeshtë, duke u rënë shkurt edhe personave ma-
dhorë zyrtarë. Rezultat i këtij parimi ishte pasoja politike që ndodhi në 
vitin 1974. Në një turne edhe pse miqësor të zhvilluar në Kinë, sportistët 
vendas me mentalitetin e tyre për të fituar me çdo kusht, kishin në shë-
njestër më të mirët, ndër të cilët, sigurisht edhe Agimin. Pas një ndërhyrje 
të rëndë të një basketbollisti kinez, Agimi nuk iu përgjigj dorës së shtirë të 
tij. Përsëri dalin absurditetet e kohës. Për të merren disa masa. Masa të tjera 
që u përgatitën, edhe pse nuk u zbatuan plotësisht, për Agimin mbetën 
kërcënim i përhershëm. Në këto rrethana, megjthëse para kohe, ai u për-
gatit për largimin nga basketbolli. 

Edhe sot, për këtë intelektual dhe diplomat korrekt, vazhdon da-
shuria për sportin, të cilën si një prind shembullor përpiqet t’ja ushqejë 
edhe fëmijëve të tij. 
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SHEFQET HYSEN MATA 
                            

- Mjeshtër i merituar i sportit - 
 

                                     
Lindi në Tiranë më 8-2-1948. Dëshirën për t’u angazhuar me 

sportin e qitjes ja ushqeu xhaxhaj i tij, trajneri i mirànjohur Ali Mata. Por, 
këtë e favorizoi talenti i tij, symprehtësia dhe nervat e forta. I dhënë tash-
më pas qitjes, me vullnetin e fortë dhe pa lënë mënjanë mësimet e shkollës, 
ai përgatitej në poligonin e qitjes të KS "17 Nëntori", sot KS "Tirana" për më 
shumë se tre orë në ditë.  

Me pushkën në dorë, shumë shpejt, arriti rezultate të larta në këtë 
sport të bukur të qitjes. Në vitin 1967 Çeti, siç e thirnin shokët, bëhet anëtar 
i ekipit kombëtar të të rriturve me të cilin zhvilloi dy gara të suksesshme në 
Kinë. Forcën e vërtetë ai e shfaqi një vit më vonë, në kampionatin tonë 
kombëtar ku, duke thyer dukshëm rekordin kombëtar grumbulloi 595 pikë 
dhe vetëm një pikë larg rekordit botëror. Që nga ajo ditë emëri i Shefqet 
Matës rreshtohet ndër anëtarët kryesorë të ekipit kombëtar të qitjes dhe 
ndër sportistët më të njohur të vendit. Për vite të tëra, ai përfaqësoi 
Shqipërinë në shumë veprimtari ndërkombëtare si në Kinë, Rumani, 
Finlandë, Turqi etj.. Me rezultatet e arritura brenda dhe jashtë vendit ai ka 
dhënë kontribut të çmuar në ngritjen e nivelit të qitjes. 

Shefqeti vdiq para kohe.nga një aksident automobilistik që ndodhi 
në vitin 1991. Për sportin e qitjes, ai mbetet ndër më cilësorët. Shefqeti nuk 
shquhesh vetëm për rezultatet në tabelë, por mbi të gjitha edhe si njeri i 
dashur dhe i respektuar nga të gjithë në shoqëri, i urtë e buzagaz. Ai 
grumbulloi mjaft medalje të kampionit të vendit, ashtu si edhe disa disa 
çmime dhe medalje në garat të ndryshme ndërkombëtare në përbërje të 
ekipit kombëtar e sidomos në ushtrimet 1x60 preçizion dhe 3x40 standart 
me pushkë. Për tu përmendur është medalja e argjendë, e fituar në Lojrat e 
GANEFO-s. 

Për kualitetet sportive dhe rezultatet e arritura, ai është vlerësuar 
me shumë fletë nderi dhe diploma. Mjaft domethënës është “Libri i Artë” i 
KS “Tirana”, ku nga gjithsej shtatë qitësit e evidentuar, tre janë të familjes 
Mata, prej të cilëve vetë Shefqeti është një prej tyre. 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIRANA – PERSONALITETE 
_______________________________________________________________ 

- 241 -  

 
 
                    

 

GUDAR DAUT BEQIRAJ 
                            

- Gjyqtar ndërkombëtar - 
 

                                     
Gudari lindi më 11-5-1948. Pasi mbaroi Universitetin e Tiranës për 

matematikën speciale dhe u angazhua për disa kohë si pedagog, prej më se 
30 vjetësh, punon në INIMA, aktualisht madje me detyrën e drejtorit. Ka 
titullin shkencor “Profesor” dhe gradën shkencore “Doktor”.   

I dashuruar me sportin në përgjithësi, falë konstruktit të tij fizik, 
është dhënë më shumë pas peshëngritjes, por jo për t’a ushtruar atë me 
objektivat e rekordeve. Megjithate, gjatë shtatë vjetëve, ai konkuroi denjë-
sisht si shtangist i KS “Studenti”. Duke mos u shkëputur nga ky sport, ai 
vazhdoi angazhimin e tij si gjyqtar, detyrë në të cilën kontribuoi ndjeshëm 
me gjykimet korrekte, profesionale dhe me cilësi të lartë. Me këto para-
metra, ai u përfaqësua në të gjitha aktivitetet tona lokale e kombëtare, duke 
u bërë shembull për të gjithë gjyqtarët e këtij sporti. Vlerësimi më i lartë për 
te, ishte kur nga forumi europian i këtij sporti iu dha titulli “Gjyqtar i 
kategorisë së parë ndërkombëtare në peshëngritje”. Si shembull i çmuar i 
lidhjes së punonjësit të shkencës me atë të sportit, ai është i vetmi gjyqtar 
në botë me titull “Akademik”. 

Por vlerat e tij për këtë sport, me të cilin është i angazhuar me 
mjaft pasion, janë edhe të karakterit teorik dhe organizativ. Ai është peda-
gogu i parë i peshëngritjes në ILKF “Vojo Kushi”, fushë në të cilën ka 
shkruar edhe dy tekste të vlefshme për studentët dhe për specialistët e kë-
tij sporti. Për tetë vite rradhazi (1992-2000), ai ka qenë edhe President i 
Federatës Shqiptare të Peshëngritjes, kohë gjatë së cilës, rezultatet ishin të 
ndjeshme si domos në aktivitetet ndërkombëtare. Eshtë vlerësuar edhe për 
kontributin e dhënë gjatë 1992-1996, që ishte zgjedhur anëtar i Komitetit 
Ekzekutiv të KOKSh-it dhe, më pas, zëvendëspresident i KOKSh-it. 

Duke qenë gjithnjë i ndjeshëm për vlerat dhe kontributet e bre-
zave të mëparshëm të peshëngritjes, ai është nismëtar dhe realizues në disa 
angazhime. Me Y. Pampurin ai realizoi pjesëmarjen e parë të veteranëve 
tanë në aktivitetin ndërkombëtar të këtij viti që u zhvillua në Francë gjatë  
muajit gusht. Po në këtë plan, si njeri i ndjeshëm ndaj ngjarjeve të dhim-
shme, ka provuar edhe artin. Ai është autor i tekstit dhe i vidioklipit të 
këngës kushtuar peshëngritësit të madh Aleksandër Kondo.  

Gudari njeh gjuhët angleze, frënge dhe italiane. 
Eshtë dekoruar me Medaljen e Punës. 
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ARBEN IRFAN ÇELA 
                            

- Mjeshtër i sportit -  
(KF “Tirana”) 

 
 

Arben Çela ka lindur në Tiranë më 16 korrik 1948. Pasi mbaroi 
shkollën e mesme, në vitin 1970 kreu studimet e larta në ILKF "Vojo Kushi"  
për mësues të edukimit fizik, profesion të cilin e ushtron edhe sot në 
shkollën e mesme "Qemal Stafa", dhe më vonë në Fakultetin e Histori-Filo-
logjisë, për gjuhën italiane. Me punën e tij serioze dhe plot pasion, me 
meritë, ai ka fituar respektin e kolegëve dhe të nxënësve. 

Karakteristikat e një futbollisti cilësor i shfaqi menjëherë me ekipin 
e të rinjve të Tiranës që drejtohej nga i shquari Xhavit Demneri. Në vitin e 
tij të parë të aktivizimit, më 1967, shpallet kampion i vendit. Prej atëherë e 
deri më 1980, ai mbetet pjesëtar aktiv i ekipit të të rriturve "17 Nëntori". Në 
aktivitetet tona kombëtare, “Beni i vogël”, siç e thirrnin dashamirësit e 
futbollit (për të mos e ngatërruar me Ben Bukovikun) ka zhvilluar qindra 
ndeshje me këtë skuadër. Në rolin e mesfushorit, ai dallohej për grintën 
sportive, optimizmin për fitore dhe korrektësinë e lojës. Këto veçori e të 
tjera si këto e bënin Benin të barabartë me lojtarët "Yje" që luanin në atë 
kohë në ekipin "17 Nëntori". Edhe pse ka kaluar mjaft kohë, ai mbetet 
përherë i dashur dhe i respektuar nga tifozët.  

Në karrierën e tij futbollistike e të përherëshme me ekipin e Tira-
nës, ai del me një bilanc mjaft të mirë, është shpallur dy herë kampion, më  
1968 dhe 1969-1970; ka fituar dy kupa të Republikës, në vitet 1976 dhe dhe 
1977; kupën e Spartakiadës së dytë Kombëtare më 1969 dhe disa kupa si ajo 
"25 vjetori i Çlirimit", "Sporti Popullor" etj..  

Kontributi sportiv dhe cilësia e lojës së Arbenit spikat edhe në 22 
ndeshjet ndërkombëtare që ka zhvilluar me skuadrën e tij për kupat e 
Ballkanit dhe të Europës. Mes tjerave, ai kujton përballjjet e "17 Nëntorit" të 
Tiranës, brenda dhe jashtë vendit, e sidomos ato me "Standard" të Liezhit, 
me "Ajaksin" e Amsterdamit etj. 

Loja e Arbenit ka qenë efektive dhe e vlerësuar edhe në përbërjen e 
ekipit kombëtar "Shpresa" në ndeshjet për Kampionatet Ballkanike dhe 
Europiane. I paharruar mbetet për te goli i shënuar ndaj ekipit polak. 

Në vitin 1978 është shpallur ndër "10  Sportistët më të mirë të KS 
“17 Nëntori" dhe është dekoruar me Medaljen "Naim Frashëri" dhe 
Urdhërin "Naim Frashëri" të klasit III. 
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FAHRIJE HOTI 
                            

- Mjeshtre e merituar e sportit - 
 

                                     
Fahrie Hoti, ky emër i madh i sportit shqiptar, ka lindur në Tiranë 

më 12-8-1948. Ishte një vajzë trupbukur, shtatlartë dhe me të dhëna të mira 
fizike, me prirje sportive dhe që mund të luante në shumë sporte. Në mo-
shë të re trajneri i volejbollisteve të KS "Tirana", i nderuari Thanas Mitrushi, 
e afron në ekipin e të rriturave, ku shumë shpejt bëhet pjesëtare mjaft 
aktive dhe e rëndësishme e skuadrës. 

Në karrierën e saj 18vjeçare në volejboll, ka shënuar vetëm suksese. 
Për këtë flasin 30 trofe, kampionate dhe kupa, të fituara me skuadrën e 
zemrës, të cilën ajo e drejtoi edhe si kapitene. Në ekipin kryeqytetas e më 
tej, talenti Hoti, shkëlqen plot autoritet edhe në 24 ndeshjet ndërkombëta-
re. Nga kjo rrugë e gjatë dhe e bukur për Fahrie Hotin mbeti kujtesë sido-
mos ndeshja e fituar ndaj Turqisë, pas së cilës u kalua për në gjysëm finalet 
e kupave të Europës. Por, kjo rrugë kishte edhe rastet e vështira. Fahrija i 
përgjigjet nevojës së ekipit, kur për turneun e përfaqësuses sonë të volej-
bollit në Kinë, lë për disa kohë foshnjen e saj në duart e së motrës.  

Fahrije Hoti vdiq shpejt nga një sëmundje e rëndë. Por ajo mbetet e 
paharruar se ishte një talent i jashtëzakonshëm dhe një sportiste e komple-
tuar, që i shërbeu volejbollit modern të vendit tonë. Bashkë me Ela Tasen 
(që, gjithësesi luajti me një ekip më të plotë), si nivelet më të larta të 
volejbollit të femrave, mbesin modele dhe objektiva për të gjithë volejbo-
llistet shqiptare. Trajnerët e KS “17 Nëntori” dhe të ekipeve kombëtare që 
kanë punuar me të flasin edhe sot për vlerat e saj të gjithanëshme. Fahrija 
ishte e kompletuar, sa në teknikë aq edhe në kërcyeshmëri dhe në forcë, sa 
si pasuese, aq edhe si një shutere e rrallë. Duke u bërë shembull edhe për 
shoqet e veta, ajo, në të gjitha ndeshjet vinte në shërbim të ekipit krejt 
bagazhin e saj dhe deri në mobilizimin maksimal. Pa praninë e Fahries, 
ekipi i volejbollit të KS “Tirana”, për femra nuk do të arrinte ato rezultate të 
lavdërueshme dhe nuk do të krijonte atë traditë të shkëlqyer. 

Në shenjë vlerësimi dhe respektimi për këtë figurë të shquar të 
volejbollit tonë, klubi sportiv "Tirana" e përjetësoi atë duke i vënë emrin 
“Fahrije Hoti” njërës prej sallave të sportit të qytetit. Ndër tre volejbollistët 
e vetëm të “Librit të Artë” të KS “Tirana”, fatkeqësisht të tre të vdekur, është 
edhe emri i saj. 

Për merita sportive cilësore dhe qytetare, ajo mban titujt “Nderi i 
Sportit Shqiptar” dhe “Nderi i Qytetit të Tiranës”. 
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NIKOLLA PAVLI BUNECI 
                            

- Trajner i merituar - 
 

                                     
Lindi në Tiranë në një familje të hershme të këtij qyteti më 10 

dhjetor 1948. Ka mbaruar arsimin e lartë në ILKF "Vojo Kushi", me 
diplomën “mësues i edukimit fizik”. Njeh gjuhën angleze. Që në moshë të 
vogël është marrë me sporte të ndryshme, por specialistët e peshëngritjes të 
KS "Partizani", në konstruktin fizik të Nikos, panë veçori specifike për të 
ardhmen e tij në sportin e peshëngritjes. Duke u ushtruar në këtë sport, 
gjatë periudhës 1964-1977, është renditur gjithnjë në vende nderi. 

Pasioni dhe aftësitë e tij për këtë sport shkëlqyen në rolin e traj-
nerit. Falë stërvitjes bashkëkohore dhe shkencore të drejtuar prej tij, nga 
peshëngritësit e KS "Studenti" (1977-1984) kanë dalë disa kampionë dhe 
rekordmenë kombëtarë. Në përfaqësuesen e të rinjve dhe të të rriturve të 
peshëngritjes shqiptare (1982-1992), vetëm në dy ballkaniada: në Sakarya të 
Turqisë (1988) dhe në Korçë (1990), janë fituar 18 medalje ari, 17 argjendi 
dhe 16 bronxi.  

Me ekipin kombëtar të të rriturve në shtatë kampionate europiane: 
Spanjë (1984), Poloni (1985), Francë (1987), Greqi (1989), Bullgari (1989), 
Danimarkë (1990) dhe Poloni (1991), ai ka përmirësuar renditjen ekipore të 
vendit tonë, nga i teti në të tretin, kur në Botërorin e Athinës (1989), ekipi 
që drejtoi Niko u rendit i 13-ti mes 72 vendeve pjesmarrëse. Në këtë 
aktivitet, tre peshëngritës shqiptarë fituan të drejtën e pjesëmarrjes në fina-
let e Kupës së Evpropës që u zhvillua në Sofie(1989) . Rezultatet ishin mjaft 
të lavdërueshme edhe në Lojnat Mesdhetare të Latakia të Sirisë (1987) e të 
Athinës (1991), peshëngritësit e drejtuar prej tij fituan dy medalje ari, dy 
argjendi, tre bronzi, dhe vendosën tre rekorde mesdhetare.. Midis gjashtë 
shteteve pjesëmarrëse, ekipi i ynë u radhit në vendin e tretë. Në kampiona-
tin europian zhvilluar në Alborg të Danimarkës, dy peshëngritës u shpa-
llën nënkampionë të Evropës, ndërsa tre të tjerë fituan titullin "Mjeshtër i 
Europës" etj.. 

Niko, me shumë kopetencë ka kryer edhe detyrën e Sekretarit të 
Federatës Shqiptare të Peshëngritjes (1988-1992) dhe të shefit të katedrës së 
sporteve të rënda në ILKF "Vojo Kushi". 

Për kontributin dhe vlerat e tij, ai është dekoruar me “Medaljen e 
Punës” dhe me Urdhërin "Naim Frashëri" të klasit II, sikurse mban edhe 
titullin “Nderi i Sportit Shqiptar". 
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PERIKLI SARAND DHALES 
                            

- Mjeshtër i sportit - 
KF “Tirana” 

                                     
Perikli Dhales, i lindur në Tiranë, në vitin 1948, i përket atij brezi të 

shkëlqyer futbollistësh që bënë epokë dhe kanë mbetur në kujtesën tonë si 
"Tirana e Artë" e viteve 60-të. Madje, Perikliu është nga të parët futbollistë 
që iu bashkëngjit atij kontigjenti të shkëlqyer, me F. Frashëri, A. Mema, P. 
Bugoviku, N. Xhaçka e tj., të cilët nën drejtimin e Myslym Allës, i rikthyen 
skuadrës dinjitetin e nëpërkëmbur nga partia-shtet.  

Sikurse shokët e tij, ka të njëjtën prejardhje, nga ekipet e të rinjve të 
KS “17 Nëntori”. Ka mbaruar arsimin e lartë në ILKF “Vojo Kushi”, me 
diplomën “mësues i edukimit fizik”, profesion të cilin e ushtroi në shkollat e 
Tiranës. Aktualisht është drejtor i Stadiumit kombëtar “Qemal Stafa”.  

Perikliu, apo Perja, tregon se aktivizimi i tij te Tirana ka një të 
veçantë të dhimshme. Më kujtohet thotë ai se, ishim grumbulluar te Hotel 
“Durrësi”, me që do të luanim për kupën e Europës, kundër AK “Oslo”, 
kampione e Norvegjisë për sezonin 1966. Isha pjesë e ekipit, por jo e 
formacionit. Tamam ditën, për të cilën po flas do të luanim ndeshje të 
kampionatit me “Luftëtarin” e Gjirokastrës. Disa orë para saj, një grup 
agjentësh u futën në hotel dhe i vunë prangat të madhit Halili, atij 
futbollisti të famshëm dhe me atë akuzë qesharake, tashmë të njohur nga të 
gjithë. Profesor Lymi, i vrarë shpirtërisht, pasi na mblodhi dhe na tha dy 
fjalë për të na qetësuar, mua më njoftoi se do të luaja që nga fillimi i 
ndeshjes. Prej asaj dite të parë bardheblu, nuk dola më nga formacioni. 
Edhe fitorja e thellë 5-1, nuk na gëzoi. Skënder Halili nuk do të shihej më 
në fushat e futbollit. Pas disa ditësh, erdhi urdhëri absurd “ndeshja për 
kupën e kampioneve të Europës me norvegjezët nuk do të zhvillohesh”. 

Megjithate, Perikliu e zëvendësoi denjësisht Skënderin, edhe ai 
ishte nën presionin e luftës së klasave. Lufta kundër Tiranës vazhdoi. Asaj i 
hoqën titullin realisht të fituar në kampionatin e vitit 1967. Me ecurinë e tij 
profesionale, krahas trofeve të fituara në vitet 1966, 1968 dhe 1970, Perikliu 
mbajti më vonë edhe shiritin e kapitenit të skuadrës.  

Talenti i Perikliut spikati edhe në takimet ndërkombëtare të KS 
“17 Nëntori” për kupat ballkanike dhe europiane. Ai ishte pjesë e skuadrës 
kundër “Standard” të Liezhit (1969) dhe “Ajaks” të Amsterdamit (1970). 
Me ekipin kombëtar, I veshur me ubiformën kuq e zi ka zhvilluar gjithsej 
katër ndeshje.  
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ROLAND PETRQ AVRAMI 
                            

- Medalje e Artë - 
 

                                     
Ka lindur në Tiranë më 25-1-1949. Me studimet e kryera më 1979, 

në ILKF "Vojo Kushi", diplomohet “mësues i edukimit fizik”, profil me të cilin 
mbetet gjithnjë i angazhuar. 

Me basketbollin, sportin e tij të preferuar, është marrë që fëmijë në 
Pallatin e Pionierëve. Pasi luajti gjatë viteve 1964-1967 me të rinjtë e KS “17 
Nëntori”, për kualitetet e tij, ndër të cilat edhe shtatlartësia, bëhet pjesë e 
ekipit të të rriturve, me të cilin luajti pa ndërprerje deri më 1980. Duke 
konkuruar denjësisht, si shënues i dalluar, por gjithnjë brenda mundësive 
reale të ekipit, ai nuk numuron më shumë se një trofe të kampionatit, atë të 
vitit 1970, dhe tre të kupës së Republikës, në vitet 1971, 1973 dhe 1977. 

Falë aftësive të demonstruara në ekipin e vet, Rolandi bëhet pje-
sëtar i ekipit të basketbollit, me të cilin është aktivizuar në disa turne mi-
qësore si dhe në eliminatoret e kampionatit europian. Në vitin 1977 i është 
dhënë titulli “mjeshtër i sportit”.  

Landi, siç e thërrasin shokët, u bë i njohur edhe në rolin e trajnerit. 
Këtë e filloi me të rinjtë (1987-1990), ku, veç përgatitjes së mjaft basket-
bollistëve cilësorë, që më vonë përfaqësuan klubin e tij, arriti një trofe të 
kampionit (1987-1988) dhe kupën “Rinia”. Duke vazhduar në këtë rrugë, 
gjithnjë për KS “17 Nëntori, tashmë me emrin KS “Tirana” (1990-1992)”, si 
“patriot” ka milituar prej 42 vjetësh. Ai gjendet në detyrën e ndihmësit të 
trajnerit për të rriturit; inspektorit të klubit (1994-1997) dhe të trajnerit për 
të rriturat (1997-1999), me të cilat është shpallur dy herë kampion (1997-
1998 dhe 1998-1999). Prej kësaj kohe, gjithnjë i sukseshëm, falë edhe kon-
tributit dhe aftësive të tij, duke qenë gjithnjë trajner i ekipit të të rriturve, 
është shpallur kampion në sezonin 1999-2000; ka fituar kupën e Shqipërisë 
si dhe superkupën, më 2003. Në sezonet 2002-2003 dhe 2003-2004, ekipi 
humbi vetëm në playoff, pasi kishte zënë vendet e para në sezonet e 
rregullta. 

I vlerësuar për bagazhin teoriko-praktik, mundësitë e tij profesio-
nale dhe aftësitë përgatitore ka ushtruar detyrën e trajnerit edhe në ekipet 
tona kombëtare: me të rinjtë (1988-1989), në dy ballkaniada; me të rriturat 
(1998-2000), në disa aktivitete dhe me të rriturit (2003-2004), në turnetë e 
promocionit dhe në eliminatoret e kampionatit europian. 

Eshtë shpallur “Nderi i sportit Shqiptar” dhe është dekoruar me 
Urdhërin “Naim Frashëri” i klasit II.              
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MUSTAFA ISMAIL TUKSEFERI 
                            
- Funksionar i lartë i sportit - 

 
                                     

Mustafa Tukseferi, i lindur në Tiranë më 10-8-1949, ka profesionin 
“mësues i edukimit fizik” të fituar në  ILKF "Vojo Kushi" (sot AEFS). Në mo-
sha të ndryshme është aktivizuar në disa sporte: basketbollist me KS "Di-
namo" (1963-1966); atlet me ILKF "Vojo Kushi", ku ka dalë kampion për të 
rinjtë në garat e 100 m, 200 m dhe 4x100 m (1965-1968); basketbollist me KS 
“Apollonia” (1968); shtangist me KS "17 Nëntori" (1971-1972) dhe hendbo-
llist me KS "Dinamo", (1974-1976) me të cilin ka dalë  kampion kombëtar. 

Mbështetur në arsimimin dhe përvojën e tij, Muçit i besohen disa 
funksione. Fillimisht (1984-1987), ai ngarkohet me detyrën e zëvëndës she-
fit dhe të inspektorit pranë KS "17 Nëntori", të cilën e rimerr edhe në vitin 
1991. Një vit më vonë, nga Bashkia e Tiranës, emërohet shef (sekretar ekze-
kutiv) i klubit shumësportësh "Tirana", të cilën e ushtroi deri në vitin 2000. 
Realizimit të suksesshëm të kësaj detyre, i shërbyen edhe disa specializime 
të viteve 1994 dhe 1995 të zhvilluara në Tiranë nga organizmat sportive 
europiane me specialistë të Këshillit të Europës, përmes kurseve për mana-
xhim, e në veçanti për problemet sportive.  

Duke shtuar edhe përvojën e fituar dhe aftësitë e tij drejtuese, si 
dhe angazhimin e plotë të tij, ai mbajti në gjallëri dhe në gatishmëri të plo-
të të gjitha ekipet e klubit dhe për të gjitha aktivitetet kombëtare e ndër-
kombëtare, edhe pse fondet financiare nga shteti pakësoheshin gjithnjë e 
më shumë. Megjithate, arritjet kanë qenë të kënaqshme. Këtë e tregojnë 
trofetë e shumta të fituara. Vlerësimi i punës së tij ka qenë i gjithëanëshëm, 
nga eprorët dhe nga të gjithë trajnerët dhe sportistët. Në vitin 1995, me 
rastin e 75 vjetorit, Presidenti i Republikës dekoroi KS “Tirana” me titullin 
“Mjeshtër i madh”. 

Krahas kësaj detyre, ka kontribuar si sekretar i FShH (1994-1996), si 
anëtar i kryesisë në FShA e kryetar i komisionit të disiplinës (1996-2000) 
dhe si anëtar i zgjedhur në KOKSh (1996-2000). Këtë përvojë, ai po e 
aplikon më së miri prej mëse pesë vjetësh në detyrën e menaxhimit të 
AShS. Këtu mund të përmendet kampionati europian i mundjes për të rinj-
të (Tiranë, 2002), kampionati ballkanik për të rejat (Durrës, 2003), konfere-
nca ndërkombëtare e drejtuesve të KOEB (2005), turneu europian i basket-
bollit (Durrës, 2006) etj., dhe të gjitha të vlerësuara me notë maksimale.  

Ai mban Urdhërin "Naim Frashëri" të klasit III dhe të klasit II. 
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LUMTURI MEHMET MARKOLA 
                            

- Mjeshtre e merituar e sportit - 
- Funksionare e lartë e sportit - 

                                     
Lindi në Tiranë më 17-12-1949. Ka kryer arsimin e lartë më 1969 në 

ILKF "Vojo Kushi" ku u diplomua "mësuese e edukimit fizik". Për disa vite ka 
qenë pedagoge e lëndës së atletikës në po këtë institucion, më tej në 
funksionin e lartë të zëvëndëskryetare e Komitetit Shtetëror të Fizkulturës 
dhe në vazhdim, drejtuese e sektorit kërkimor-shkencor të sportit. 

Kjo talente e atletikës dhe rekordmene e vendit në garat e 400, 800, 
1500, 4x100, 4x400 m dhe në vrapimet e krosit 1000-2000 m në natyrë, gjatë 
karrierës së saj sportive me KS "Dinamo" ka thyer mbi 20 rekorde kombë-
tare, ka qenë dhjetra herë kampione e vendit, fituese e vendit të parë në 
spartakiada, kupa e gara të ndryshme kombëtare etj.. Ajo ka shkëlqyer si-
domos në garën e 800 m, duke thyer 12 herë rekordin kombëtar. I pari, me 
2 min, 31 sek e 3/10 është realizuar në Kluzh të Rumanisë, kur ishte 13 vjeç, 
dhe megjithëse merrte pjesë në kampionatin ballkanik për të reja. Mes 36 
pjesëmarrësve, Lumturija zuri vendin e tetë. Rezultati i fundit është shënu-
ar në Korçë (1966), me 2 min 15 sek. e 1/10.  

Nga viti 1961-1970 ka qenë pjesëtare e ekipit kombëtar të atletikës, 
duke përfaqësuar vendin në disa aktivitete ndërkombëtare, zyrtare apo mi-
qësore, brenda dhe jashtë vendit dhe duke arritur deri në medalje të arit. 
Në Lojrat "GANEFO", të zhvilluara në Indonezi (1963), në garën 800 m, 
ndërmjet 80 pjesmarrësve dhe me konkurentë ishrekordmene botërore, 
zuri vendin e katërt. Në kampionatet ballkanike të krosit në Bullgari, për 
moshën nën 20 vjeç, në garën 2000 m, shpallet kampione e Ballkanit; në 
vitin 1963, në garën e 800 m, ishte finaliste dhe zuri vendin e pestë me të 
rriturat ndërmjet 28 konkurueseve dhe u vlerësua me kupë si sportistja më 
e re dhe më e talentuar (ajo theu edhe rekordin kombëtar për të rriturat me 
2 min, 18 sek dhe 4/10); në vitet 1964, 1965 dhe 1967 ka dalë finaliste në 
garën 800 m, duke thyer përsëri rekordet kombëtare. Në kampionatin e 
vitit 1966 ka konkuruar me ishrekordmenen botërore Vera Nikoliç 
(Jugosllavi). Lumturia është fituese e anketës "10 më të mirët", për vitet 
1963 dhe 1964, e organizuar nga gazeta "Sporti Popullor".  

Ajo ka luajtur edhe basketboll me KS "Dinamo" dhe ILKF "Vojo 
Kushi". Me këtë të fundit, në Lojrat Universitare të 1966-ës dhe të 1968-ës 
është shpallur më e mira.  

Për nivelin e saj shkencor ka gradën “Doktor” dhe titullin 
“Profesor”. Ajo mban edhe “Medaljen e Artë” (2001).  
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BASHKIM KLEOMEN MILO 

                            
- Medalje e Artë - 

 
  

Bashkim Milo ka lindur në Tiranë më 3-5-1950. Nga pasioni për 
lojën e basketbollit arriti të aktivizohet me ekipet e të rinjve dhe të të rritur-
ve që kur ishte nxënës. Kjo arsye përcaktoi edhe arsimimin e tij të lartë në 
ILKF "Vojo Kushi", ku u diplomua "mësues i edukimit fizik". Menjëherë, ai 
përfshihet në detyrën e trajnerit të këtij sporti, duke e ushtruar ate në disa 
ekipe dhe në periudha të ndryshme. 

Për një kohë të gjatë (1972-1984) drejtoi skuadrën e të rinjve të 
"Dinamos", me të cilën fitoi titullin kampion kombëtar për vitin 1979-1980. 
Më tutje, ai jep kontribut të ndjeshëm në ekipin kombëtar të basketbollit të 
femrave (1986-1990), të cilit i rikthehet më 1992-1997, pas një specializimi të 
kryer në Itali gjatë viteve 1990-1991. Në Lojrat e Mesdheut të zhvilluara në 
Latakia të Sirisë (1987), u fituan medaljet e arta; ndërsa në Kupën e Pro-
mocionit, në Maltë (1996), medaljet e argjenda. Po me këtë ekip, megjithëse 
pa medalje, rezultatet mund të konsiderohen të suksesshme edhe në kam-
pionatet europiane të zhvilluara në Stayer të Austrisë (1989) dhe në Nata-
nia të Izraelit (1994). Po ashtu, lojrat e ekipit përfaqësues ishin dinjitoze 
edhe në kampionatin ballkanik të basketbollit të zhvilluar në Apatin të 
Jugosllavisë (1989). 

Si trajner i ekipit të femrave të KS "Tirana", ai është rezultativ, u 
fitua dy herë titulli kampion i Shqipërisë në sezonet 1996-1997 dhe 1997-
1998 dhe një herë Kupa e Shqipërisë më 1997. Këtë ekip, ai e drejtoi me 
profesionalizëm edhe në aktivitetin ndërkombëtar të Kupës së Kampione-
ve të Evropës më 1998. 

Bashkimi angazhiohet edhe në detyra të tjera mjaft të rëndësishme 
organizative e drejtuese dhe të lidhura me profesionin e tij: sekretar i komi-
sionit të antidopingut (nga viti 1998 e në vazhdim), shef i katedrës së bas-
ketbollit në ILKF "Vojo Kushi" (1992-1996), drejtor i drejtorisë teknike në 
Ministrinë e Kulturës, Rinisë e Sporteve (1998), anëtar i këshillit të lartë të 
sporteve të Shqipërisë, anëtar i komisionit teknik në KOKSh, anëtar i 
kryesisë së FShB. Tani, ai është drejtor i Qendrës Kërkimore Shkencore të 
Sportit. 

Për meritat e tij në punë dhe në sport është dekoruar me Urdhërin 
"Naim Frashëri" të klasit II. 
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DHIMITER SPIRO SALLATA 
                            

- Gjyqtar ndërkombëtar - 
 

  
Dhimitër Sallata lindi më 20 maj të vitit 1950. Pasi më 1968 mbaroi 

shkollën e mesme në Tiranë, në vitin 1971 kreu studimet e larta në ILKF 
"Vojo Kushi", ku u diplomua “mësues i edukimit fizik” me specialitet volej-
bollin. Prej atëherë, këtë profesion e ushtron pa ndërprerje në shkollën e 
mesme teknike të Tiranës, sot me emrin "Harry T. Fulls".  

I lidhur veçanërisht me sportin e volejbollit, për 18 vjet radhazi 
(1964-1978), ai ka qenë pjesëtar aktiv i ekipit të volejbollit në KS "17 
Nëntori", ngjyrat e të cilit, në të gjitha aktivitetet, i ka mbrojtur me mjaft 
dinjitet. Për vlerat e tij cilësore ka marrë edhe titullin “Mjeshtër i sportit”. 
Dëshirën për sportin, ai e ka futur edhe në familje. Dy fëmijët e tij janë 
pjesëmarrës të zellshëm në aktivitetet tona sportive. 

Po në vazhdimësi të kontributit të tij për volejbollin, pas karrierës 
së tij sportive në rolin e lojtarit, Dhimitri, në vitin 1978, nis detyrën e 
gjyqtarit, të cilën e vazhdon edhe sot mjaft suksesshëm. Në të gjitha nde-
shjet e aktiviteteve tona kombëtare, ai ka qenë kualitativ, i saktë dhe mjaft 
korrekt, çka ka bërë që gjykimet e tij të jenë vlerësuar shumë mirë. Duke i 
kërkuar vetes gjithnjë e më tepër në drejtim të cilësisë së gjykimeve të tij, ai 
kreu në vitin 1992 edhe seminarin përkatës ndërkombëtar në Brno të 
Çekosllovakisë.  

Prej atëherë, në detyrën e gjyqtarit ndërkombëtar të volejbollit, veç 
vazhdimit në qindra ndeshje të kampionateve dhe të kupave të Shqipërisë, 
ka gjykuar rreth 90 ndeshje ndërkombëtare, brenda dhe jshtë vendit, për të 
cilat ka marrë gjithnjë vlerësime mjaft të mira nga organizmat ndër-
kombëtare të këtij sporti. Sot, ai është një ndër katër gjyqtarët ndërkombë-
tarë të volejbollit në vendin tonë. 
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DASHAMIR HAMIT FAGU 

                            
- Mjeshtër i merituar i sportit - 

 
  

Ka lindur më 7-11-1950 në një familje të hershme tiranase. Profe-
sionin e mësuesit të edukimit fizik, të fituar nga studimet e larta të kryera 
më 1974 në ILKF "Vojo Kushi", e ushtroi në shkollat e Tiranës deri në vitin 
1991, kur ai ndërroi jetë. Gjithnjë i përkushtuar dhe i  lavdëruar për punën 
e tij plot angazhim, ai është vlerësuar me medalje dhe fletë lavdërimi. 

Dashi, kështu e thirrnin ate, sikur kishte lindur për sportin e sido-
mos për volejbollin. Me atë trup të bukur, të gjatë dhe të fuqishëm, u shfaq 
si një volejbollist me të ardhme. Me të të rinjtë e volejbollit të KS "Partiza-
ni", ku ai filloi më 1966, shpallet kampion i vendit. Pas dy vitesh Dashamiri 
bëhet pjesëtar i ekipit të të rriturve të po këtij klubi, me të cilin ka zhvilluar 
qindra ndeshje zyrtare të kategorisë së parë duke arritur mjaft suksese. Nga 
më të spikaturat janë fitimi i tre titujve kampion kombëtar (1972-1973, 1975-
1976 dhe 1980-1981) si dhe i katër kupave të Republikës (1972, 1974, 1977 
dhe 1982). Në këto trofe të fituara, Dashi ka qenë ndër lojtarët më kryesorë 
dhe thuajse çdo fitore e skuadrës kishte emrin e tij. Ai ishte "mbreti i 
sulmit", sepse me veprimet tekniko-taktike, fantazinë dhe fuqinë goditëse 
të topit çante çdo bllok të kundërshtarit. 

Edhe në ndeshjet e shumta ndërkombëtare që luajti brenda dhe 
jashtë vendit, ka qenë përsëri ndër më të mirët. Ai ka marrë pjesë në disa 
kupa të kampionëve të Europës. Arritja më e lartë mbetet kur në edicionin 
1973-1974, ekipi i "Partizanit", ku bënte pjesë edhe Dashi, me fitoret ndaj 
skuadrave me nivel të lartë si "IEET" e Stambollit dhe "Ruini" e Firences, u 
rendit në tetë skuadrat më të mira të Evropës. Për lojën e bukur, me art dhe 
rezultative të Dashamirit, trajnerët tanë dhe specialistët e huaj kanë dhënë 
gjithnjë vlerësime maksimale. Përvoja e tij u evidentua edhe si përforcues 
në ekipin e "Dinamos", për ndeshjet e aktivitetit europian.  

Po kështu, Dashi ishte i sukseshëm edhe si pjesë e ekipit kombëtar 
të volejbollit, me të cilin ka zhvilluar mjaft ndeshje ndërkombëtare në kua-
dër ballkanik dhe europian. Ai jo vetëm që ka qenë i padiskutueshëm në 
gjashtëshen e parë, por ishte ndër më të mirët.  

Eshtë dekoruar me Urdhërin "Naim Frashëri" të klasit III. 
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ERMIRA KADRI DINGU 

                            
- Mjeshtre e merituar e sportit - 

 
  

Ermira Dingu, e lindur më 10-4-1951 në një familje autoktone tira-
nase, ka kryer më 1973 studimet e larta në Universitetin e Tiranës me dip-
lomën "inxhinjer  mekanik për industrinë". Deri në vitin 1984 ka punuar në 
Kombinatin Ushqimor "Ali Kelmendi". Eshtë marrë me sportin e qitjes prej 
vitit 1966. Në kampionatin për të rinjtë në Elbasan, ku përfaqësoi KS "17 
Nëntori", arriti normat e kategorisë së rinisë. Këtu filloi karriera e saj 37-vje-
çare, prej të cilave 18 vjet si sportiste dhe 19 vjet si trajnere. 

Nga viti 1966 deri më 1984 ka marrë pjesë në të gjitha garat e tre 
ushtrimeve të qitjes me pushkë për femra: precizion 1x60, standart 3x20 
dhe pushkë në ajër 1x40. Gjatë gjithë karrierës së saj, si pjesëtare e ekipit të 
KS "17 Nëntori" për qitjen me pushkë, ka arritur rezultate të larta. Ka thyer 
shumë herë rekordin kombëtar individual për këto ushtrime dhe është 
shpallur 13 herë kampione kombëtare. Ka fituar dy herë medaljen e artë në 
Spartakiadat kombëtare dhe tetë herë vendin e parë në kupën e Repub-
likës. Me këto rezultate, në vitin 1971 arriti normën e mjeshtres së sportit.  

Ermira ka shënuar rezultate të larta edhe në takimet ndërkombë-
tare. Për t'u përmendur janë kampionati ballkanik për të rejat (Bukuresht, 
1969) dhe dy takime me rumunët në Tiranë, ku, me 592 pikë, zuri vendin e 
parë në ushtrimin 1x60. Në takimin ndërkombëtar të Bukureshtit (1973) 
zuri vendin e katërt në ushtrimin 1x60, ku mori 592 pikë (që ishte dhe re-
kordi kombëtar); në kampionatin botëror (Zvicër, 1974), ka zënë vendin e 
gjashtë me 593 pikë; në kampionatin ndërkombëtar (Finlandë, 1977) zuri 
vendin e dytë me 592 pikë etj.. Rezultaet e larta vazhduan edhe më tutje, 
prej të cilave më e veçanta është në kampionatin europian (Madrid, 1980), 
ku Ermira, po në ushtrimin 1x60 me pushkë duke arritur 594 pikë, zuri 
vendin e parë dhe u shpall kampione e Europës.  

Në vitet 1974 dhe 1980 ka fituar anketën e gazetës "Sporti Shqip-
tar" dhe është pjesë e "Librit të Artë" të KS "Tirana".  

Detyrën si trajnere e nisi me qitëset e KS "Partizani" (për pushkë e 
pistoletë) dhe me qitësit e po këtij klubi (për pushkë), ku ka arritur rezul-
tate të larta. Ekipi i femrave është shpallur nëntë herë kampion kombëtar, 
ndërsa për të rejat edhe kampion i Ballkanit. Nga viti 1984 është trajnere e 
ekipit kombëtar të qitjes për femra si edhe gjyqtare e kategorisë së parë. 

Për meritat e saj në punë dhe në sport është dekoruar me Urdhrin 
"Naim Frashëri" të klasit III (1971) dhe Urdhrin "Flamuri i Kuq" I klasit II. 
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ILIR JONUZ PERNASKA 

                            
- Mjeshtër i merituar i sportit - 

- Anëtar i ekipit kombëtar të futbollit -  
  

Lindi në Tiranë më 7 maj 1951. Pasi mbaroi shkollën e mesme, kreu 
studimet e larta në ILKF "Vojo Kushi", ku u diplomua "mësues i edukimit 
fizik". Nga viti 1974 deri në vitin 1998 ka qenë mësimdhënës në disa shkolla 
të Tiranës. Prej asaj kohe ka emigruar familjarisht në Itali. Si futbollist Iliri 
është produkt fillestar i shkollës së KS "Tirana", ku u aktivizua me ekipin e 
të rinjve të këtij klubi. Më pas, luan me ekipin e "Dinamos", ku edhe e ush-
troi të gjithë karrierën e tij. Talenti, puna këmbëngulëse dhe fuqia fizike e 
kalojnë Ilirin shumë shpejt me ekipin e të rriturve, ku, për 16 vjet radhazi ai 
u bë një nga titullarët kryesorë.  

Me Ilirin, skuadra e futbollit e KS "Dinamo", gjatë viteve 1966-1980, 
ka fituar gjashtë tituj kampion të vendit, tre kupa të Shqipërisë dhe dy 
kupa në spartakiadat kombëtare. Karakteristikë e Ilirit, në rolin e një sul-
muesi të djathtë, përveç shpejtësisë dhe forcës shpërthyese, ishte intuita e 
rrallë në shënimin e golit. Si lojtar i mirëfilltë i sulmit, ka qenë përherë pro-
blematik për mbrojtësit kundërshtarë dhe, njëherësh po aq vendimtar në 
fitoret e skuadrës së tij. Ai mbetet edhe sot ndër golshënuesit me të mirë të 
kampionateve tona kombëtare. Revista "Guerin Sportiv" e vitit 1980, e rra-
dhiti Ilirin të katërtin në Europë. Në 100-vjet futboll, ai ka dalë gjashtë herë 
radhazi golshënuesi më i mirë. Po në këtë drejtim, nga IFFHS (Federata 
Ndërkombëtare e Historisë dhe Statitikës së Futbollit), ciësohet i 17 në botë, 
për periudhën 1971-1977. 

Duke qenë gjithnjë i dalluar mes shokëve për grintën dhe rezul-
tatet e tij, Iliri ka qenë për 10 vjet edhe titullar i ekipit kombëtar të futbollit, 
me të cilin, në kuadrin e aktiviteteve europiane, ka zhvilluar 14 ndeshje 
ndërkombëtare të këtij niveli. 

Për disa vite ai bëri detyrën e trajnerit të futbollit me grupmoshat 
duke i përgatitur dhe edukuar ata me motivet më të mira të sportit dhe të 
moralit njerëzor, cilësi që ai i ka shfaqur dukshëm edhe në karrierën e tij 
sportive. 

Për këto e të tjera kontribute, ai mban titullin "Nderi i Sportit  
Shqiptar" dhe është dekoruar me Medaljen e Punës dhe Urdhërat "Naim 
Frashëri" të klasit III dhe II. 
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MEHMET HASAN SPAHIU 
                            
- Funksionar i lartë i sportit - 

 
  

Mehmeti lindi më 9-1-1952  në një nga familje të hershme tiranase. 
I frymëzuar nga xhaxhaj i tij, i mirënjohuri Rexhep Spahiu, edhe Meti ka 
luajtur futboll që në moshë të vogël. Vazhdoi më tutje me ekipet e shkollës 
së mesme të mjeshtrisë sportive dhe pastaj në ILKF "Vojo Kushi", ku dip-
lomohet “mësues i edukimit fizik” dhe trajner futbolli. 

Me aftësitë e tij dhe formimin teorik e praktik të fituar në këto 
shkolla, ai u bë një specialist i mirë i futbollit dhe në vazhdim edhe një kua-
dër me shumë vlera sportive. Si mësues i edukimit fizik, Meti punoi në 
shkollën e mesme "Ismail Qemali" të Tiranës (1974-1980). Duke bërë edhe 
detyrën e trajnerit, më tutje, kaloi në shkollën e mjeshtrisë sportive të fut-
bollit "Loro Boriçi" (1980-1992). Falë rezultateve pozitive të arritura, në vitin 
1992 emërohet pedagog e, më pas, përgjegjës në katedrën e futbollit në 
AEFS "Vojo Kushi" ku punoi me plot përkushtim deri në vitin 2005. 

Me këto funksione, ai u angazhua edhe më shumë në rritjen e 
vlerave teoriko-profesionale të tij. Mbrojtjen e disertacionit me të cilin fitoi 
gradën shkencore “Doktor”, ai e shoqëroi edhe me botimin e disa librave, 
hartimin e mjaft artikujve shkencorë dhe përgatitjen e disa kumtesave, 
brenda dhe jashtë vendit. 

Në këtë karrierë, tashmë të gjatë të punës së tij, Meti ka treguar 
edhe aftësi të mira drejtuese. Në detyrën e shefit të katedrës, bëri punë të 
lavdrueshme sidomos për ripunim e programeve mësimore dhe për orga-
nizimin e punës shkencore; ndërsa si anëtar i Komitetit Ekzekutiv të FShF 
(1997-2001), ku u zgjodh edhe kryetar i komisionit qëndror tekniko-gjyku-
es, ka treguar pjekuri dhe aftësi profesionale. Detyrat e mandatit trevjeçar 
të kryetarit të Komisionit teknik dhe të kualifikimit shkencor në FShF, i 
kreu me sukses dhe falë parimeve profesionale, ndershmërisë që e karak-
terizon dhe në kundështim me padrejtësitë dhe korupsionin. 
Zgjidhjet parimore dhe juridike të të gjithë problemeve që i para-qiten, janë 
parime dhe virtute të përherëshme të Metit, që tani ka atë përvojë 30-
vjeçare. Në datën 9-11-2005, atij i besohet funksioni i lartë i Drejtorit të 
Sporteve pranë MTKRS, të cilën e ushtron edhe sot. Në atë detyrë, ai po jep 
një kontribut të çmuar në drejtim të përmirësimit të Ligjit për Sportin si dhe 
të reformimit të federatave të ndryshme sportive në drejtim të organizimit 
dhe funksionimit më të mirë të tyre. 
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LUAN NAZMI SENGLA 

                            
- Mjeshtër i sportit - 

(KF “Tirana”)  
  

Me moton e tij se “sporti më parë është pasion dhe pastaj interes“, 
Luani, ky pinjoll i ndershëm i dibranëve të ardhur që në vitin 1919 dhe të 
integruar plotësisht me familjet autoktone, ka mbrojtur me mjaft përkush-
tim ngjyrat e KS “Tirana“. Lindi në Tiranë më 16-3-1952. Pas shkollës së 
mesme, në përputhje me profesionin e mekanikut që e ka ushtruar gjithë 
jetën, kreu edhe dy vjet të fakultetit të inxhinierisë mekanike. 

Si edhe shumica e futbollistëve, erdhi nga ekipet e fëmijëve dhe të 
të rinjve, i stërvitur përkatësisht nga R. Bulku dhe Xh. Demneri. Në kate-
gorinë e parë kaloi në vitin 1969, kur ishte vetëm 17 vjeç. Deri në fund të 
karrierës së tij si futbollist, më 1980, tre vjet (1970-1973), gjatë shërbimit të 
detyrueshëm ushtarak, luajti për skuadrën “Besëlidhja“. I shquar dhe i vle-
rësuar si mesfushor organizator, ai e nisi kur F. Frashëri, A. Mema e shokët 
e tyre ishin në fund të karrierës dhe e mbylli kur sapo vinte brezi tjetër 
historik me Sh. Muçën, A. Kolën etj.. Megjithate, edhe Lushku me F. Llam-
bin, P. Dibrën e të tjerë shkruan lavdi. Ata luajtën në kohët më të vështira. 
Duke plluskuar në vendet 2-13, arritën t’a shpëtojnë KS “17 Nëntori“ nga 
rënia në kategorinë e dytë, vend të cilin ai klub nuk e ka provuar asnjëherë. 
Në këto kushte, si futbollist, Lushku gëzon vetëm dy trofe, kampionatin 
kombëtar (1982) dhe kupën e Republikës (1976). 

Për këto nivele të skuadrës, edhe aktivitetet ndërkombëtare të saj 
ishin të pakta. Megjithate, përveç ndonjë ndeshje miqësore, ai veçon, ndër 
të tjera, kupën ballkanike të vitit 1975. Në ndeshjen e zhvilluar në Tiranë 
kundër “Panonios“ të Athinës, Luani shënoi dy gola nga të gjashtë të atij 
rezultati mjaft të thellë (6-0).  

Ai ka një karrierë edhe më të pasur si trajner. Filloi në pallatin e 
pionierëve (1983), për të vazhduar me të rinjtë dhe deri ndihmës i E. She-
hut, S. Memës dhe M. Josës, në kategorinë e parë. Falë edhe kontributit të 
tij, në vitin 2004, u arritën dy rezultate mjaft të mira: titulli kampion kom-
bëtar dhe kalimi i turit të parë në kupën e kampioneve të Europës. Në tre 
vitet e fundit kaqenë ndihmëstrajner me përfaqësueset U-17 dhe U-19.  

Luani, aktualisht, punon për përgatitjen e të rinjve në Akademinë 
private “Olimpik“, ku duke drejtuar moshën maksimale, për sezonin e ar-
dhëshëm do të luajë në kategorinë e dytë. Për te, të rinjtë kanë shumë 
motiv, “mjafton të jesh specialist korrekt dhe i ndershëm“.  

Flet gjuhën italiane dhe më pak atë gjermane. 
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BUJAR SEFER LINZA 

                            
 - Gjyqtar ndërkombëtar - 

 
  

Bujar Linza ka lindur më 2 korrik 1952 në një familje të hershme 
tiranase. Ka punuar si mekanik në ndermarrjen e mjeteve mësimore. Ak-
tualisht ai angazhohet me biznes. Zotëron gjuhën italiane. Me sportin e 
mundjes së lirë, i cili i ka pëlqyer që në moshë fare të re, Bujari është marrë 
nga viti 1967 deri në 1977. Me KS "17 Nëntori", ku ai u aktivizua, ka 
zhvilluar mjaft ndeshje dhe gara cilësore. Megjithate, i detyruar nga një 
dëmtim fizik, ai shkëputet si sportist por jo nga sporti. 

Kontributi më i vlerësuar i Bujarit mbetet roli i gjyqtarit të mun-
djes, veprimtari në të cilën ai mbahet ndër më të mirët e vendit. Pasi më 
1977, nga kolegjumi i Tiranës mori kategorinë III, ai gjykoi me mjaft sukses 
në gara të ndryshme të mundjes që u zhvilluan atë vit. Me pasion dhe 
këmbëngulje, ai vazhdoi kualifikimin e mëtejshëm deri në kategorinë II 
dhe I, çka, për kompetencën profesionale dhe ndershmërinë e tij, e justifi-
koi më së miri në mjaft ndeshje të rëndësishme të aktiviteteve tona kombë-
tare (kampionate, kupa të Republikës dhe gara të ndryshme). 

Falë kualifikimeve të mëtejshme, të organizuara nga organizmi i 
FILA-s, Bujari ka liçensën e kategorisë së I ndërkombëtare. Me këtë kualitet 
dhe mbështetur në përvojën e tij, i besohen mjaft ndeshje ndërkombëtare të 
nivelit të kampionateve botërore, europiane, ballkanike dhe të turneve të 
ndryshme. Prej tyre, ai kujton turnetë e mundjes së lirë të zhvilluara në 
Athinë (1994), ku fiton "Çmimin e madh"; në Itali (1994); në Turqi (1995), 
ku mori përsëri "Çmimin e madh"; në Iran (1995); në Spanjë, ku u vlerësua 
si "gjyqtari më i mirë" etj.. Gjykimet me nivel të lartë që ka bërë Bujari në 
mjaft vende të botës, thuajse çdo vit deri më 2005, janë të shumta dhe të 
vazhdueshme. Sporti i jonë krenohet me të tillë gjyqtarë që vlerësohen me 
të drejtë nga organizmat ndërkombëtare për aftësi dhe nivele gjykimi. 

Bujari mbetet i vlerësuar edhe për kontribut që jep nga viti 1996 e 
në vijim si kryetar i kolegjumit të gjyqtarëve dhe anëtar i kryesisë së 
Federatës Shqiptare të Mundjes. 
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PETRIT RAMAZAN BRAHJA 
                            

 - Gjyqtar ndërkombëtar - 
 

  
Petrit Brahja ka lindur në Tiranë më 16-8-1952 në një familje të her-

shme. Me arsim të mesëm ka kryer detyrën e nënpunësit në një ndërmarrje 
të atëhershme shtetërore. Futbollin e nisur që fëmijë e vazhdoi me skua-
drën e Pallatit të Pionierëve dhe më pas të të rinjve të Tiranës. 

Vlerat e tij e rrjeshtuan edhe me ekipin e parë të KS "17 Nëntori". 
Gjatë periudhës 1969-1978, kur ai qëndroi atje, dy vite (1970-1972) i për-
kasin shërbimit ushtarak në Skrapar. Në bilancin e tij, Petriti ka vetëm 
kupën e Republikës të vitit 1977. 

Megjithëse, për shkak të një traume nuk luajti më, ai nuk u largua 
nga fusha e futbollit. Pasi, më 1981, mbaroi kursin për gjyqtar futbolli, kaloi 
me sukses shkallët e kualifikimit të tij nga kategoritë më të ulta. Puna 
serioze e pasionante, përvoja e futbollistit dhe krahas tyre ndershmëria e tij, 
e bënë atë një nga gjyqtarët më cilësorë. Në karrierën e tij 20 vjeçare, ai 
gjykoi qindra ndeshje, duke marrë gjithnjë vlerësime mjaft të mira. Shtypi 
sportiv, disa herë, e ka shpallur "gjyqtari më i mirë i javës".  

Për këto arrtje, pasi më parë kishte fituar kategorinë e parë, nga 
organizmi përkatës europian, në vitin 1992, fitoi të drejtën e aktivizimit si 
ndihmësgjyqtar në ndeshjet ndërkombëtare. Më vonë, më 1998, fitoi edhe 
titullin "Gjyqtar i FIFA-s" (gjyqtar ndërkombëtar). Me disa seminare të 
UEFA-s, të kryera gjatë viteve 1993-1995, profesionalizmi i tij u rrit 
ndjeshëm. Me këto nivele, ai ka gjykuar mbi 22 ndeshje ndërkombëtare, 
dhe me vlerësime pozitive nga UEFA, ndër të cilat edhe ndeshje për kupën 
e kampioneve të Europës, si ajo ndërmjet "Panathinaikos" e Greqisë me 
"FAM" e Islandës etj.. 

Aktualisht, kontributin e tij për futbollin, Petriti e vazhdon me 
detyrën e vëzhguesit. 
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BESNIK XHEMAL KAIMI 

                            
- Gjyqtar ndërkombëtar - 

 
  

Ka lindur më 30-8-1952 në Tiranë. Si çdo i ri, edhe ai e kishte qejf 
futbollin. Në vitet 1965-1969 u aktivizua me ekipet e të rinjve të klubit 
sportiv "Dinamo" dhe më vonë me ekipet e "Naftëtarit" dhe atë të Poliçanit 
(gjatë kryerjes së shërbimit ushtarak, 1970-73) si dhe të "Dajtit" të Tiranës 
(1973-1975). me përfundimin e një kursi gjyqtarësh (1975), bën pjesë në 
kuadër të kolegjumit të Tiranës. Mbështetur në nivelin e gjyki-meve dhe në 
liçensimet përkatëse, ai kalon shkallët nga kategoria e dytë dhe e parë e 
deri në atë të gjyqtarit të FIFA-s. 

Me këto cilësi, Besniku ka gjykuar shumë ndeshje të futbollit në 
aktivitetet kombëtare dhe ndërkombëtare, prej të cilave, pa shënuar ato të 
kategorisë së dytë, të tretë dhe të të rinjve, vetëm për kategorinë e parë 
(kampionate dhe kupa të Republikës) numërohen mbi 250. Gjithnjë të 
vlerësuara për nivelin e gjykimit, për t'u përmendur janë sidomos ato për 
ndeshjet më të rëndësishme të kampionateve kombëtare dhe ato finale të 
kupave të Republikës. 

Si gjyqtar ndërkombëtar është aktivizuar në 35 takime të këtij 
niveli. Në vitin 1990 cilësohet gjyqtari më i mirë i ballkaniadës së zhvilluar 
në Bullgari dhe për këtë merr kupën përkatëse. Është i pari gjyqtar i vendit 
që ka arbitruar edhe ndeshje femrash (Itali-Danimarkë). Në kursin e dhjetë 
të arbitrave më të mirë të Europës të zhvilluar në Athinë, ai klasifikohet i 
shtati ndër 70 arbitrat më të mirë të kontinentit dhe për këtë FIFA dhe 
UEFA i besuan atij dhjetëra ndeshje të rëndësishme ndërkombëtare, siç 
ishin eliminatoret për kampionatet botërore dhe europiane si dhe kupat e 
Europës ndërmjet klubeve. Prej tyre mund të veçohen takimet Sanmarino-
Skoci, Greqi-Danimarkë, Qipro-Belgjikë, "Steaua" e Bukureshtit me "Fram 
Raikoben" e Islandës, "Sakaria Sport" e Turqisë me "Spartakun" e Hunga-
risë, Krajov e Rumanisë me "Lokomotivën" e Sofjes, Slloveni-Itali etj. 

Për vlerat e tij, ai ka Kupën e "Gjyqtarit më të mirë" më 1985 dhe 
Kupën "Gjyqtari më i mirë i Ballkaniadës" më 1990. 
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ANTONIN LEONIDHA NAÇI 

                            
- Anëtar i ekipit kombëtar të futbollit - 

- Mjeshtër i sportit - 
(KF “Tirana”  

Ka lindur në Tiranë më 15 janar 1953. Punoi deri në vitin 1986 në 
disa shkolla të Tiranës me diplomën "mësues i edukimit fizik", të fituar më 
1978, pasi kreu studimet e larta në ILKF "Vojo Kushi". Më tutje, deri më 
1991, ishte inspektor dhe trajner profesionist futbolli në KS "17 Nëntori". 

Sportin e nisi që në moshën 10 vjeçare, në fillim me atletikën e 
basketbollin dhe pastaj me futbollin, ku, duke u aktivizuar me ekipin e 
para të rinjve (1966-1968) dhe të të rinjve (1968-1970) me këtë të fundit ka 
dalë një herë kampion. Në vitin 1970, inkuadrohet në ekipin e të rriturve, 
me të cilin luajti gjithnjë në rolin e mbrojtësit të majtë dhe disa herë edhe të 
stoperit. Në sezonin 1976-1977, falë teknikës dhe shpirtit luftarak të tij  
është cilësuar mbrojtësi më i mirë i vitit. Duke u aktivizuar në qindra 
ndeshje të aktiviteteve kombëtare, gjatë gjithë karrierës 14 vjeçare, që 
përkon me një periudhë luhatjesh për ekipin, Antonini ose Ninja, nuk ka 
mundur të fitojë më shumë se një trofe të kampionit, më 1982, dhe dy të 
kupës së Republikës, më 1977 dhe 1978. 

Me skuadrën e tij, ka zhvilluar mjaft ndeshje ndërkombëtare në 
kuadrin e aktiviteteve zyrtare. Për kupat e Europës, ai kujton kualifikimin 
me "Linfild" të Irlandës (1982) dhe takimin dinjitoz me "Hamarby" të Sue-
disë (1983); ndërsa për kupën ballkanike, ato ndaj "Radniçki" e "Panonios" 
(1975), "Larisa" (1976) dhe "Beroe" (1983). Me përfaqësueset e futbollit, ai ka 
qenë pjesëtar i ekipit "Shpresa", me të cilin është aktivizuar që nga viti 1972. 
Ka pasë rezultate të mira për ndeshjet e kampionatit europian, si fitorja 
kundër Jugosllavisë, e për më tepër në kampionatin ballkanik, ku Shqipëria 
u shpall kampione (1978). Me përfaqësuesen e parë ka luajtur vetëm një 
ndeshje, atë kundër Algjerisë, të fituar me rezultatin 4-0 (1974).   

Pas karrierës së futbollistit, përqendrimi i tij shihet në detyrën e 
trajnerit, së cilës i shërbyen edhe kualifikimet e tij: kursi njëvjeçar (1985-
1986) dhe një vit më pas, dy seminare të FIFA-s dhe UEFA-s. Si ndihmës i 
Sh. Rrelit, me KS "17 Nëntori", ai shpallet dy herë kampion (1987-1988 dhe 
1988-1989), dhe u kualifikua dy herë për në turin e dytë të kampioneve të 
Europës. 

Edhe për Antoninin, përmbysja e sistemit totalitar solli të reja. Nga 
viti 1991, në Greqi e në Qipro, dhe më së fundmi në Amerikë, ai kryen 
detyrën e trajnerit dhe të drejtorit teknik me grupmoshat. 
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SKENDER REXHEP BALLUKU 
                            

- Mjeshtër i merituar i sportit - 
 

  
Skënderi ka lindur më 3-7-1953 në një familje të hershme tiranase. 

Pasi mbaroi në vitin 1972 shkollën e mesme të mjeshtrisë sportive (specia-
litet atletike) të Tiranës, studimet e larta të nisura në ILKF "Vojo Kushi", i 
përfundoi në Akademinë e Edukimit Fizik të Pekinit në Kinë më 1977, ku 
diplomohet “mësues i edukimit fizik”. Për dy vjet (1977-1979) punoi mësues 
në shkollën e mesme bujqësore të Tiranës dhe më tutje (1979-1996) pedagog 
në katedrën e atletikës të AEFS “Vojo Kushi”. Pas kësaj, jeton në Austri, ku 
punon si trajner në një qendër sportive. 

Mësuesit e edukimit fizik Hajri Aliaj e Petrit Qendro spikatën te ai 
talentin për sportin e atletikës. Kjo bëri që edhe Skënderi të largohet nga 
pasioni për futbollin, çka takohet në shumicën e fëmijëve, dhe t’i nën-
shtrohet totalisht atletikës. Shumë shpejt, falë talentit, për të cilin mësuesit 
e tij nuk gabuan, pasionit, vullnetit dhe këmbënguljes së tij, ai dha rezultate 
në disa gara të këtij sporti. Në përbërje të ekipit të atletikës së KS “17 
Nëntori“, Skënderi u bë rekordmen në garën e kërcimit së larti me rezul-
tatin 2,05 m. Por i rëndësishëm mbetet rekordi me 7424 pikë në dhjetëga-
rësh, i cili prej vitit 1975 kur është vendosur prej tij, vazhdon të mos thyhet 
ende nga atletët tanë. Po këtë vit, ai ka fituar edhe anketën "10 Sportistë më 
të mirë të vitit".  

Në KS "Tirana", nga viti 1990 deri më 1995, Skënderi, me rezultate 
dhe me vlerësime shumë të mira ka kryer detyrën e trajnerit me ekipin e 
atletëve të kërcimit së larti dhe të dhjetëgaristëve. 

I përkushtuar në punë pedagogjike dhe profesionale, ka kërkuar 
gjithmonë që t'i bëjë të njohura të rejat e kohës. Këtij objektivi i kanë shër-
byer disa studime dhe referime shkencore që kanë ndikuar në përmirësi-
min e procesit mësimor dhe të përgatitjes së atletëve. Mbi të gjitha, këtë 
veprimtari ai e ka konkretizuar në vitin 1995 me mbrojtjen e disertacionit 
për gradën shkencore "Doktor". 

"Libri i Artë" i KS "Tirana" e përfshin atë ndër tetë atletët më të mirë 
për të gjithë historinë e këtij klubi. 
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VLADIMIR ADEM RADA 

                            
- Funksionar i lartë i sportit - 

 
  

Vladimir Rada ka lindur në një nga familjet e hershme tiranase më 
24 korrik 1953. Në formimin e tij, ai u nxit nga i ati, dashamirës i sportit 
dhe i skuadrave “17 Nëntori të Tiranës. Ladi, që në moshë te re, përveç 
futbollit në rolin e portjerit, u aktivizua edhe në atletikë, si vrapues i distan-
cave të shkurtëra dhe në lojrat me dorë. Por, rezultatet më të mira, i arriti 
në sportin e notit, ku, si notar i kategorisë së parë, në vitet 1965-1970, fitoi 
edhe titullin "mjeshtër i sportit". Këto veçori bënë që sportin t’a vazhdojë 
edhe gjatë studimeve të larta. Në vitin 1976 kreu ILKF "Vojo Kushi", ku u 
diplomua “mësues i edukimit fizik”, profesion të cilin e ushtroi në shkollat 8-
vjeçare dhe të mesme të Lushnjes, Fierit dhe Tiranës. Në detyrën e mësim-
dhënësit u dallua sidomos për organizimin e larmishëm të mësimit dhe në 
përdorimin e metodave të shumta dhe efektive.  

Përveç detyrës së arsimtarit, ka punuar edhe në detyrat e trajnerit 
pranë klubeve sportive "Tirana" dhe "Dinamo"; në Bashkinë e Tiranës, në 
rolin e inspektorit të sporteve dhe në KF "Tirana". Në të gjitha këto detyra, 
ai shfaqi aftësi organizative në aktivitete shoqërore e sportive. 

Më dukshëm, këto cilësi, ai po i tregon në klubin shumësportësh 
KS "Tirana", ku, aktualisht, punon me detyrën e shefit të tij. Ai po e mena-
xhon këtë klub edhe në situatat aktuale, kur në praninë buxheteve të mjaft 
të reduktuara të shtetit, kushtet financiare janë të vështira. Megjithatë, të 
gjitha aktivitetet sportive të planifikuara, të nivelit kombëtar dhe ndërkom-
bëtar, janë zhvilluar rregullisht dhe, madje, duke mos cënuar në cilësinë e 
garave. Ky klub sportiv, më i madhi në vend, edhe pse në këto kushte, 
vazhdon të mbijetojë. E për këtë, veç angazhimit të plotë të sportistëve dhe 
të kuadrit trajner të të gjithë ekipeve e sporteve, ka meritë edhe organizimi 
profesional dhe drejtimi shumë i mirë i shefit të klubit. 

Për realizimin e këtyre objektivave, Vladimirit i kanë vlejtur edhe 
kryerja e disa kurseve të menaxhimit, të zhvilluara nga organizmat e ndry-
shëm sportivë, kombëtarë dhe ndërkombëtarë. Kulturës së tij të përgji-
thëshme e profesionale i vijnë në ndihmë edhe zotërimi i gjuhëve të huaja 
sidomos ajo angleze dhe italiane. 
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PETRIT FADIL DIBRA 

                            
- Mjeshtër i sportit - 

(KF “Tirana”) 
  

Petrit Dibra lindi në Tiranë më 15-9-1953. Në vitin 1978 kreu 
studimet e larta në fakultetin e mjekësisë të UT, me diplomëm "mjek i 
përgjithshëm" dhe menjëherë edhe specializimin në spitalin gjinekologjik të 
Tiranës, ku punoi deri në vitin 1991. Prej atëherë, ai vazhdon të punojë me 
të njëjtin profesion në Madrid të Spanjës. 

Duke qenë nxënës shumë i mirë, po i tillë ishte edhe në lojën e 
futbollit kur luante me shoqërinë e shkollës e të lagjes, në rrugë e midis 
pallateve, dhe gjithmonë sulmues e shënues golash. Pas aktivizimit me 
skuadrën e Pallatit të Pionerëve, në të cilën dallohej mes shokëve, në mo-
shën 16 vjeçare është pjesë e ekipit të të rinjve "17 Nëntori" që drejtohej nga 
Xh. Demneri, ku luajti dy vjet radhazi. Kualitetet e tij e rradhitën shumë 
shpejt në ekipin e të rriturve, me trajner M. Allën.. 

Me këtë ekip, në rolin e sulmuesit të djathtë dhe gjithnjë me nu-
murin 7, luajti për 11 vjet radhazi (1970-1981). Aktivizimi i tij i takon një pe-
riudhe jo të shkëlqyer të klubit, madje kur luajti deri për të qëndruar në 
kategorinë e parë. Fillimi i karrierës së Petritit është kur brezi i parë i lavdi-
shëm i atij klubi, me F. Frashërin, A. Memën, G. Kasmin etj., e kishte mby-
llur apo po e mbyllte karrierën e tij; ndërsa mbarimi, me brezin e dytë gji-
thashtu të lavdishëm. M. Baçi, A. Naçi, S. Mema, A. Kola etj., sapo e fillonin 
atë. Në këto kushte, Titi mbajti një barrë të rëndësishme. Ishte i shkëlqyer 
në përgatitjen fizike e teknike dhe i shquar sidomos për sprintin e tij të 
fuqishëm, kur siç thonin tifozët, "ndizte motorët". Të paharrueshëm mbe-
ten golat e tij, jo rrallë, realizuar me triblime që nga mesfusha. Në qindra 
ndeshje zyrtare të tij, ka qenë edhe ndër golshënuesit më të mirë të vendit.  

Vlerat cilësore të Titit kanë dalë në pah edhe në ndeshjet që ai 
zhvilloi në kuadrin e kupës ballkanike si dhe me ekipin "Shpresa", për ak-
tivitetet ballkanike dhe europiane. Megjithate, edhe rastësia bën të veten. 
Një dëmtim i rëndë në gju bëri që, fatkeqësisht, talenti Dibra të ndërpresë 
para kohe këtë karrierë mbresëlënëse. Ky fakt si dhe niveli i atëhershëm i 
ekipit e lanë këtë futbollist të rrallë të KS "17 Nëntori" vetëm me dy kupa të 
Republikës (1976, 1977) dhe pa asnjë trofe kampioni. 

Kontributi i dhënë, cilësia e lojës dhe mirësjellja me edukatë e 
kulturë, në lojë dhe jashtë saj, bënë që ai të marri pas vehtes jo vetëm 
dashamirësit e futbollit të Tiranës, por të të gjithë vendit.  

Për meritat e tij, ai mban titullin "mjeshtër i sportit". 
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BESIM HAXHI VLADI 

                            
- Mjeshtër i sportit - 

(KF “Tirana”) 
  

Besimi ose Cimi, i lindur në Tiranë më 19-12-1953, ka punuar gjith-
një në Uzinën elektromjekësore. Pas vitit 1995, ai merret me bisnes të vogël. 
Ishte 13 vjeç kur filloi të luajë me ekipet e rregullta. Me të rinjtë, në përbërje 
të KS “17 Nëntori”, është shpallur kampion i vendit. 

Për kualitetet e treguara, ai meritoi pjesëmarrjen në ekipin e parë të 
klubit. Gjatë 16 vjetëve, prej 1970 deri më 1986 (duke përjashtuar dy vjet të 
shërbimit ushtarak, kur ai ishte pjesë e KS “Besëlidhja të Lezhës), me skua-
drën e tij luajti mbi 400 ndeshje zyrtare të kampionatit dhe të kupave. 
Përkrah emrave si S. Hyka, A. Çela, P. Dhales etj., dhe nën drejtimin e traj-
nerëve F. Frashëri, E.Shehu etj.. Ai dallohej për seriozitetin dhe sakrificën 
në kryerjen e detyrave të dhëna, ishte gjithnjë i përkushtuar dhe i mobi-
lizuar dhe për më tepër sepse militoi në një kohë kur ekipi nuk shkëlqente. 
Për këtë, në bilancin e tij, nuk ka më tepër se dy trofe, një titull kampion 
(1982) dhe një kupë të Republikës (1983).  

Duke luajtur kryesisht në rolin e qendërmbrojtësit, dhe këtë në 
pjesën e fundit të karrierës së tij, ai mund të kujtohet për dy “rekorde”. I 
pari, Besimi është lojtari më “universal”, sepse është aktivizuar gati në të 
gjitha pozicionet dhe i dyti, sepse me një gol të tij brenda 30 sekondave të 
para, ai mbetet shënuesi më i shpejtë i sezonit 1978-1979, ndoshta dhe i 
mjaft sezoneve të tjerë. 

Me të njëjtët tregues dhe devotshmëri, ka zhvilluar disa ndeshje 
ndërkombëtare në kuadrin e kupave ballkanike si atë me “Panonios” (1975) 
e “Larisa” (1982) të Greqisë, “Beroe” (1983) të Bullgarisë, “Radniçki” (1975) 
të Jugosllavisë etj.. Për aktivitetet europiane, atij i vjen keq se poli-tika e 
atëhershme nuk lejoi skuadrën tonë për të vazhduar më tej, pasi kishte  
eliminuar “Lindfild” të Irlandës (1982). Dhe kjo sepse, shorti i takoi me një 
skuadër të ish Bashkimit Sovjetik.  

Edhe pse e mbylli karrierën e futbollistit, pasioni nuk e la të shkë-
putet përfundimisht prej tij. Ai ka mbi 10 vjet që kryen detyrën e trajnerit 
me grupmoshat e KF “Tirana”. Megjithëse në këtë plan të ri, ai ruan po atë 
karakteristikë, përkushtimin dhe seriozitetin, por, duke i shtuar këtë herë 
edhe aspektin e rëndësishëm edukativ të punës me më të vegjëlit. Besimi 
përpiqet dhe e ruan traditën e shkëlqyer të KF “Tirana” për përgatitjen e 
brezave të ardhëshëm të futbollistëve, të dalë prej këtyre të rinjve. 
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LEONARD SOTIR TASE 
                            

- Mjeshtër i merituar i sportit - 
 

  
Leonardi ose Nardi ka lindur në Tiranë më 1-11-1954 në një familje 

të ardhur herët në qytetin tonë, çka ai e ndjen dhe e shpreh kënaqësinë e 
integrimit me komunitetin tiranas. Studimet e larta, me diplomën “mësues i 
edukimit fizik” i kreu në vitin 1974 pranë ILKF "Vojo Kushi". Në vitet 1978-
1988 ka qenë mësues në klasat sportive të volejbollit në shkollën "Fan Noli".  

Ashtu si motra e tij Ela, edhe ai ka bërë emër në sportin e volejbo-
llit, duke u aktivizuar po me ekipin e KS "Dinamo", gjatë viteve 1973-1986. 
Në rolin e organizatorit të skuadrës ka zhvilluar me qindra ndeshje cilësore 
dhe ka ndikuar në fitoret e 11 kampionateve kombëtare (1974, 1975, 1977, 
1978, 1979, 1980, 1982, 1983, 1984, 1985 dhe 1986) si dhe të tetë kupxve të 
Shqipërisë (1975, 1976, 1978, 1979, 1980, 1981, 1983 dhe 1984). Në të gjithë 
karrierën, ka bërë figurë të mirë jo vetëm për cilësinë sportive, por edhe për 
kulturën dhe qytetarinë e tij. Të gjitha këto veçori i ka reflektuar edhe në 
ndeshjet e shumta ndërkombëtare që ka zhvilluar në kuadrin e akti-
viteteve ballkanike dhe europiane, në përbërje të ekipit të sukseshëm të KS 
“Dinamo” dhe të atij përfaqësues. 

Në vitet 1989-1996, si trajner i ekipit të femrave të KS "Dinamo", ka 
fituar dy herë titullin kampion kombëtar dhe tre herë kupën e Shqipërisë. 
Në arenën ndërkombëtare, ekipi i drejtuar prej tij ka marrë pjesë në ndesh-
jet për kupën e kampioneve të Evropës të zhvilluara në Gjermani dhe në 
turnetë e zhvilluara në Peskara dhe në San Benedeto të Italisë. Gjatë kësaj 
kohe ka drejtuar edhe ekipin kombëtar të të rejave në volejboll. 

Gjithmonë i ka kushtuar përparësi kualifikimit të tij teorik. Më 
1984 ka dhënë disa provime pasuniversitare; më 1996, kreu një kurs tremu-
jor pasuniversitar në Budapest; në vitin 2000, është pjesëmarrës i seminarit 
kombëtar për sportin, organizuar nga MKRS dhe Këshilli i Evropës; ndërsa 
në periudhën 2003-2004, lektor në kursin e administratorëve të sportit, or-
ganizuar nga KOKSh. Eshtë edhe autor i librit “Trajneri dhe stërvitja sportive 
në volejboll“ dhe bashkëautor i atij “Manaxhimi sportiv“. Ka zhvilluar edhe 
disa tema për administrimin dhe organizimin sportiv.   

Për sportin e volejbollit, tani kontribuon në organet drejtuese. 
Eshtë sekretar i përgjithshëm i FShV, të cilën, që nga viti 1996, po e drejton 
me mjaft kopetencë profesionale. 
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KADRI RAHMI NURI 

                            
- Mjeshtër i merituar i sportit - 

 
  

I lindur në Tiranë më 5 dhjetor 1954, Kadriu merrej me alpinizmin 
që në moshë të vogël. Më vonë prirjet e tij shfaqen në sportin burrëror të 
mundjes, në të cilin, falë punës këmbëngulëse të tij u bë mjaft i njohur. Për 
moshën e të rinjve përfaqësoi KS "Studenti", ndërsa me të rriturit, ku është 
edhe angazhimi i vërtetë sportiv, përfaqësoi me dinjitet KS "17 Nëntori" 
(sot KS shumësportesh "Tirana"). 

Karriera e tij sportive në mundjen klasike, e shtrirë gjatë periu-
dhës njëzetvjeçare (1976-1985), karakterizohet nga niveli i lartë i këtij spor-
tisti, nga teknika në kapje dhe në mbrojtje dhe nga forca e tij. Falë këtyre 
aftësive, formës konstante dhe stërvitjeve të pandërprera shumëvjeçare, ajo 
është e mbushur me mjaft trofe, dhe jo vetëm për nga numri. Kadriu, në 
ndjekje të gjurmëve të boksierit të madh tiranas T. Janku, përsërit faktin e 
rallë se dymbëdhjetë titujt kampion i vendit janë edhe po aq vjet radhazi. 
Duke dominuar në këtë periudhë të angazhimit të tij në sport, ai bëhet 
gjithashtu fitues i dy medaljeve të arta në spartakiadat kombëtare (1979 e 
1984), për çka nderohet edhe me një kupë të veçantë. Kadriu është evi-
dentuar në “Librin e Artë” të KS “Tirana” në listën e tre mundësave më të 
mirë klasikë. Disa herë është fitues i anketës së përvitëshme "10 sportistët 
më të mirë të vendit", organizuar nga gazeta “Sporti Popullor”. 

Pas vitit 1991, në vazhdim të profesionit të tij të shoferit, Kadriu 
është angazhuar në aktivitete të bisnesit tregtar. Por, ai, rrethi dhe familja e 
tij asnjëherë nuk e kanë kuptuar jetën e tyre të palidhur me botën e sportit, 
edhe pse jo në karrierën e sportistit. Dhe për këtë, përsëri ka gjetur më-
nyrat për të mos i ndërprerë ato lidhje. Bashkë me djemtë e tij drejton 
Qendrën e Fitnesit "ARENA", tashmë të njohur në Tiranë. Por, ky njeri i 
nderuar mbetet njëherësh edhe nga sponsorizuesit sportivë. Vëllezërit e tij 
Lutfiu dhe Avniu kontribuojnë dukshëm për ekipin e futbollit dhe përfa-
qësojnë një nga katër donatorët e fuqishëm të KF "Tirana". Për këto 
mbështetje materiale dhe shpirtërore, të gjithë vëllezërit Nuri kanë fituar 
simpatinë e të gjithë dashamirësve sportivë dhe tashmë janë të njohur e të 
respektuar nga i gjithë komuniteti tiranas. 

Për motivet e mësipërme mban titujt: “Nderi i Sportit Shqiptar”, 
“Nderi i Federatës së Mundjes” dhe “Mirënjohja e Qytetit të Tiranës”, si-
kurse  edhe është dekoruar me “Medaljen e Punës”. 
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ASTRIT RAMAZAN NALLBANI 

                            
- Mjeshtër i sportit - 

(KF “Tirana”) 
  

E kush nuk e njeh “Xofin” e Tironës, portierin e talentuar të viteve 
70-të, që ruajti portën bardheblu, në një moment tejet të vështirë për skua-
drën kryeqytetase. Atëherë, kur sapo ishte larguar grupi i futbollistëve të 
“artë” të viteve 60-të, skuadra ishte rrezikuar seriozisht. Forma e shkëlqyer 
e Astritit, sidomos me pozicionalitetin e tij, si edhe rritja e lojës e të gjithë 
shokëve, bëri që shpejt KS “17 Nëntori” të ngjitej sërish në elitën e futbollit 
tonë. Në sezonin 1975-1976, shkëlqimi i Astritit qe i jashtëzakonshëm. Në 
trembëdhjetë ndeshje radhazi, shtatë të kampionatit dhe gjashtë të kupës së 
Shqipërisë, pra, 1170 minuta, ai nuk lejoi asnjë top tej vijës së portës.   

Astrit Nallbani lindi në Tiranë më 19 dhjetor 1954, në një familje 
tiranase të nderuar, të respektuar dhe me tradita. Njeri puntor, korrekt e i 
sjellshëm, më 1978, kreu studimet e larta në AEFS “Vojo Kushi”, kur rruga 
e tij si futbollist kishte nisur herët, që në rrugicat e mëhallës, që, deri në ato 
kohë, i kishte dhënë futbollit tiranas e shqiptar aq shumë futbollistë. Gjith-
sesi, viti 1970  e gjeti atë në radhët e ekipit të të rinjve të KS “17 Nën-tori”, 
të drejtuar nga mjeshtrat Xh. Demneri e H. Arbana (Mema), me të cilin, në 
sezonin 1970-1971, u shpall kampion. Prej vitit 1972 e deri më 1983, si porti-
er i parë i skuadrës bardheblu fitoi kupat e Shqipërisë (1976, 1977) dhe, pas 
një pauze dymbëdhjetëvjeçare, titullin e lartë të kampionit kombëtar (1982). 

Ai ishte i suksesshëm edhe kur përfaqësoi skuadrën e tij të zemrës 
në aktivitetet ballkanike ndaj skuadrave “AS Cergu Muresh”, “Panonios”, 
“Radniçki” etj.. Por i paharruar është kualifikimi me “Linfild” të Irlandës, 
ku skuadra jonë megjithëse u fut ndër 16 më të mirat nuk vazhdoi më tutje. 
Politika e kohës nuk pranoi shortin me një skuadër sovjetike.     

Pas ndërprerjes së karierës së tij si futbollist, Astriti iu përkushtua 
përgatitjes së portierëve të rinj. Këtë detyrë mjaft delikate e nisi me ekipin e 
të rinjve të klubit të tij, për të kaluar më pas (1993-1994) përfundimisht 
pranë ekipit të parë. Këtë detyrë mjaft të rëndësishme, Titi vazhdon ta kryej 
edhe sot, Gjatë kësaj kohe, KF “Tirana” ka vargëzuar gjashtë tituj kampionë 
(1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2003, 2005), pesë kupa të Shqipërisë (1994, 
1996, 1999, 2001, 2002, 2006)  dhe disa superkupa të Shqipërisë.  

Në këto vite të një suksesi të pakrahasueshëm, thuajse në çdo 
edicion të kupave të Europës, KF “Tirana” ka kaluar ture, e ku padyshim 
ka kontributin e tij edhe Astrit Nallbani, që prej shumë vitesh vazhdon të 
japë mësim në shkollën 9-vjeçare “Lasgush Poradeci” të Tiranës. 
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MILLAN TEOFIL BAÇI (BUGOVIKU) 

                            
- Medalje e Artë - 

- Anëtar i ekipit përfaqësues të futbollit -  
  

Millani, i treti në futboll i familjes Baçi, ka veçorinë se, duke luajtur 
në mbrojtje, plotësoi repartet e “skuadrës familjare” (sigurisht për periudha 
të ndryshme): Teofili ishte në mesfushë, ndërsa Pavllo, në sulm. Ka edhe 
një veçori të dytë, me natyrën e tij të lojës sulmuese e me harkime të sakta, 
vazhdoi rrugën e Frashërit, për t’ja lënë më tutje Sinës. Lindi më 29-1-1955 
në Tiranë. Kreu ILKF “Vojo Kushi”, më 1978, si “mësues i edukimit fizik”.  

Rruga e futbollit është si e shumicës së atyre që milituan në KS 
“Tirana”. Pasi kaloi nëpër ekipin e të rinjve, me të cilin, më 1970, u shpall 
kampion, aktivizohet me ekipin e parë në sezonin 1972-1973. Duke qenë 
pjesë e asaj gjenerate të dytë e të lavdishme të klubit, gjatë 15 vjetëve, deri 
në vitin 1987, që shënon fundin e karrierës së tij, dhe duke ngjasuar me 
grintën dhe seriozitetin e të atit, ai mbeti përherë i nevojshëm dhe i sukses-
shëm, madje i vlerësuar kështu nga të gjithë trajnerët. Në bilancin e tij nu-
muron dy tituj të kampionit (1981-1982 e 1984-1985) dhe katër kupa të Re-
publikës (1976, 1977, 1983 e 1985). Për mjaft kohë dhe me mjaft dinjitet, ai 
ka udhëhequr skuadrën e tij sidomos kur mbante shiritin e kapitenit.  

Edhe në aktivitetet ndërkombëtare ka qenë po ashtu shumë i 
vlerësuar. Për kupat ballkanike, brenda dhe jashtë vendit, ka luajtur ndaj 
skuadrës rumune “AS Tergu Muresh” (1974), skuadrave greke “Panonios” 
(1974) dhe “Larisa” (1981), skuadrës bullgare “Beroe” (1983) e mjaft të tjera. 
Kupat e Europës i nisi me KS “Partizani”, kur, në ndihmë të tij, luajti 
kundër “Celltic” të Glaskout më 1979. Por, mjaft mbresëlënës janë për të 
vitet 1982 dhe 1986. KS “17 Nëntori” i tij u fut në 16 më të mirat e Europës. 
Pasi kaloi, “Linfild” të Irlandës nuk u vazhdua më tutje sepse politika e 
kohës nuk pranoi shortin me “Dinamo” të Kievit; ndërsa pas “Dinamo” të 
Bukureshtit, eliminimi erdhi nga skuadra e njohur “Malmoe” e Suedisë.  

Për vlerat cilësore, Millani ka bërë pjesë edhe në ekipin kombëtar 
me të cilin ka zhvilluar gjithsej 10 ndeshje. Eshtë “mjeshtër i sportit”. 

Në KS “17 Nëntori”, ka provuar edhe karrierën tjetër: me ekipet e 
moshave, trajner (1987-1990); me ekipin e parë, ndihmëstrajner (1991-1993) 
dhe trajner (1998-1999), ku u shpall edhe kampion. Për punën e tij cilësore, 
korrekte e të ndershme, është vlerësuar edhe në detyrat administrative: in-
spektor në MKRS (1994-1995 dhe 2000-2003), sekretar i KF “Tirana” (1996-
1998) dhe shef i sektorit të futbollit amator në FShF (prej 2003).  

Eshtë dekoruar me urdhërin “Naim Frashëri” të klasit II.  
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LUAN AHMET METANI 

                            
- Mjeshtër i sportit - 

(KF “Tirana”)  
  

Luani ose Ili ka lindur, më 11-2-1955, në një familje shumë të 
njohur sportive tiranase. I frymëzuar nga i ati, Meti, futbollist i Tiranës dhe 
i ekipit kombëtar, edhe ai ndoqi futbollin, me mjaft dëshirë dhe përkush-
tim. Mbi këto realitete, ai edhe u arsimua në sport. I diplomuar në vitin 
1979 “mësues i edukimit fizik” pranë ILKF "Vojo Kushi", me këtë profesion ka 
punuar pa ndërprerje në shkollën e mesme të Yzberishit.  

Në vitet 1966-1970, Ili ka luajtur me paratërinjtë dhe me të rinjtë e 
KS "17 Nëntori", duke u dalluar si sulmues dhe deri golshënuesi më i mirë i 
ekipit të tij. Gjatë shkollës së mesme, luajnte me të rinjtë e "Shkëndisë", me 
të cilët u shpall tre herë kampion. Vetë ai ka vendosur një rekord, për 
skuadrën e tij, ka shënuar gjithsej 29 gola. Në moshën më të rritur, por 
gjithësesi, vetëm 16 vjeçare, u aktivizua edhe me të rriturit e kësaj skuadre.  

Me veçoritë e tij, si lojtar lojtar tipik sulmues, me atë shtatlartësi 
mesatare, i shpejtë dhe i shkathët, me grintë sportive dhe me intuitën e tij 
për gjetjen e rrjetës, ai bëhet, pjesëtar aktiv i sulmit në skuadrën e të rri-
turve të KS "17 Nëntorit" ( 1979), përkrah emrave të njohur për atë klub dhe 
për vetë kombëtaren si, M. Josa, A. Minga, S. Hodja, A. Kola, P. Dibra e të 
tjerë. I dalluar përsëri si golshënues, ai është fitues i kampionatit kombëtar 
për sezonin 1981-1982 dhe i kupave të Republikës për vitet 1983 dhe 1984. 
Në karrierën e plotë të tij, të ushtruar deri në vitin 1987, pas të cilit u 
shkëput për arsye traume, ka zhvilluar mbi 300 ndeshje. 

Ai ishte pjesëtar edhe në ekipet kombëtare. Me të rinjtë është ak-
tivizuar në nëntë ndeshje ndërkombëtare; ndërsa me U-21, në shtatë prej 
tyre, ku mund të përmenden ato ndaj grekëve me rezultatin 1-0, jugoslla-
vëve me 0-0 e 0-1; bullgarëve me 5-3 etj.. Ka merita edhe në fitimin e kupës  
"FAER PLAY", të marrë në Greqi (1976). 

Që nga viti viti 1989, Luani ka nisur edhe detyrën e trajnerit të fut-
bollit, për të cilën ka kryer disa kualifikime, siç janë: kursi njëvjeçar i traj-
nerëve pranë ILKF "Vojo Kushi", kursi me trainerin D.M.Kramer të FIFA-s 
dhe kursin e Kovercianos. Për këtë profesion, ai mban liçensën B të UEFA-s 
marrë në vitin 2004. Fillimin e këtij angazhimi e nisi me grupmoshat e KS 
"Partizani", e vazhdoi me kombëtaren U-15 (2001-2002), për kampionatin 
Ballkanik dhe, më pas, me futbollistët e rritur të klubit "Dajti", ku vazhdon 
edhe sot. Ai ka punuar edhe në  Cërrik, në Laç etj..  
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SULEJMAN HAXHI MEMA 
                            

- Anëtar i ekipit kombëtar të futbollit -  
- Mjeshtër i sportit -  

(KF “Tirana”)  
Sulejmani ka lindur më 17-11-1955 në familjen tiranase Mema, 

mjaft të njohur dhe sportive. Pasioni për futbollin, i ushqyer që nga gjyshi 
Mustafai, i ati dhe xhaxhallarët e tij, e angazhoi Sulën që në fëmijëri. Në 
këtë rrugë të zgjedhur prej atij dhe familjes së tij u ndihmua cilësisht edhe 
nga arsimimi teoriko-praktik që mori në shkollën e mesme me ekipin 
"Shkëndia". Në vitin 1978 kreu studimet e larta edhe në ILKF "Vojo Kushi", 
pas së cilës, si i pari futbollist të brezit të dytë të familjes Mema, krahas 
angazhimit si futbollist në KS "17 Nëntori" (sot KF "Tirana") deri në vitin 
1987, ka ushtruar detyrën e mësuesit të edukimit fizik”.  

I aktivizuar gjatë periudhës 1978-1987 bëhet titullar në formacio-
nin bazë të skuadrës, me të cilin ka fituar dy tituj të kampionit (1091-1982, 
1984-1985) dhe tre kupa të Shqipërisë (1983, 1984, 1986). Me teknikën e lartë 
dhe shpirtin e garës, u dallua sidomos në detyrën e organizatorit dhe u 
shqua si "specialist" i goditjeve standard. Dashamirësit përdornin nofkën 
“braziliani”, të fiksuar madje edhe në një këngë kushtuar ekipit të futbollit.  

Sula, pjesë e atij brezi të dytë e të famshëm të KS "17 Nëntori", ka 
zhvilluar ndeshje të suksesshme në kuadrin e kupave europiane, duke 
ndikuar edhe në kalimin disa herë të tureve. Në vitet 1982 dhe 1986, KS “17 
Nëntori” u fut në 16 më të mirat e Europës. Ka qenë edhe pjesëtar i ekipit 
përfaqësues, ku ai dallon ndeshjet ndaj skuadrës turke, greke, austriake etj.. 

Përveç përvojës së tij si futbollist, është i njohur edhe në detyrën e 
trajnerit. Për këtë, atij i kanë vlejtë disa kualifikime brenda dhe jashtë ven-
dit: kursi njëvjeçar  pasuniversitar në ILKF  "Vojo Kushi" (1987-1988); kur-
set njëjavore të UEFA-s, në Maltë (1997), në Spanjë (1998) e në Itali (1999); 
kursi gjashtëmujor në "Koverciano" (1999) etj.. Pas ekipit të të rinjve, ai ka-
lon trajner profesionist me të rriturit e KF "Tirana" (1995-1996), sekretar 
ekzekutiv (1999-2002), detyra në të cilat arriti trofe të tjera, dy kampionate 
dhe tre kupa të Shqipërisë. Deri në nëntor 2005, ishte trajner i ekipeve të të 
rriturve "Tirana" dhe "Partizani". Në vitet 1996-1998 është trajner i përfa-
qësueses "Shpresa", ndërsa gjatë 1997-1999 dhe tani, specialist në FShF. 

Tradita sportive në familjen e Sulës është më e gjërë. Bashkëshor-
tja e tij, Manuela, ishvolejbolliste e shkëlqyer e KS "Tirana", me mjaft trofe, 
nuk mund të ishte edhe jashtë ekipeve kombëtare. Që nga ballkaniada për 
të rejat (Turqi, 1983), ku u cilësua lojtarja më e mirë, deri në vitin 1992, ka 
zhvilluar mbi 100 ndeshje. Tani jep kontribut si mësuese e edukimit fizik. 
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PLARENT SAMI KOTHERJA 
                            

- Gjyqtar ndërkombëtar - 
  

  
Plarent Kotherja, i rritur në Tiranë në një familje qytetare, ka lindur 

më 8-8-1955 në Sofje të Bullgarisë. Ka kryer fakultetin e ekonomisë të UT. 
Rruga sportive e nisur me sportin e volejbollit në KS "Dinamo" nuk 
vazhdoi (1966-1969). Flloi menjëherë veprimtarinë sa të vështirë aq edhe 
me përgjegjësi të gjykimeve të futbollit. Me këtë zgjedhje, ai ndoqi shem-
bullin e të jatit të tij, Sami Kotherja, mësuesit të nderuar dhe mjeshtrit të 
gjykimeve të lojës së futbollit, i cili ka qenë ndër më të mirët për kohën që u 
aktivizua. Atë e vazhdoi deri më 1995. 

Në këtë detyrë, Plarenti është karakterizuar nga serioziteti, ko-
rrektesa, vendosmëria dhe ndershmëria e gjykimit të ndeshjeve. Duke 
mbajtur një barrë mjaft të madhe në aktivitetin futbollistik, i janë besuar të 
drejtojë ndeshje me shumë përgjegjësi për nga rivaliteti. Për një periudhë 
njëzetëgjashtëvjeçare, në aktivitetet kombëtare, ai ka gjykuar gjithsej 345 
herë si arbitër kryesor dhe 98 si asistent (ndihmës), prej të cilave 220 
ndeshje të kategorisë së parë, 58 të kupës së Shqipërisë dhe të tjerat të 
kategorive të ndryshme. 

Për këto motive, më 1981, FIFA e shpalli Plarentin gjyqtar të saj. 
Mbi këtë atribut, deri në fund të karrierës së tij, kur ai vazhdoi këtë an-
gazhim, ka gjykuar 48 ndeshje ndërkombëtare, shumicën e të cilave ai 
organizëm ndërkombëtar i futbollit e ka vlerësuar me nota shumë të mira. 

I përkushtuar me gjykimet e futbollit, për periudhën 1991-1995, 
nga asambleja përkatëse ishte zgjedhur President i Shoqatës së Arbitrave të 
Shqipërisë (ShASh). Gjatë viteve 1993-1995 ka qenë anëtar i Komitetit 
Ekzekutiv të FShF dhe që nga viti 2002, është anëtar i komisionit të caktimit 
të arbitrave. 

Plarenti vazhdon të kontribojë për futbollin, por tashmë në rolin e 
vëzhguesit, ku, me përvojën dhe pjekurinë e tij, ndikon pozitivisht në 
rritjen e nivelit të gjykimeve nga më të rinjtë. 
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SULEJMAN PETRIT STAROVA 
                            

- Funksionar i lartë i sportit - 
  

  
Lindi në Tiranë më 12-12-1955. Përfshirja e tij në futboll nuk ishte e 

rastit. Ajo e ka shtysën te i ati, avokati i nderuar Petrit Starova, dashamirës 
i flaktë i KS “Tirana”. Falë edhe prirjeve të tij, Sula kaloi me sukses ekipet e 
moshave të këtij klubi. Gjatë arsimimit të tij në shkollën e mjeshtrisë spor-
tive dhe në IKLF “Vojo Kushi”, deri më 1977, kur diplomohet “mësues i 
edukimit fizik”, luan për ekipin “Shkëndia”. Mbështetur në konceptet e fut-
bollit bashkëkohor, atje konsolidoi dukshëm rritjen e tij cilësore.  

Me KS “Partizani”, ku luajti tetë kampionate (1977-1985), u shpall 
dy herë kampion (1978-1979 e 1980-1981) dhe fitoi një kupë të Republikës 
(1981). Ndërkohë ai është angazhuar në të gjitha aktivitetet ballkanike dhe 
europiane të klubit. Ka qenë gjithashtu pjesëtar i ekipit përfaqësueses të fut-
bollit. Më parë, me ekipin “Shpresa”, kishte fituar edhe kampionatin ball-
kanik (1978). Në karrierën e trajnerit, të nisur me KS “Partizani”, ai ka bi-
lanc mjaft të mirë, një titull kampion më (1993) dhe dy kupa të Republikës 
më (1991 dhe 1994). Me këtë detyrë është angazhuar edhe me përfaqë-
suesen U-21 (1992-1995) dhe ndihmës, me vetë ekipin e parë (1996). 

Shumë më i njohur, ai u bë në funksionin organizativ të sekretarit 
të FShF, të cilën e mbajti për shtatë vjet (1997-2004). Dhe kjo ndodhi në 
kohën kur detyrat ishin sa të rëndësishme aq edhe të vështira. Si rrjedhojë e 
ndryshimit të sistemeve politiko-shoqërore, te ne po hidhesin hapat e fut-
bollit profesionist, të shoqëruara me probleme organizative dhe ekonomi-
ke. Megjithate, falë nivelit të lartë profesional, ai e drejtoi me mjaft kope-
tencë dhe siguri këtë sektor. Mbështetur edhe në përgatitjen e tij kulturore, 
dhe veçanërisht si zotërues i gjuhëve të huaja, ka qenë i suksesshëm edhe 
në marëdhëniet me jashtë. Në organizmat e UEFA-s, ishte anëtar i komi-
sionit të të rinjve, i programit të asistencës, delegat në kupat e kampioneve 
për ndeshjet “Dinamo” e Zagrebit-“Anderleht”, “Aris-Peruxhia” etj.. 

I rikthyer në detyrën e trajnerit, ai bën menjëherë emër, kur shpa-
llet kampion me KF “Tirana” në sezonin 2004-2005 dhe kur punoi shumë 
mirë me KF “Partizani”, më 2005-2006. Aktualisht, punon me KF “Teuta”. 
Në këto detyra, ka drejtuar ndeshje ndërkombëtare të rëndësishme, si ato 
me “Fenerbahçe” të Turqisë, “Fejnord” i Roterdamit, “CSKA” e Sofjes etj.. 

Eshtë dekoruar me Urdhërin e Punës të klasit II dhe Urdhërin 
“Naim Frashëri” të klasit II. Mban titullin “Mjeshtër I sportit”.  
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BUJAR BESIM SHARRA 
                            

- Mjeshtër i sportit - 
(KF “Tirana”)  

  
Bujar Sharra ka lindur në Tiranë më 25 maj të vitit 1956. Pasi 

mbaroi shkollën e mesme, më pas, kreu studimet e larta me korespondencë 
në Akademinë e Edukimit Fizik dhe Sporteve, u diplomua “mësues i eduki-
mit fizik”, detyrë që e ushtron ende në shkolla të qytetit. 

Karrierën zyrtare me sportin e futbollit, si një pasion të tij të 
hershëm dhe të vazhdueshëm, e nisi në vitin 1970, kur u aktivizua në rolin 
e portjerit me ekipin e të rinjve të Tiranës të drejtuar nga trajneri pasionant 
dhe me mjaft kontribut në këtë detyrë, H. Arbana. Bujari ndjeu menjëherë 
edhe kënaqësinë e trofeut kur shpallet kampion i vendit. Në vitin 1974 ka 
qenë pjesëtar i ekipit kombëtar të të rinjve, me të cilin ka zhvilluar disa 
ndeshje në Kinë dhe është dalluar për lojën e tij. 

Kategorinë e parë të futbollit e preku me ekipin e të rriturve të 
"Beslidhjes (1975-1977) që në atë periudhe rivalizonte me mjaft dinjitet. 
Megjithate, nivelin më të lartë e arriti kur u aktivizua me KS "17 Nëntori" 
(sot KF "Tirana") dhe me të cilin luajti nga viti 1977 deri më 1990. Krahas 
emrave mjaft të njohur si Baçi, Bimo, Mema, Muça, Kola etj., ai militoi në 
fillimet e brezit të dytë të shkëlqyer tiranas të pasluftës. Në karrierën e tij 
futbollistike, me kontributin e tij të lojrave cilësore, ka zhvilluar qindra 
ndeshje zyrtare të kampionatit kombëtar, të kupës së Republikës dhe të 
aktiviteteve të tjera. Për sezonin futbollistik 1981-1982, ku ekipi i tij fitoi 
titullin kampion i vendit, ai është shpallur portjeri më i mirë dhe është vle-
rësuar me kupën përkatëse. Sukseset e Bujarit vazhduan edhe në se-zonet 
1987-1988 dhe 1987-1989, kur me fitimin e dy titujve të tjerë kampionë nga 
"17 Nëntori", ai arshivon gjithsej tre të tillë. Eshtë fitues edhe i tri kupave të 
Shqipërisë dhe i një spartakiade kombëtare. 

Bujari, i shquar edhe për pritjen e penaltive, në kuadrin e kupës së 
kampioneve dhe të kupës së kupave të Europës, ka zhvilluar disa ndeshje 
ndërkombëtare në përbërje të klubit të tij. Nga këto, me e rëndësishmja 
mbetet sidomos kualifikimi për turin e mëtejshëm, pas eliminimit të ekipit 
të njohur “Linfild” i Belfastit (1982), me rezultatet 1-0 dhe 1-2. 

Kontributin sportiv të tij e shikojmë edhe tani. Në rolin e trajnerit 
të futbollit në përgatitjen e grupmoshave, pasionin dhe angazhimin e tij 
profesional, ai e tregon edhe në planin prindor. Me fëmijt dhe të rinjtë që 
përgatit për ekipin e "Tiranës", janë përfshirë edhe në dy djemtë e tij: Gerti, 
me të rriturit dhe Elvi, me përfaqësuesn U-17. 
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SHABAN HYSEN UKA 

                            
- Mjeshtër i merituar i sportit - 

  
  

Lindi në Tiranë më 4 qershor 1956. Studimet e larta, duke realizuar 
kështu një formim të disafishtë, i ka kryer në ILB (Universiteti Bujqësor), 
me diplomën “zooteknik”; në ILKF "Vojo Kushi", me diplomën “mësues i 
edukimit fizik” (1989) dhe në Akademinë e Rendit (2000). Mbi këto përgati-
tje, ai ka qenë: zooteknik në kompleksin blegtoral në Kamëz (1980-1985); 
mësues në shkollën e mesme të Kamzës (1985-1992); trajner dhe lojtar në 
Tetovë (1992-1995); pedagog në Akademinë e Rendit (1995-1997); inspektor 
dhe më pas instruktor në drejtorinë e Forcave Speciale të ndërhyrjes së 
shpejtë (1997-2004) dhe, prej 2004 e në vazhdim, instruktor në Institutin e 
Policisë. 

Aktivizimi i parë i tij në sportin e volejbollit shënon vitin 1973 me 
të rinjtë e KS "Dinamo". Shtatlartësia dhe të dhënat e tjera të tij e rradhitën 
shumë shpejt atë në ekipin e të rriturve. Aty, Shabani u bë volejbollist me 
vlera, jo vetëm për klubin e tij, por edhe për kombëtaren shqiptare. Gjatë 20 
vjetëve të aktivizimit të tij, ka zhvilluar qindra ndeshje në veprimtaritë tona 
kombëtare të volejbollit. Si lojtar me peshë në skuadër, ai ishte ndër më 
kryesorët si shënues. Pasimi i fundit që vinte në duart e tij përfundonte me 
goditje të fuqishme dhe me shënimin e pikës. Në fitimin e 13 kampiona-
teve, të 10 kupave të Shqipërisë dhe të dy medaljeve të arta në spartakia-
dat kombëtare (1979, 1984) me KS "Dinamo", ka meritën e tij edhe Shabani. 
Vlerësimin për cilësinë e lojës dhe rezultatet e arritura prej tij e tregon më 
së miri fitimi i anketës "gjashtë volejbollistët më të mirë të shekullit në 
vendin tonë". 

Figurë të mirë, ai ka bërë edhe në 70 takimet ndërkombëtare të 
zhvilluara me klubin e tij dhe me ekipin kombëtar për kupat e Evropës.  

Ai ka dhënë kontribut edhe në rolin e trajnerit, detyrë që, duke e 
shpallur edhe  kampion të vendit, e ka ushtruar me volejbollistët e rinj të 
KS "Dinamo" (1995-1996); me të rriturit e këtij klubi (1996-1999); me ekipin 
kombëtar të rinjve (1998-2004) dhe me ekipin kombëtar të të rejave në kam-
pionatet ballkanike. Duke mos u shkëputur nga KS "Dinamo", ai vazhdon 
detyrën e trajnerit me ekipin e të rriturve. Përvojën e lojtarit dhe të trajne-
rit dhe të vlerësuar për cilësitë e larta profesionale, e ka provuar edhe jashtë 
vendit, në aktivizimin e tij në ekipin e Tetovës. 

Ai ka titullin “Nderi i Sportit Shqiptar“ dhe është dekoruar me 
Medaljen "Naim Frashëri" dhe Urdhërin"Naim Frashëri" të klasit III. 
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VALENTINA SHEFQET MYRTO 
                            

- Mjeshtre e merituar e sportit - 
  

  
Valentina Myrto ka lindur në Tiranë më 6 korrik 1956. Pas shkollës 

së mesme, në vitin 1978 kreu studimet e larta në ILKF "Vojo Kushi", ku u 
diplomua "mësuese e edukimit fizik". Me këtë profesion, punoi për 26 vjet 
rrjesht, në klasat sportive të basketbollit të shkollës "Avni Rustemi" të 
Tiranës. Tani është pedagoge në UT. Ajo është vlerësuar shumë mirë edhe 
për punën e palodhur dhe cilësore të saj në përgatitjen e basketbollisteve që 
më vonë debutuan në ekipet e klubeve të ndryshme të Tiranës. 

Rrugën e saj të sportit, Vali e nisi me vrapimet e shpejtësisë në 
atletikë. Por, siç ndodh jo rrallë, ajo rrugë ndryshon kur konstatohen tre-
gues të tjerë më cilësorë. E pikërisht kështu ndodhi në vitin 1969. E ak-
tivizuar si basketbolliste në një kampionat shkollash, ajo vlerësohet nga 
specialistët e këtij sporti, të cilët e inkuadrojnë me të rejat e KS "17 Nëntori", 
atë klub që Valentina e pat gjithnjë për zemër. Dalja në pah e cilësive të 
plota të saj, e bëjnë ate shumë shpejt pjesëtare të ekipit të të rriturave. Në 
aktivizimin 16 vjeçar me këtë skuadër, ajo ka qenë shembull për shpirtin e 
garës, për teknikën, për përgatitjen fizike dhe për aftësitë e saj si shënuese. 
Loja e Valentinës ka ndikuar ndjeshëm në fitimin e disa kampionateve dhe 
kupave të Shqipërisë.  

Edhe në aktivitetet ndërkombëtare, ajo ka qenë po kaq e shquar. 
Duke zhvilluar një seri ndeshjesh ka kontribuar jo vetëm për klubin e saj, 
por, për të tilla ndeshje, i ka ardhur në ndihmë edhe disa klubeve të tjera të 
vendit. Për aftësitë e saj, Vali ka qenë pjesëtare e ekipeve kombëtare të bas-
ketbollit me të rejat (1972-1973) dhe me të rriturat (1974-1987), me të cilat 
është aktivizuar shumë herë në takime brenda dhe jashtë vendit. Për ci-
lësinë, rivalitetin dhe kontributin e dhënë, për te mbesin në kujtesë 
sidomos ndeshjet me koreanet, kinezet, hungarezet etj..  

Loja e Valentinës është vlerësuar në disa anketa si: "Sportistja më e 
mirë për vitin 1975", e gazetës "Sporti Popullor" ; "Sportistja më e mirë e 
vitit", në klubin sportiv të saj etj.. Por, mbi të gjitha merr rëndësi përfshirja 
e Valentinës në 11 basketbollistët dhe basketbollistet më të mirë, çka 
evidentohet te "Libri i Artë" i KS "Tirana".  

Ajo është dekoruar me urdhërin "Naim Frashëri" të klasit II dhe 
mban titullin "Nderi i Sportit Shqiptar". 
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BEDRI HASIP OMURI 

                            
- Anëtar i ekipit kombëtar të futbollit - 

- Mjeshtër i sportit -  
(KF “Tirana”)  

Lindi në Tiranë më 26-1-1957. Pasi mbaroi shkollën e mesme të fut-
bollit, kreu studimet e lartanë ILKF "Vojo Kushi", ku u diplomua "mësues i 
edukimit fizik", profesion të cilin e ushtroi për 20 vjet (1976-1996) në shkolla 
të ndryshme të Tiranës. Nga viti 2000 e në vazhdim është specialist i sportit 
pranë sektorit të rinisë dhe të sporteve në Bashkinë e Tiranës. 

Bedriu është pjesëtar i një familje sportive. I ati i tij, Hasipi, ka qenë 
kampion i mundjes dhe është mjeshtër i merituar i sportit në KS "17 Nën-
tori", ndërsa vëllai i tij, ka qenë futbollist po në këtë klub. Vetë ai futbollin e 
nisi me klasat sportive, pastaj me ekipin e "Shkëndisë" për të rinjtë dhe, nga 
viti 1976 deri më 1991, ai luajti me të rriturit e KS "17 Nëntori" të Tiranës. 
Në karrierën e tij 15-vjeçare, si një mesfushor sulmues, dinamik dhe gjith-
një i mobilizuar, ka zhvilluar mbi 300 ndeshje duke kontribuar ndjeshëm 
në fitoret e katër kampionateve kombëtare (1982, 1985, 1988, 1989) dhe të dy 
kupave të Republikës. Ai i përket brezit tjetër të lavdishëm të pasviteve 60-
të, që u dallua në mënyrë të veçantë për shpirtin e garës, kolektivitetin dhe 
tempin e lartë të lojës. Si paraardhësit e tyre, veç të tjerash, ata treguan se 
loja e futbollit zgjat 90 minuta, përderisa ishin në gjendje të kthenin rezul-
tatin edhe në mbarim të ndeshjes.  

Me skuadrën e “17 Nëntorit”, në kuadër të kupave ballkanike dhe 
të Europës, Bedriu ka zhvilluar rreth 30 ndeshje ndërkombëtare, në të cilat 
përherë ka bërë figurë të mirë për të gjithë komponentët e lojës. Për t'u 
theksuar janë veçanërisht disa nga takimet në kuadrin e kupës së Ballkanit, 
kalimi disa herë në turin e dytë të kupave të kampionëve të Europës, 
ndeshjet dinjitoze ndaj “Linfild” të Irlandës, "Bayern" të Mynihut etj., dhe 
sidomos dy ndeshjet e bujshme të fituara ndaj "Dinamos" së Bukureshtit. 

Nga viti 1982 deri në vitin 1989 Bedriu ka qenë pjesëtar aktiv i 
ekipit kombëtar të futbollit. Në eliminatoret e kampionatit botëror të vitit 
1986, ku pjesa më e madhe e skuadrës vinte nga KS “17 Nëntori”, Bedriu 
konkretizoi futbollin bashkohor. Sipas porosive të trajnerit, duke kryer jo 
vetëm detyrat mbrojtëse por edhe ato sulmuese, ai është ndër të parët 
lojtarë mbrojtës të ekipit kombëtar shqiptar që edhe ka realizuar dy gola në 
aktivitete të këtij lloji. Me këtë koncept, Bedriu ka ndikuar edhe në fitoren 
ndaj belgëve në Tiranë dhe në barazimin me polakët në Poloni.   

Eshtë dekoruar me Urdhërin "Naim Frashëri" të klasit  III dhe II. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPORT 
________________________________________________________________________ 
- 276 -  

 
     
 
                    

PANDELI VELO SARE 
                            

- Anëtar i ekipit kombëtar të futbollit - 
 
  

Pandi ka lindur në Tiranë më 17-7-1957. Aktualisht është kryetar i 
njësisë bashkiake nr. 7 të Tiranës. 

Fillimet sportive i ka si atlet i paratërinjve të KS "17 Nëntori", për 
hedhjen e diskut. Por, e gjeti veten në futboll, duke u stërvitur në ekipet 
zinxhir të KS "Dinamo". Kualifikim të mëtejshëm, ku vuri edhe bazat e fut-
bollit bashkëkohor, arriti duke vazhduar shkollën e mjeshtrisë sportive. 
Gjatë tetë vjetëve (1972-1980), nga mosha e të rinjve e deri në kategorinë e 
parë, Pandi luajti në etyrën e portjerit për ekipin "Shkëndia". 

Cilësitë e tij talenti, pasioni, vullneti dhe shtatlartësia elegante, nga 
njëra anë, dhe edukata e urtësia e tij, nga ana tjetër, ishin aleatët kryesorë, 
falë të cilëve ai arriti nivele të larta. Pasi mbaroi studimet e larta në ILKF 
"Vojo Kushi", ku u diplomua "mësues i edukimit fizik", ai u bë pjesë e ekipit 
nga kishte shkuar, atij KS "Dinamo", me të cilin, duke evidentuar të gjitha 
vlerat e tij, luajti në qindra ndeshje. 

Aktivitetet ndërkombëtare, Pandi i ka nisur që në moshat më të 
vogla: pjesëtar i skuadrës, heraherës edhe kapiten i saj, me ekipet përfa-
qësuese të të rinjve (1976) dhe me ekipin "Shpresa" (1977 dhe 1978). Prej 
vitit 1980, për disa kohë rrjesht, ai ishte inkuadruar edhe në ekipin e parë 
kombëtar të futbollit. Megjithëse i aktivizuar në pak neshje, ai dallon 
takimin kundër përfaqësueses së Austrisë, e vlefshme për eliminatoret e 
botërorit. Këto aktivitete, i ka zhvilluar edhe me klubin e tij për kupat euro-
piane, si ato ndaj "Ajaks" i Amsterdamit (1980), "Karlzeirs jena" e RD 
Gjermane (1981), "Aberdin" e Skocisë (1982), por edhe në ndihmë të KS 
"Flamurtari", për kupën ballkanike e të KS "Tomori", për një turne miqësor. 

Kontributi i Pandit është parë edhe në detyrën e trajnerit për për-
gatitjen e portierëve të rinj e të rritur dhe jo vetëm me KS "Par-tizani", por 
edhe të klubeve të tjera. Por, plot pasion e profesionalizëm, ai ka qenë i 
përhershëm edhe në drejtim të përgatitjes së futbollistëve të rinj. Ky kon-
tribut ishte i dukshëm kur ushtroi detyrën e mësuesit të edukimit fizik në 
shkolla të ndryshme të Tiranës dhe, në mënyrë të veçantë, gjatë viteve 
1991-1993, kur ishte drejtor i shkollës së mjeshtrisë sportive "Loro Boriçi". 
Roli i tij i rëndësishëm ka ndikuar në përmirësimin e procesit më-simor e 
sidomos të planeve dhe të programeve mësimore.   

Përveç mjaft vlerësimeve në sport dhe si “mësues i dalluar”, ai 
është dekoruar me urdhërin “Naim Frashëri” të klasit III, II dhe I.  
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EGLANTINA ASLLAN LEKA (LALMI) 
                            

- Mjeshtre e merituar e sportit - 
 

  
Lindi më 14 Nëntor 1957 në Tiranë. Fare e re, dhe vetëm 12 vjeç, 

filloi qitjen nën drejtimin e trajnerit të të rinjve M. Dashi. Me punë e vullnet 
të fortë dhe falë aftësive e talentit të saj, një vit më vonë theu rekordin 
kombëtar për të rinjtë në garën 1x60 m preçizion, të cilën e ushtroi gjatë 
gjithë karrierës së saj. Prej kësaj kohe, në përbërje të KS “17 Nëntori”, 
rezultatet erdhën vazhdimisht në rritje. Kështu, në takimin kombëtar të të 
rinjve (1970), zuri vendin e parë dhe theu rekordin kombëtar me 578 pikë, 
ndërsa në kampionatin kombëtar të kategorisë së parë, arriti në 583 pikë. 
Duke qëndruar afër kësaj kuote, ajo arriti më vonë, 578 pikë (1972) dhe 576 
pikë e 573 pikë (1973) dhe deri më të lartin prej 588 pikësh (1974), në 
spartakiadën kombëtare. 

Nën drejtimin e mjeshtrit Ali Mata, me ekipin e të rriturve të klu-
bit dhe me ekipin kombëtar, të inkuadruar prej vitit 1975, ajo gjithnjë 
përparoi. Në kampionatet europiane të zhvilluara në Romë të Italisë, në 
tetor të vitit 1977, arriti 590 pikë; ndërsa në Hamenlina të Finlandës, më 
1978, 591 pikë. Ekipi kombëtar, ku bënte pjesë edhe Eglantina, zuri vendin 
e katërt me 1773 pikë. Në kampionatin kombëtar të po këtij viti shkoi në 
593 pikë. Rezultatet ishin shumë të mira edhe më 1979: në spartakiadën 
kombëtare, ku fitoi medaljen e artë; në kampionatin kombëtar, me 592 pi-
kë; në kampionatin europian (Frankfurt) dhe më 1980, sidomos në takimin 
ndërkombëtar të Finlandës, me 596 pikë. Ajo e vazhdoi këtë gjendje edhe 
në takimin miqësor në Prishtinë dhe në kampionatin europian të Madridit. 

 Gjithnjë me rezultate të larta kombëtare e ndërkombëtare dhe me 
kontribut të shquar për zhvillimin e sportit të qitjes, si dhe duke mbajtur 
kurdoherë qëndrim shembullor e moral, edhe pse me disa ndërprerje, për 
shkak të rritjes së fëmijëve, ajo i vazhdoi rezultatet e shkëlqyera në të gjitha 
takimet. Pas kampionatit europian të qitjes në Athinë, me 585 pikë, në garat 
e kupës së Republikës më 1983, ajo realizoi 593 pikë që konsiderohet e 
nivelit botëror. Më tutje, me tregues të përafërt, konkuroi me dinjitet në 
kampionatin ballkanik që u zhvillua në Stamboll, në takime të tjera 
kombëtare, në kampionatin ballkanik të Sofies, ku zuri vendin e dytë me 
592 pikë (1984) etj.. Kohët e fundit militoi në KS “Studenti”. Prej vitit 1995, 
ka emigruar familjarisht në Greqi, ku vazhdon të jetojë edhe sot. 

Eshtë dekoruar me medaljen “Naim Frashëri” dhe është përfshirë 
në “Librin e Artë” të KS “Tirana”.     
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BUJAR RAMIZ PREGJA 

                            
- Gjyqtar ndërkombëtar - 

 
 

 
Bujar Pregja ka lindur në Tiranë më 10-4-1958. Ai ka kryer studi-

met e larta në ILKF "Vojo Kushi", me specialitet futbollin. Profesionin e 
mësuesit të edukimit fizik e ka ushtruar në shkollat e mesme të përgjithës-
hme të Mamurrasit dhe të Fushë-Krujës. Nga viti 1992 është drejtor i 
konviktit të Liceut Artistik "Jordan Misja". 

Kualifikimit për futbollin, ai i shtoi edhe dashurinë për gjykimin e 
ndeshjeve të marrë prej të jatit të tij, Ramizit. Për këtë, ai iu nënshtrua 
kurseve dhe gjykimeve të rregullta në aktivitetet lokale dhe kombëtare deri 
sa arriti në kategorinë e parë të arbitrit. Më tutje, falë përvojës së grum-
bulluar në gjykimet e kategorisë së parë, më 1991 bëhet gjyqtar i FIFA-s 
(gjyqtar ndërkombëtar), titull i mbajtur nga Bujari deri në vitin 2001. 

Gjatë 25 vjetëve të karrierës së tij, Bujari ka arbitruar 353 ndeshje si 
kryesor dhe 150 si anësor. Prej tyre, veç mjaft takimeve të rëndësishme të 
kampionatit, mund të përmenden edhe pesë finale të kupës së Shqipërisë 
dhe tri ndeshje finale të Superkupës. Për gjykime me nivel të mirë profe-
sional, për seriozitet dhe korrektesë, ai është shpallur katër herë "Gjyqtari 
më i mirë i vitit", duke fituar dhe trofenë " Ramazan Kuka".   

Nga FIFA dhe UEFA, Bujarit i janë besuar të gjykojë mbi 50 takime 
ndërkombëtare, prej të cilave shtatë janë të nivelit të përfaqësueseve "A", 
ku veçohen ndeshjet e vlefshme për eliminatoret e kampionatit botëror 
Poloni-Luksemburg, Qipro-Luksemburg etj., ato për kupën e kampioneve 
"Floriana"-"Porto" etj., ato për kupën e kupave, si dhe një finale të kam-
pionatit ballkanik. etj. Për të gjitha rastet, nga organizmat përkatëse të fut-
bollit, ai ka marrë vlerësime mjaft të mira. 

Nga viti 2003, aktivizohet si vëzgues i FShF dhe kryen detyrën e 
kryetarit të kolegjumit të arbitrave "Luan Zylfo" të Tiranës. Ai angazhohet 
në mediat televizive si analist i gjykimit të ndeshjeve. 
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PAVLLO MIHALI 
                            

- Mjeshtër i merituar i sportit - 
 
 

 
Pavllo Mihali ka lindur në Tiranë më 21 prill 1958. Nga pasioni për 

sportin në përgjithësi për atletikën në veçanti, ai mbaroi arsimin e lartë në 
ILKF "Vojo Kushi" në vitin 1981, ku u diplomua “mësues i edukimit fizik”.  

Kishte filluar të merrej që më parë me garat e atletikës, e në 
mënyrë të veçantë në atë të kërcimit me shkop, ku ka bërë më shumë emër. 
Talenti, vullneti, pasioni dhe dhuntitë e tij teknike e fizike bënë që ai të 
arrijë rezultate të larta në këtë profil. Në aktivizimin e tij atletik 25-vjeçar 
(1978-1992), në përbërje të KS “17 Nëntori”, ai ka qenë kampion dhe re-
kordmen absolut në garën e kërcimit me shkop. Dhe për këtë, katër vjet 
rradhazi (1978-1982), ka fituar anketën "10 sportistët më të mirë të vendit", 
të organizuar nga gazeta “Sporti Popullor”. Për vlerat dhe rezultatet e 
arritura, ai është fitues edhe në Koncertin e madh Sportivo-Artistik të vitit 
1998, "Sportistë, Yje, Njerëz".  

Pas ndërprerjes së aktivitetit të tij si sportist, nga viti 1992 deri në 
ditët e sotme, falë përvojës dhe kualifikimeve të tij, ai ka kryer disa detyra: 
kryetrajner profesionist në klubin sportiv "Tirana", ku për kontributin e 
dhënë në këtë fushë është vlerësuar sidomos për aftësitë profesionale, me-
todiko-shkencore e organizative; nëndrejtor në "Qendrën Sportive (kom-
pleksi i pishinave) të Tiranës"; trajner i kategorisë së parë në KS "Dinamo" 
dhe drejtor teknik në Federatën Shqiptare të Atletikës (nga viti 1998 e në 
vazhdim). Gjatë periudhës 1998-2000, ai është angazhuar edhe në më-
simdhënie si pedagog i jashtëm për lëndën e atletikës në Institutin e Lartë 
të Kulturës Fizike. Gjithnjë kërkues ndaj vetes, Pavllo i është nënshtruar 
kualifikimeve të ndryshme: ka kryer atestimet pesëvjeçare dhe dhjetëvje-
çare të organizuara nga Drejtoria Arsimore e Tiranës; kursin për admi-
nistrim dhe manaxhim të zhvilluar në Moskë nga specialistë amerikanë 
(1999 dhe 2002); kursin njëvjeçar për administrimin dhe manaxhimin në 
sport, orga-nizuar nga Komiteti Olimpik Kombëtar etj.. 

Jashtë detyrës administrative, ai ushtron me pasion dhe profe-
sionionalizëm detyrën e terapeutistit dhe të masazhatorit sportiv, në të cilat 
duke riaftësuar mjaft njerëz, ka qenë përherë i sukseshëm. 

Për meritat dhe kontributet e dhëna, emri i tij gjendet edhe në 
“Librin e Artë” të KS “Tirana”. Mban titullin “Nderi i Sportit Shqiptar”. 
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PERPARIM MEHDI FERUNAJ 
                            

- Medalje e Artë - 
- Gjyqtar ndërkombëtar - 

 
 
Ka lindur në Tiranë më 21-4-1958. Ai mbaroi studimet në ILKF 

"Vojo Kushi" në vitin 1985, me diplomën “mësues i edukimit fizik”. 
Falë cilësive të tij: forcës, dinamizmit dhe shkathtësisë si dhe 

guximit e talentit të tij, me karrierën e tij sportive gjithnjë të suksesshme, ai 
justifikoi parashikimin e specialistëve. Gjatë 10 vjetëve (1978-1988), duke 
qenë në përbërje të ekipeve të peshëngritjes në KS “17 Nëntori”, Përparimi 
ka dalë dhjetë herë kampion, duke dhënë, njëherësh, rezultate mjaft të mira 
edhe në aktivitetet ndërkombëtare. Këtë fakt e provojnë 13 medalje të 
fituara prej tij, ndër të cilat ato në Turqi (1981), në Rumani (1982), në Greqi 
(1982) etj.. Ai është fitues i brezit të zi në sportin e tackwondos, diplomë kjo 
e njohur nga federata përkatëse botërore.      

Kontributi mjaft cilësor i Përparimit për sportet e rënda mund të 
grupohet në dy drejtime: 

- Planin pedagogjik e shkencor. Menjëherë pas mbarimit të studi-
meve të larta, emërohet pedagog në katedrën e sporteve të rënda të po atij 
institucioni. Duke vazhduar me këtë detyrë, në vitet 1992-1995, ai ka qenë 
edhe drejtues i katedrës dhe pjesë e përherëshme e aktiviteteve për përga-
titjen e mjaft specialistëve të kësaj fushe. Ngritjes profesionale të tij i ka 
shërbyer së tepërmi kursi tremujor ndërkombëtar për peshëngritje, zhvi-
lluar në Budapest në vitin 1992. 

Mbi këto baza, ai ka gradën shkencore “doktor” dhe titullin shken-
cor “profesor i asociuar”, është autor i mjaft studimeve dhe artikujve shken-
corë, si dhe ka botuar tre libra. Njëherazi, ai është i suksesshëm në detyrën 
e trajnerit të ekipeve kombëtare të tackwondos për meshkuj (1998) dhe të 
peshëngritëseve për femra (2004).      

- Planin organizativ. Në vitin 1995 ka qenë sekretar i përgjithshëm i 
shoqatës kombëtare të tackwondosë dhe nga vitit 2002, President i Fede-
ratës së këtij sporti. Ka mbajtur edhe detyrën e drejtorit teknik të Federatës 
Shqiptare të Peshëngritjes (2000-2002). Aktualisht është zgjedhur anëtar i 
stafit të Akademisë Olimpike Shqiptare dhe anëtar i komisionit shkencor të 
Konfederatës Mesdhetare të Peshëngritjes. 

Eshtë gjyqtar ndërkombëtar në peshëngritje. 
Eshtë dekoruar me Medaljen “Naim Frashëri”. 
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STAVRI QIRIAKO BELLO 

                            
- Funksionar i lartë i sportit - 

 
 

 
Ka lindur në Tiranë më 24 prill 1958. Me sportin e basketbollit 

është marrë që në moshë të vogël. Ky fakt bëri që ai të zgjedhë edhe arsi-
mimin e tij. I diplomuar "mësues i edukimit fizik" në ILKF "Vojo Kushi", me 
specialitet basketbollin, këtë profesion e ushtroi në gjimnazin "Sami 
Frashëri" nga viti 1981 deri më 1987.  

Plot angazhim dhe përkushtim, falë edhe të dhënave të tij fizike e 
teknike, ai ishte ndër basketbollistët kryesorë në ekipin e KS "17 Nëntori" 
(sot SK "Tirana"), me të cilin ka zhvilluar qindra ndeshje të kampionatit 
kombëtar e të kupave dhe duke u dalluar për lojën elegante e rezultative. 
Ishte koha kur ky ekip nuk arrinte në nivelet më të larta, por gjithësesi 
ndihmesa e Stavrit është vlerësuar në fitimin e medaljes së bronztë në 
Spartakiadën Kombëtare të vitit 1976 dhe në fitimin e Kupës së Republikës 
nga ekipi i tij në vitin 1978. Për vlerat e tij si basketbollist ka qenë anëtar i 
ekipit kombëtar të të rinjve në vitin 1979. 

Karriera e tij sportive, por tashmë jo si lojtar shfaqet me sukses si  
drejtues dhe organizues në funksione të ndryshme e të rëndësishme. Ai ka 
qenë mjaft i vlerësuar si drejtor teknik i sportit në Ministrinë e Kulturës Ri-
nisë dhe Sporteve (1990-1994); sekretar i përgjithshëm në FShB (1990-1994) 
dhe specialist në Qendrën Kërkimore Shkencore (1981-1990). Por, në këtë 
linjë, angazhimet e tij janë më të rëndësishme nga viti 1997 e në vijim. 
Stavri është sekretar i përgjithshëm i KOKSh; është zgjedhur në Komitetin 
Olimpik Evropian; është sekretar i komisionit të bashkëpunimit teknik dhe 
zhvillimit të sporteve; është zgjedhur në Komitetin Olimpik Mesdhetar 
(ICMG) sikurse është edhe anëtar i komisionit teknik të ICMG dhe 
komisioner i FIBA-s. Ai ka qenë, gjithashtu, shef i misionit të Shqipërisë në 
Lojrat Olimpike Verore "Sidnei 2000". 

Në vitin 2005, me detyrën e drejtorit ekzekutiv të projektit, organi-
zoi në Tiranë Seminarin e 26-të të Komitetit Olimpik Evropian për sekre-
tarët e përgjithshëm dhe për shefat e misionit. Ky aktivitet u vlerësua 
shumë i suksesshëm si nga autoritetet më të larta qeveritare ashtu edhe nga 
ato ndërkombëtare të Lëvizjes Olimpike Botërore. 

Stavri zotëron shumë mirë gjuhet frëngje, angleze dhe italiane. 
Për kontributet e tij është dekoruar me Urdhëri "Naim Frashëri" ; 

ndërsa nga FILA është vlerësuar me Medalje të Artë (2005). 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPORT 
________________________________________________________________________ 
- 282 -  

     
 
                    

 

ELA SOTIR TASE 
                            

- Mjeshtre e merituar e sportit - 
 
 

 
Ela Tase ka lindur në Tiranë më 11-8-1958 në një familje të inte-

gruar herët me komunitetin tiranas. Ka mbaruar studimet e larta në ILKF 
"Vojo Kushi" me diplomën "mësuese e edukimit fizik", detyrë të cilën e ka 
ushtruar në disa shkolla të Tiranës. Prej disa vitesh, po me këtë profesion, 
është pedagoge në Akademinë e Forcave të Rendit. 

Ajo është lidhur me sportin e volejbollit që kur u aktivizua me 
ekipin e të rriturave të KS "Dinamo", megjithëse që në moshë fare të re. Me 
talentin dhe punën e saj, duke arritur nivelet më të larta të këtij sporti, 
bëhet volejbollistja më e fuqishme e klubit dhe e kombëtares shqiptare. Loj-
rat e saj të shumta dhe gjithnjë mbresëlënëse në aktivitetet kombëtare dhe 
ndërkombëtare, shquheshin për cilësinë, forcën goditëse dhe teknikën në 
mbrojtje e sidomos në sulm me shënimin e pikëve. Me skuadrën "Dinamo", 
gjatë karrierës së saj (1974-1994), ajo ka një bilanc të shkëlqyer: 15 tituj 
kampionë, 14 kupa të Republikës dhe dy spartakiada kombëtare.  

Ekipi i "Dinamos", për të cilin ajo luajti edhe në aktivitetet europi-
ane ka përsëri rezultate të rëndësishme. Duke përfaqësuar vendin, është 
futur tre herë në katërshen më të mirë të Kupës së kontinentit: më 1980, në 
Çekosllovaki zuri vendin e katërt; më 1990, në Forli të Italisë, vendin e 
tretë); ndërsa  në Stamboll arriti deri në finale.  

Aftësitë e shkëlqyera të Elës bënë që ajo të militojë mjaft gjatë edhe 
në skuadrën kombëtare të volejbollit (1975-1994) dhe me rezultate përsëri 
të bujshme: fituese e vendit të parë dhe e medaljeve të arta në kampionatet 
ballkanike të zhvilluara në Pravec të Bullgarisë (1980) dhe në Tiranë (1988); 
fituese e medaljeve të arta në Lojrat Mesdhetare në Latakia të Sirisë (1987); 
fituese e medaljeve të bronzta në kampionatet ballkanike, të zhvilluara në 
Bukuresht (1979), në Athinë (1980) dhe në Arta të Greqisë (1986). Në Lojrat 
Mesdhetare të Greqisë (1991), ekipi ynë u rendit në vendin e katërt.  

Për vlerat e padiskutueshme të saj, Ela, për një periudhë 15 vjeçare 
(1975-1990) është shpallur 10 herë fituese e anketës "10 sportistët më të mirë 
të vitit" dhe ka marrë vlerësimin si "volejbollistja më e mirë e shekullit"; 
ndërsa në planin e jashtëm, tri herë "volejbollistja më e mirë e Ballkanit": në 
Bukuresht, në Tiranë dhe në Arta. 

Për merita sportive, ajo ka fituar edhe titullin "Nderi i Sportit 
Shqiptar" dhe është dekoruar me Urdhërin "Flamuri i Kuq" i klasit II. 
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ARBEN ILO MINGA 
                            

- Mjeshtër i merituar i sportit - 
- Anëtar i ekipit kombëtar të futbollit - 

  
Arben Minga ka lindur në Tiranë më 16-3-1959. I formuar me ar-

sim të lartë në Universitetin e Tiranës, ka diplomën “merceolog”. Pa iu nda-
rë futbollit, si pjesë e KS “17 Nëntori, Beni (i treti i shquar pas Ben 
Bugovikut dhe Ben Çelës), ka punuar në ndërmarrjen e atëherëshme shte-
tërore tregtare të fruta-perimeve. Në vitet 1999-2000 ishte drejtor në 
përfaqësinë tregtare "Gillette". 

Beni ka luajtur me bashkëmoshatarët e tij në lagje e në shkollë dhe 
pikërisht nga këto aktivitete të vogla lokale, specialistët e futbollit e inkua-
drojnë menjëherë në klasat sportive të organizuara në atë kohë. Talenti, 
treguesit e shquar fizikë dhe puna e mirëorganizuar, nga njëra anë, si dhe 
dëshira e vullneti, krahas karakterit të tij të edukuar e modest, nga ana 
tjetër, e bëjnë Arbenin të dallueshëm në aktivitetet e paratërinjve dhe të të 
rinjve të klubit. Me këto të fundit, ai fiton titullin kampion dhe shpallet 
golshënuesi më i mirë i vendit. 

Progresi i shpejtë në lojën e futbollit e rendisin atë para kohe, që në 
moshën 15 vjeçare (viti 1974), në ekipin e të rriturve të KS "17 Nëntori". Ai i 
përket gjeneratës së lavdishme të futbollistëve si B. Sharra, H. Mersini, M. 
Baçi, A. Naçi, A. Bimo, B. Vladi, S. Hodja, K. Alimehneti, A. Lekbello, S. 
Mema, B. Omuri, M. Josa, A. Stoja, Sh. Muça, A. Kola, F. Riza etj., që pas 
atij të viteve 60-të, u dallua në mënyrë të veçantë për shpirtin e garës, 
kolektivitetin dhe tempin e lartë të lojës. Këta futbollistë të paharrueshëm, 
duke luajtur futbollin total, përsëritën edhe më shpejt (pas një pauze pak 
më shumë se 10 vjeçare) lavdinë e klubit. Si paraardhësit e tyre, duke 
dhënë prova në përmbysjen e rezultatit në favor të tij, ky brez tregoi se 
duhet luajtur deri në minutën e fundit. Vlerat e Mingës qëndrojnë edhe në 
detyrën e kapitenit për shumë vite. Përmes karakterit dhe punës plot anga-
zhim të tij, ai e drejtoi skuadrën me mjaft autoritet dhe qytetari.  

Me këtë skuadër, ai ka zhvilluar shumë ndeshje ndërkombëtare në 
kuadrin e kupave europiane apo të aktiviteteve të tjera. Me veshjen  e tyre 
bardheblu u arritën suksese të rëndësishme, krahasuar edhe me skuadrat e 
tjera shqiptare. Si më të spikaturat nga këto janë kalimet disa herë të tureve 
të para dhe në veçanti rezultatet pozitive ndaj "Dinamos" së Bukureshtit e 
ato mjaft dinjitoze ndaj "Bajernit" të Mynihut, "Malmoes" etj.. Tre herë në 
kupat e kampioneve dhe një herë në kupën e fitueseve të kupave, skuadra 
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e tij ka hyrë në 16 më të mirat e Europës. Gjithnjë i dalluar, Arbeni dhe sho-
kët e tij, në përbërje të ekipit kombëtar "Shpresa", i dhanë vendit dy trofe 
ballkanikë. Shqipëria u shpall kampione për vitet 1978 dhe 1981. 

Beni ka qenë nga më të dalluarit edhe si anëtar i ekipit tonë kom-
bëtar të futbollit. Për rolin që kryente, me veprimet në sulm e në mbrojtje, 
shtatlartësia dhe arti i lojës së tij kanë shqetësuar përherë çdo kundërshtar 
që ka patur përballë. Këtë e ndihmonte edhe fakti se pjesa më e madhe e 
skuadrës ishte po nga ai brez i Tiranës. Mediat vendase dhe të huaja e kanë 
cilësuar "kala". Me përfaqësusesn tonë, Beni ka zhvilluar mbi 28 ndeshje 
ndërkombëtare, ndër të cilat si më e theksuar dhe që ruhet në kujtesë edhe 
sot nga sportdashësit tonë, është ajo ndaj ekipit kombëtar belg, të zhvilluar 
në Tiranë në vitin 1983. Në fitoren 2-0, njëri nga golat është i tij. Për për-
bërjen e grupit të atëhershëm (sipas klasifikimit të FIFA-s), karakterin ama-
tor të futbollit tonë dhe sistemit të atëhershëm të pikëve, rezultatet ndoshta 
janë ende të paarritëshme dhe për këto shkaqe, ky edicion i eliminatoreve 
të Botërorit 1984 nderon edhe sot futbollin tonë.  

Situatat politike në vend sollën që edhe ai, sikurse të tjerë të lar-
gohen pas vitit 1990. Si i tillë, në vitet 1991-1994, ai ka qenë lojtar i ekipeve 
"Dinamo" të Bukureshtit, "PC Brashova" dhe i "PC Braila" të Rumanisë, 
klube në të cilat është dalluar për në lojën rezulative dhe korrektësinë e tij. 
Dashurinë për ekipin e Tiranës ai e tregoi edhe një herë. Në fillim të sezonit 
1994-1995, rikthehen dy “të rinjtë” 35 vjeçarë Minga dhe Kola, siç thotë B. 
Pojani në librin e tij. Me përvojën e tyre të madhe, madje duke ndryshuar 
edhe detyrat, ata iu ndërthurën ekpresivitetit të moshës së re të skuadrës. 
Minga u shqua në qendër të mbrojtjes. Rezultati ishte mjaft i suksesshëm, 
KF “Tirana” jo vetëm se u shpall kampione, por edhe 12 pikë larg vendit të 
dytë, çka përbën një rekord shqiptar më vete.  

Nga viti 1974 deri më 1997, pra për 25 vjet, me të njëjtin klub (duke 
përjashtuar ata vite që luajti jashtë shtetit), Beni ka zhvilluar qindra nde-
shje në aktivitetet tona kombëtare. Bilanci i tij është i shkëlqyer, gjashtë tituj 
kampionë (1982, 1985, 1988, 1989, 1995, 1996) dhe pesë kupa të Shqipërisë 
(1976, 1977, 1983, 1984, 1986) Kontributi i tij, nuk është thjesht se ishte në 
përbërje të një tresheje sulmuese të papërsërtshme (ai, Muça dhe Kola) apo 
se është shpallur edhe golshënuesi më i mirë i kampionatit, siç ndodhi në 
vitin 1984, por për vlera edhe më universale. Ai kishte edhe aftësitë e një 
mbrojtësi dhe të një kapiteni po aq të shkëlqyer. 

Realiteti i këtij futbollisti të madh, me pasionin e tij të lindur që në 
fëmijëri, vazhdon edhe në ditët sotme. Arbeni, edhe atje në Kanada ku 
punon dhe jeton familjarisht, është gjithnjë i azhurnuar me futbollin tonë e 
me Tiranën e tij dhe këtë kemi patur rastin t’a shohim në vend. 

Për meritat e tij në sport, ai mban “Medaljen e Artë”, titujt “Nderi i 
Sportit Shqiptar” dhe “Nderi i qytetit të Tiranës”, si dhe është dekoruar me 
Urdhërin "Naim Frashëri" të klasit  të dytë. KS “Tirana”, në “Librin e Artë”, 
e përfshin në 15 futbollistët më të mirë të historisë të tij. 
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AGUSTIN PJETER KOLA 
                            

- Mjeshtër i merituar i sportit - 
- Anëtar i ekipit kombëtar të futbollit - 

 
 
Përherë "bardheblu", kjo është motoja e Agustinit, lindur më 10 

maj 1959 në Tiranë. Të dhënat sportive, të dukëshme që kur ishte nxënës, i 
shfaqi me akrobatët e të shkollës, më vonë edhe me cirkun e qytetit, por, si 
shumicën e fëmijëve, edhe atë e tërhoqi futbolli. Puna sistematike në shko-
llën e mjeshtrisë dhe në ekipin "Shkëndia", si dhe përfundimi i shkollës së 
lartë të mjeshtrisë më 1983 pranë ILKF "Vojo Kushi", e ngritën cilësisht atë.  

Duke i shtuar talentit, pasionin, vullnetin, këmbënguljen në përga-
titje, temperamentin, çiltërsinë dhe shpirtin e shkëlqyer i garës, që ishin 
karakteristika të tij, ai fitoi admirimin e të gjithë sportdashësve. Me KS "17 
Nëntori", Agustini bëri 21 vjet deri në mbyllje të karrierës së shkëlqyer 
futbollistike. Në kategorinë e parë, ka luajtur afërsisht 440 ndeshje të kam-
pionatit dhe mbi 160 të kupës së Republikës. Me atë brez moshatarësh të 
shkëlqyer (me Mingën e ndajnë dy muaj, me Muçën, dhjetë muaj etj.), ai 
është fitues i shtatë titujve kampionë (1982, 1985, 1988, 1989, 1995, 1996 dhe 
1997) si dhe i tre kupave të Repuplikës. Në këto aktivitete është shpallur dy 
herë (1987-1988 dhe 1988-1989) golshënuesi më i mirë i vitit.  

Me klubin e vet, ai ka luajtur mjaft ndeshje ndërkombëtare brenda 
dhe jashtë shtetit. Po, më të spikaturat janë kualifikimet për në turin e dytë 
të kupës së kampionëve, e sidomos ajo me "Linfild" të Irlandës (nuk u 
vazhdua më tej sepse politika e atëhershme nuk pranonte të ndesheshim 
me një ekip rus të caktuar sipas shortit), me "Dinamo" të Bukureshtit etj.. 

Agustini ka qenë pjesëtar aktiv në ekipin kombëtar "Shpresa"(nën 
21 vjeç), me të cilin, me fitoren 7-1 ndaj rumunëve në Tiranë, është shpallur 
kampion i Ballkanit më 1978. Ai ka zhvilluar edhe 22 takime me përfaqë-
suesen shqiptare, ndër të cilat veçohet ndeshja dhe goli i tij në Poloni (2-2) 
më 1983 dhe fitorja 2-0 ndaj Belgjikës në Tiranë. 

Në kuadrin e klubit, ai ka tre "rekorde", 132 gola të shënuar në 
aktivitetet kombëtare, katër në ato europiane dhe 15 vjet në përfaqësusese. 

Në kampionaton grek ka luajtur me ekipet "Egahia" e "Kalkiva" të 
Athinës dhe me atë të Janinës (1991-1995). Rikthehet te KF "Tirana" për t’i 
shtuar edhe një trofe të shkëlqyer, 12 pikë larg vendit të dytë. Duke qenë 
po me klubin e tij të zemrës KF "Tirana", ka qenë trajner i minifutbollit. Me 
të njëjtat tipare, ai punon aktualisht si trajner i dytë në ekipin e të rriturve.  

Si ndër krenaritë e sportit tiranas, ai është përfshirë në “Librin e 
Artë” të KS “Tirana”. Mban edhe titullin “Nderi i Qytetit të Tiranës“. 
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ARIAN DEMIR BIMO  

                            
- Anëtar i ekipit kombëtar të futbollit - 

 
 

 
I lindur në Tiranë më 19-6-1959, dhe me diplomën “ekonomist”, të 

marrë në fakultein e ekonomisë të UT, ai ka punuar në Kooperativën 
bujqësore të Kasharit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Ujrave dhe më pas, 
inspektor tatimesh në Drejtorinë e Doganës, ku është edhe sot. 

Futbollin, bashkë me A. Mingën, A. Kolën e të tjerë, e ka nisur që 
me klasat sportive të shkollave, për të vazhduar më vonë me të rinjtë e KS 
“17 Nëntori, nën drejtimin e H. Arbanës dhe të një pune të kujdesëshme të 
specialistit M. Spahiu. Në mesin e vitit 1978, rradhitet me ekipin e parë të 
klubit, ku luajti për gati dhjetë vjet. Me rreth 300 ndeshje të aktiviteteve 
zyrtare, ai ka fituar në kampionatet e viteve 1982 dhe 1985 dhe në kupat e 
Republikës të viteve 1982, 1983 dhe 1986.  

Ariani luajti gjithnjë në rolin e mbrojtësit të majtë. Megjithëse diçka 
shtatshkurtër, këtë e ka kompensuar në mënyrë perfekte me talentin e tij, 
natyrën optimiste e të gëzuar, shkathtësinë dhe shpejtësinë e kryerjes së 
veprimeve. Nuk është shquar si golshënues, natyrisht për detyrën e 
mbrojtësit. Por, ai ka një “rekord” të veçantë. Dy golat e parë e të fundit të 
tij i ka shënuar kundër “Besës” së Kavajës, në finalen e një kupe, madje tre 
minutat e fundit të ndeshjes dhe kur rezulatati ishte 0-1. Kur e kujton këtë 
rast, ai shprehet me shaka se, nuk ishte zor të bëjsh gola.  

Me ekipin e klubit të tij, ka arshivuar shumë ndeshje për kupat 
ballkanike dhe europiane, prej të cilave si më të rëndësishme mund të për-
menden ato me “Trikalla” të Larisës (1981 dhe 1982), “Linfild” të Irlandës 
(1982), pas së cilave u kalua në turin e mëtejshëm, “Beroe” të Stara Zagorës 
(1983), “Hamarby” të Stokholmit (1983), “Dinamo” e Bukureshtit (1986) e 
të tjera. 

Për nivelin e tij, Ariani ka luajtur me ekipin përfaqësues U-21, për 
të cilin kujton ndeshjen kundër Austrisë, ku me shiritin e kapitenit u arrit 
fitorja 2-1. Me ekipin e parë, brenda dhe jashtë shtetit, ai numuron gjithsej 
gjashtë takime, prej të cilave ai kujton të parin e zhvilluar prej tij në Izmir të 
Turqisë dhe në të cilin u vlerësua për lojën e mirë. 

Në cilësim të aktivitetit të tij të lavdërueshëm, nga klubi i tij sportiv 
“17 Nëntori”, , është shpallur ”Fitues i anketës tradicionale për sportistët më të 
mirë të vitit 1981, për qëndrim shebullor dhe arritje të larta, duke u bërë nxitje dhe 
frymëzim edhe për të gjithë masën e sportistëve të klubit”. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIRANA – PERSONALITETE 
________________________________________________________________________ 

- 287 -  

 
 
                    

 

SHPETIM DURO  
                            

- Trajner i ekipit kombëtar të futbollit - 
 
  

Shpëtim Duro ka lindur në Tiranë më 24-12-1959. Pasi mbaroi në 
vitin 1978 shkollën e mesme të mjeshtrisë sportive, pranë ILKF "Vojo 
Kushi", në vitin 1982 kreu edhe studimet e larta po në këtë institucion dhe 
diplomohet "mësues i edukimit fizik", me specialitet futbollin.  

Më vonë, gjithnjë, i interesuar për kualifikimin e tij mbi ka për-
funduar edhe dy kurse pasuniversitare në AEFS: të parin, njëvjeçar, për 
trajner futbolli dhe të dytin, për fiziko-kinezo-masazho-terapi. Për t’i shër-
byer edhe më mirë profesionit të trajnerit, këto kualifikime i ka vazduar 
edhe më tej. Ka marrë pjesë në seminarin e UEFA-s, të zhvilluar në Tiranë 
në vitin 1999, në atë të organizuar në Frankfurt në vitin 2000, si dhe në 
kursin trejavor të zhvilluar në Koverçiano, në tetor të vitit 2003.  

Karrierën e tij të futbollit, Shpëtimi e nisi në klasat sportive të 
shkollave të Tiranës, çka i dha shanset për të ndjekur shkollën e mesme të 
futbollit. Duke perfeksionuar më tej aftësitë e tij, atje u aktivizua fillimisht 
me ekipin e të rinjve të kësaj shkolle (1976-1978) dhe, më pas, me të rriturit 
e kategorisë së parë "Shkëndia" (1978-1982). Niveli i arritur, i dha mun-
dësinë e përfshirjes në ekipin e futbollit të KS "Partizani". Gjatë aktivizimit 
pesëvjeçar në këtë skuadër, ai shpallet një herë kampion (1986-1987), dy 
herë nënkampion (1982-1983 dhe 1983-1984), si dhe një herë finalist i kupës 
së Republikës (1985). 

Por, Shpëtimi ka kontribut më të rëndësishëm në detyrën e traj-
nerit që e filloi si anëtar i stafit teknik të KS "Partizani" (1982-1984). Më pas, 
merr për një vit (1994) drejtimin e ekipit të rinjve të këtij klubi, për të 
vazhduar më tutje si ndihmëstrajner në atë të të rriturve (1995-1998), me të 
cilin në vitin 1997 ka fituar kupën e Shqipërisë. Këtë rrugë, për të cilën ai 
është i përkushtuar, ai e vazhdoi edhe në ekipe të tjera. Për dy ndeshje të 
kupës UEFA, ishte konsulent teknik në ekipin e "Bylisit" (1988) dhe pastaj 
trajner në skuadrat e futbollit të kategorisë së parë: "Apollonia", "Bylis", 
"Dinamo" dhe "Partizani" (1998-2002).  

Nga viti 2003, si trajner i liçensuar nga UEFA, stërvit dhe drejton 
ekipe kombëtare të grupmoshave; ndërsa prej disa muajsh ka arritur 
nivelin më të lartë, ai është ndihnëstrajner në skuadrën kombëtare të 
Shqipërisë.   

Për merita sportive ai mban titullin “mjeshtër i sportit”. 
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HASAN PETRIT LIKA 

                            
- Anëtar i ekipit kombëtar të futbollit - 

 
 

 
Hasan Lika ka lindur më 1-1-1960 në një familje të hershme tira-

nase. Të dhënave që kishte ai, për futbollin, iu shtua edhe nxitja e të jatit të 
tij, Petritit, dhe xhaxhajt, Agimit, që të dy gjyqtarë të futbollit. Kjo ndikoi 
edhe në arsimimin e Hasanit në shkollën e mesme të mjeshtrisë sportive të 
Tiranës dhe në ILKF "Vojo Kushi", ku u diplomua “mësues i edukimit fizik”. 

Aktivizohet në filim me ekipin e të rinjve "Shkëndia" (1974 – 1977), 
ku del kampion i vendit dhe si lojtar sulmues edhe golshënuesi më i mirë. 
Në moshën 17-vjeçare inkuadrohet me të rriturit e po kësaj skuadre (1977-
1979) , që, në atë kohë luante në kategorisë së parë dhe, më tutje, kalon me 
ekipin e të rriturve të KS "Partizani" (1978-1979), me të cilin shpallet 
kampion kombëtar. Atje luajti deri në vitin 1991. 

Për nivelin që arriti, nga viti 1978 deri më 1981, ka bërë pjesë në 
ekipin e suksesshëm kombëtar "Shpresa" (nën 21-vjeç), me të cilin ka fituar 
dy herë titullin kampion i Ballkanit (1978 dhe 1981). Në aktivitetin e dytë, 
që u zhvillua në Vollos të Greqisë (1981), u shpall shënuesi më i mirë, me 
tre gola. Si anëtar i ekipit të parë kombëtar të futbollit, ai ka luajtur vetëm 
në ndeshjen për eliminatoret e Botërorit të zhvilluar në Poloni më 1983, të 
përfunduar në barazim. 

Kontributi i Hasanit del më në pah në detyrën e trajnerit. Këtë 
funksion e ushtroi me grupmoshat në KS "Partizani" (1986-1990), për të 
vazhduar më tutje si ndihmëstrajner dhe deri trajner i tij me ekipin e parë 
të po këtij klubi (1990-1994), me të cilin ka fituar dy kupa të Shqipërisë. 
Pjesë e punës së tij profesionale është edhe vendi i tretë në tabelën e 
klasifikimit të kampionatit kombëtar. Me përvojën e fituar, këtë detyrë, 
madje me përshtypje mjaft të mira dhe me rezultate të kënaqëshme ai e 
ushtroi edhe me ekipin e futbollit të Lushnjes (1996-1997) dhe akoma për 
më mirë me KF "Teuta" të Durrësit (1999-2005). Me këtë të fundit arriti të 
fitojë një vit edhe Kupën e Shqipërisë. Per punë të lavdërueshme, është 
shpallur trajneri me i mire i vitit 2001. Gjatë periudhës 2001-2005 ka 
drejtuar ekipin përfaqësues U-21. 

Për merita pune dhe sporti është dekoruar me Urdhërin "Naim 
Frashëri" të klasit II. 
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GENC SKENDER TOMORI 
                            

- Anëtar i ekipit kombëtar të futbollit - 
 
 

 
Genci lindi në Tiranë më 17.-1-1960. Ka kryer studimet e larta në 

Institutin e Lartë Bujqësor. I inspiruar nga babaj i tij sportdashës, sidomos i 
futbollit, dhe nga i vëllai Ylli, volejbollist i "Partizanit" e i ekipit kombëtar, 
është aktivizuar në sport që në moshë të vogël. Për tre vjet, luajti me ekipet 
e grupmoshave të KS "Partizani" dhe pastaj me rinjtë, me të cilët për dy vjet 
rrjesht, në kampionatin kombëtar të sezoneve 1977-1978 dhe 1978-1979, 
është shpallur golshënuesi më i mirë. 

Në moshën 19 vjeçare bëhet pjesëtar aktiv i ekipit të rriturve të 
futbollit në KS "Partizani", duke luajtur përkrah emrave të njohur si Perlat 
Musta, Adnand Ocelli etj.. Me shtatlartësi mesatare, por me shkathtësi, 
intuitiv dhe me zgjuarsi futbollistike, karakteristika për një lojtar me shpirt 
gare, për 10 vjet rrjesht, Genci ka kontribuar ndjeshëm në mbi 300 ndeshje 
zyrtare. Ai numuron dy trofe të kampionit (1980-1981 dhe 1986-1987), si 
dhe një kupë të Republikës (1980). Për dy vjet, (1990-1991), u aktivizua me 
ekipin e futbollit të KS "Besa" e Kavajës, pjesëmarrëse e kategorisë së parë 
(sipas organizimit të aktivitetit të sotëm, me emrin superligë).  

Edhe ai është nga ata futbollistë polivelentë që ka luajtur të gjitha 
rolet, mbrojtës, mesfushor dhe sulmues dhe deri portjer. Në takimin  "Parti-
zani"-"Tirana" të vitit 1985, duke qendruar në portë për 40 minuta, nuk 
pësoi asnjë gol. Këtë e përsëriti edhe në vitin 1987, në ndeshjen për kupën e 
kampionëve të Europës, kundër skuadrës "Benfika". Pësoi gol vetëm pas 
dhjetë minutave shtesë. Gjatë gjithë karrierës ka arritë kuotën e 71 (65+6) 
golave. Në kuadrin e kupave të Europës, duke u regjistruar edhe si gol-
shënues, ka luajtur kundër skuadrave "Austria", "Malmoe" e Suedisë etj.. 

 Si pjesëtar i ekipeve kombëtare: me të rinjtë, ka luajtur kundër 
Turqisë 1979; me U-21, është fitues i kupës ballkanike (1981); me të rriturit, 
ka shënuar kundër Gjermanisë (1983), me gjithë humbjen e pësuar (2-1). 

Me liçensë të trajnerit profesionist të futbollit, të fituar nga kurset e 
kualifikimit, të organizuara nga UEFA brenda dhe jashtë vendit, Genci ka 
bërë edhe detyrën e trajnerit. Në Shoqërinë "Dea" ka përgatitur futbollistë 
të grupmoshave (1995-1999). Përveç ekipeve të kategorisë së dytë, ka qenë 
traijner i parë ose i dytë, me të rriturit e KF "Partizani" gjatë viteve 1999-
2005. Në vitin 2005 ishte drejtor i Akademisë së futbollit në FK "Partzani" 
dhe nga qershori i vitit 2006 e në vazhdim është drejtor i.klubit.  
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SHKELQIM AJDIN MUÇA 
                            

- Mjeshtër i merituar i sportit - 
- Anëtar i ekipit kombëtar të futbollit - 

 
 
Ka lindur në Tiranë më 19-3-1960. Me futbollin ka filluar shumë 

herët. Që në moshën 13 vjeçare inkuadrohet në ekipin e paratërinjve të KS 
"17 Nëntori". Talenti i tij dhe të dhënat e tjera të nevojshme e përfshijnë ate 
në ekipin e të rriturve të klubit, me të cilin Shkëlqimi u aktivizua nga viti 
1978 deri më 1987. Karriera e tij, megjithëse e shkëlqyer, fatkeqësisht, edhe 
për të gjithë futbollin tonë, ishte mjaft e shkurtër, ajo u ndërpre për arsye 
dëmtimi. Eshtë ndër të zgjedhurit e “Librit të Artë” të SK “Tirana”.  

Ka zhvilluar mbi 300 ndeshje dhe ka shënuar afësisht 80 gola. Roli 
i tij skuadër në treshen sulmuese Kola-Minga-Muça, si një model për gjithë 
ekipet e futbollit të vendit dhe e frikshme për mbrojtjet e tyre, ka qenë shu-
më i ndjeshëm. Me ekipin e Tiranës ka fituar tre tituj kampionë (1982, 1985, 
1988) dhe tre kupa të Shqipërisë (1983, 1984 dhe 1986). Të suksesshme janë 
edhe ndeshjet e zhvilluara me klubin e tij në aktivitetet europiane dhe me 
të cilin ka kaluar mbi katër herë në turin e dytë. Spikatin sidomos elimini-
mi i "Linfild" (1982), i "Dinamos" së Bukureshtit (1986), madje me dy fitore.  

Teknika dhe fantazia e Shkëlqimit e bënë ate pjesëtar edhe të 
skuadrave kombëtare (1981-1987). Vlerat e larta të tij të treguara prej tij në 
turneun e vitit 1981 me ekipin U-21 në Vollos të Greqisë, ai i vazhdoi edhe 
me të rriturit. Si pjesëtar aktiv i ekipit përfaqësues ka zhvilluar 15 ndeshje 
ndërkombë-tare madje ndaj ekipeve me emër në Europë e në botë. Duke 
realizuar me elegancë dhe inteligjencë rolin e organizatorit dhe të 
sulmuesit në skuadër, ai ka ndikuar në cilësinë e lojrave të ekipit. Mund të 
përmenden ndeshjet ndaj përfaqësueses belge, me rezultatin 2-0, dhe ajo 
ndaj përfaqësueses polake në Poloni, me barazimin 2-2, ku Çimi ishte 
ideatori i golave të shënuar nga Omuri dhe Kola. E suksesshme ishte loja e 
tij edhe në ndeshjet e zhvilluara në Tiranë kundër Spanjës dhe Gjermanisë. 

Kontributi i Çimit në futboll njihet edhe në detyrën e trajnerit. Si 
një intelektual i diplomuar "inxhinjer metalurg" në fakultetin e inxhinierisë 
të UT, dhe me rezultate shumë të mira, mbaroi edhe kursin njëvjeçar 
pasuniversitar me diplomën “trajner i kategorisë së parë”. Ka drejtuar me 
sukses ekipet e të rriturve të KF "Tirana" (1993-1996 dhe 1999-2000), me të 
cilin fitoi dy kampionate, që për të bëhen pesë tituj kampioni; të KF "Teuta" 
të Durrësit (1997-1998) dhe të KF "Besa" të Kavajës (1998-1999). Ka qenë 
edhe trajner i dytë në ekipin kombëtar U-21.  

Nga viti 2002 kryen detyrën e sekretarit ekzekutiv të KF "Tirana". 
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SKENDER HAJRI HODJA 
                            

- Anëtar i ekipit kombëtar të futbollit - 
- Mjeshtër i sportit - 

(KF “Tirana”)  
Skënder Hodja ka lindur në Tiranë më 30-5-1960, ku, me diplomën 

“mësues i edukimit fizik”, kreu edhe studimet e larta në ILKF "Vojo Kushi" 
(1985). Pas disa viteve të punës në profesionin e arsimtarit, tani kryen 
detyrën inspektorit të futbollit në sektorin amator të FShF. Futbollin e luajti 
që në moshë të vogël me ekipet zinxhir, prej nga debutimin me të rriturit e 
ka bërë në ekipin "Shkëndia" gjatë sezonit futbollistik 1978-1979, që kon-
kuronte në kategorinë e parë. 

Pas një përvoje dyvjeçare, në vitin 1981, bëhet pjesëtar i ekipit të 
KS "17 Nëntori". Falë teknikës, shtatlartësisë dhe fizikut elegant si dhe pu-
nës këmbëngulëse e pasionante brenda atij kolektivi futbollistësh që, bëri 
histori, Skënderi u bë emër i njohur në rolin e qendërmbrojtësit. Nga tetë 
kampionatet e aktivizuara, tre i ka përfunduar me titullin kampion (1985, 
1988, 1989). Eshtë fitues edhe i tre kupave të Republikës (1983, 1984, 1986).  

Në takimet e shumta ndërkombëtare, ka përballuar me sukses de-
tyrën e tij të vështirë mbrojtëse kundër skuadrave europiane e deri të aty-re 
më në zë si "Bayern" i Mynihut, "Dinamo" e Bukureshtit, “Linfild” etj.. Ai 
ka ndikuar në kapërcimin disa herë të tureve të para, madje edhe si 
shënues (ndeshjet me “Hamrun Spartans” dhe “Sliema Wanderers”), si dhe 
në rezultate të tjera mjaft dinjitoze të arritura prej skuadrës së tij. 

Skënderi ka dhenë kontribut të ndjeshëm edhe si pjesëtar i skua-
drave tona kombëtare. Në përbërje të ekipit "Shpresa" (U-21), duke luajtur 
për tre vjet radhazi (1981-1984), ka pjesën e vet të suksesit në eliminimin e 
përfaqësueses gjermane nga kampionati europian dhe në daljen në çerek-
finale përballë Italisë. Me ekipin tonë përfaqësues, brenda dhe jashtë 
vendit, ka zhvilluar gjithsej 24 ndeshje ndërkombëtare. Prej tyre, ai kujton 
me nostalgji takimet dinjitoze e të bukura të luajtura ndaj belgëve, 
polakëve, spanjollëve, suedezëve dhe, më mbresëlënësen, atë të zhvilluar 
në stadiumin "Uembli", kundër Anglisë, në prill të vitit 1988, dhe në të cilën  
mbante shiritin e kapitenit të skuadrës. 

Ai është preferuar edhe nga klubet e huaja. Ka luajtur në Turqi me 
"Samsunspor" (1991-1992), ndërsa në Gjermani, me "BCV Menden" (1992-
1993) dhe me "Tuz Izerland" (1993-1994), kur tërhiqet përfundimisht nga 
karriera futbollistike. 

Pa u shkëputur nga nga pasioni për futbollin, është liçensuar me 
kategorine A të trajnerit të futbollit. 
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VIRON NAZIF BEZHANI 
                            

- Mjeshtër i merituar i sportit - 
- Medalje e Artë - 

  
Lindi në Tiranë më 5 qershor 1960 në një familje intelektule. Në 

vitin 1984 kreu studimet e larta në ILKF "Vojo Kushi", ku u diplomua 
“mësues i edukimit fizik” për specialitetin e sporteve të rënda. Profesionin e 
arsimtarit e ushtroi në klasat sportive të shkollës së Shkozës në rrethin e 
Tiranës. Gjatë viteve 1985-1991 dhe prej 1994 e në vazhdim është sekretar i 
përgjithshëm i Federatës Shqiptare të Mundjes. 

Karrierën e tij sportive të mundjes e ka filluar në vitin 1973 me të 
rinjtë e KS "17 Nëntori" (sot KS "Tirana"). Duke marrë pjesë po atë vit në 
kampionatin kombëtar, për moshën e tij, zuri vendin e tretë; ndërsa, më 
vonë, në kampionatin kombëtar për të rriturit, arriti në vendin e dytë. Prej 
atëherë e deri më 1987, gjithnjë i suksesshëm, ka një bilanc të shkëlqyer dhe 
të rrallë. Ai është fituar 13 herë radhazi titullin e kampionit kombëtar. Për 
këto arritje, KS "Tirana", e ka shpallur tetë herë fitues në anketën "Sportisti 
më i mirë" dhe ndër tre më të mirët e mundjes së lirë në “Librin e Artë” të tij. 

Kontributi i tij vlerësohet edhe në planin e trajnerit. Me mundjen e 
KS "Tirana", duke pasë këtë detyrë, prej vitit 1987 e në vazhdim, ai ka 
bilanc të veçantë, është shpallur 15 herë kampion kombëtar. Sportistë dhe 
kampionë të përgatitur nga ai në klasat sportive të shkollës së Shkozës, 
flasin për vlerat profesionale të Vironit dhe sukseset e punës së tij. Ata kanë 
arritur rezultate të larta jo vetëm në aktivitetet tona kombëtare por edhe në 
veprimtaritë ndërkombëtare, duke zënë në to deri vende të treta në Europë 
dhe të katërta në Botë.  

Me sportitët e zgjedhur prej tij, në tri edicione të Lojrave Olimpike, 
Vironi ka drejtuar ekipin kombëtar të mundjes. 

Edhe në detyrën e sekretarit të Federatës Shqiptare të Mundjes, të 
cilën po e drejton prej 15 vitesh, Vironi është përsëri rezultativ. Krahas ak-
tiviteteve kombëtare vjetore, ka organizuar shumë mirë edhe ato ndërkom-
bëtare siç janë dy kampionatet ballkanike dhe tre kampionatet botërore të 
mundjes të zhvilluara në Tiranë. Për aftësitë e tij organizative, është vlerë-
suar dhe dekoruar nga organizmat përkatës. Federata Botërore e Mundjes 
(FILA) i ka dhënë Medaljen e Bronzit.  

Për meritat e tij, ai ka edhe titullin “Nderi i Sportit Shqiptar”. 
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AGRON MUSA HUQI 

                            
- Mjeshtër i merituar i sportit - 

 
 

 
Agron Huqi lindi më 16 qershor të vitit 1960 në një familje të 

hershme tiranase. U diplomua si “mësues i edukimit fizik” në Institutin e 
Lartë të Kulturës Fizike "Vojo Kushi".  

Ishte vetëm 14 vjeç kur me ekipin e "Partizanit" garoi për herë të 
parë në çiklizëm, sport në të cilin, prirja dhe talenti i tij u shfaqën dukshëm 
një vit më vonë, në kampionatin kombëtar për të rinjtë. 

Në kampionatin kombëtar të të rriturve të vitit 1978, Agroni kon-
kuroi me mjaft dinjitet dhe u paraqit ndër rivalët më kryesorë të çiklistëve 
më të mirë dhe më të njohur të vendit. Ecuria e shpejtë e tij e bën atë anë-
tar të përfaqësueses shqiptare të çiklizmit (1978-1989), në përbërje të së cilës 
në vitin 1979, ai përfaqësoi Shqipërinë në kampionatin botëror të zhvilluar 
në Holandë. Në karrierën 15-vjeçare, trofetë e fituara nga Agroni ndjekin 
njëri-tjetrin. Ja disa prej tyre: në aktivitetin e spartakiadës kombëtare të vitit 
1979, fiton medaljen e argjendtë; në garën ndërkombëtare të zhvilluar në 
vendin tonë, më 1982, arriti vendin e parë; në spartakiadën kombëtare të 
vitit 1984, medaljen e artë dhe më 1985 është fitues i kampionatit të vogël, 
të organizuar nga Federata e çiklizmit. Përveç këtyre, ai është fitues i 
shumë etapave të rretheve çiklistike, i garave me kronometër individual, i 
çiklokroseve dhe i garave lokale. Por, rezultatin më të lartë të tij e ka në 
shpalljen dy herë kampion kombëtar të vendit dhe pesë herë nënkampion.  

Gjatë viteve 1978-1989, ai ka fituar nëntë herë anketën "10 spor-
tistët më të mirë të vendit" të organizuar nga gazeta “Sporti popullor”. 

Për meritat e tij  sportive, është dekoruar me medaljen "Ylli i Kuq" 
dhe me Urdhërin "Naim Frashëri" të klasit II. 
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DIANA ALI MATA 
                            

- Mjeshtre e merituar e sportit - 
 
 

 
Karrierën e saj në qitje, Diana Mata, kjo qitëse e shkëlqyer e lindur 

më 13-8-1960 në Tiranë, dhe me arsim të lartë të kryer në ILKF "Vojo 
Kushi", e ka filluar më 1976 në KS "17 Nëntori".  

E nxitur nga i ati, i mirënjohuri Ali Mata, gjatë 28 vjetëve të karri-
erës së saj, ka një bilanc të mrekullueshëm. Duke arritur përherë rezultate 
mjaft të larta, ka marrë pjesë në të gjitha aktivitetet kombëtare: kampionate, 
kupa të Republikës, spartakiada kombëtare dhe takimet e më të mirëve. Ka 
dalë 17 herë kampione e Shqipërisë dhe ka thyer 15 rekorde kombëtare në 
garat e saj me pistoletë: 30+30 siluetë 25 metra (në të cilën aktualisht është 
rekordmene me 592 pikë dhe vetëm dy pikë larg rekordit botëror) dhe 1x60 
ajër. Ka fituar vendin e parë në tri spartakiada (1979, 1984 dhe 1989), madje 
në këtë të fundit ka marrë edhe kupën si sportistja më e mirë.  

Arritjet më të mira Diana i ka në takimet ndërkombëtare. Thuajse 
në 90% të tyre është futur në tetëshet e finaleve dhe, në përfundim, është 
rradhitur edhe në vendet e nderit. Për t'u përmendur janë medalja e arit në 
kampionatin ballkanik (Rumani 1993), ku, në garën 1x60 vendosi rekord të 
ri të Ballkanit dhe u cilësua "Qitësja më e mirë", dhe medaljet e argjendit në 
kampionatin europian (Gjermani 1979) dhe në takimin ndërkombëtar (Fin-
landë 1980). Arritje të bujshme pati sidomos në kampionatin botëror (Gjer-
mani 1986), në të cilin megjithëse në vendin e tretë, u shpall "Mjeshtre e 
Botës në Qitje". Më tutje është edhe medalja e bronzit (Hungari 1996), për 
garën 1x60 ekipore. Ajo është pjesëmarrëse edhe në olimpiadat e Atlantas 
dhe të Sidneit, ku, gjithësesi, rezultatet e saj konsiderohen të kënaqshme. 

Për 17 vjet, deri më 1993, në KS "Tirana", është shpallur tre herë 
fituese e anketës për "10 sportistët më të mirë", organizuar nga gazeta 
"Sporti Popullor". Klubi e ka përfshirë në “Librin e Artë” të tij dhe 15 herë e 
ka cilësuar “sportistja më e mirë”. Me rezultatet e saj, është renditur ndër-
mjet tetë më të mirave të Europës dhe dhjetë më të mirave të botës 

Krahas veprimtarisë si sportiste tani kryen edhe detyrën e trajneres 
profesioniste të qitjes sportive në KS "Studenti". 

Për merita sportive ajo mban edhe titujt: Mjeshtre e Europës në 
Qitje (1984), Mjeshtre Botërore e Qitjes (1986) etj.. Në bilancin e saj, për ak-
tivitetet kombëtare numurohen 18 medalje ari, një argjendi dhe dy bronzi, 
ndërsa në ato ndërkombëtare, dhjetë medalje ari, shtatë argjendi dhe dhjetë 
bronzi. Të gjitha zenë një peshë prej 5,1 kg. 
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ARBEN MUHAMET VILA 
                            

- Anëtar i ekipit kombëtar të futbollit - 
- Mjeshtër i sportit - 

(KF “Tirana”)  
Arben Vila ka lindur në Tiranë më 16-1-1961. Ka arsim të lartë me 

profil futbolli. Më 1985 mori diplomën "mësues i edukimit fizik" në ILKF 
"Vojo Kushi". Këtë profesion e ushtroi deri në vitin 1993, kohë prej së cilës 
meret me biznes.  

Me dëshirën për futboll u ushqye që në moshë të vogël prej të jatit 
të tij, futbollistit të mirënjohur të "Dinamos" dhe të ekipit kombëtar Bet 
Vila, i cili e radhiti që në moshën 11-vjeçare në klasat sportive të shkollës "7 
Marsi". Nën drejtimin e specialistit A. Verria dhe në përfaqësim të KS "17 
Nëntori", ai evidentoi qartë prirjet e tij. Në Spartakiadën kombëtare, me 
grup moshat, shpallet kampion i këtij aktiviteti dhe golshënuesi më i mirë. 
Shkolla e mjeshtrisë sportive, ku ai bëri të mesmen, ndikoi në rritjen e 
vlerave sportive të tij. Atje, u aktivizua me ekipin e futbollit të të rinjve 
"Shkëndia", me të cilën është shpallur dy herë kampion i vendit dhe për një 
vit luajti edhe me të rriturit. 

Si pjesëtar i ekipit të futbollit të KS "17 Nëntori" (1980-1984),  për-
krah futbollistëve me emër M. Baçi, A. Minga, A. Kola, S. Mema etj., dhe 
duke zëvendësuar talentin e futbollit Petrit Dibra, Arbeni numuron vetëm 
dy trofe, kampionatin kombëtar (1982) dhe kupën e Republikës (1983). Në 
vitet 1984-1988, ai ka luajtur për KS "Dinamo", me të cilin ka fituar dy herë 
titullin. 

Kualitetet e tij kanë dalë në pah edhe në ndeshjet e shumta ndër-
kombëtare të zhvilluara me klubet e mësipërme dhe me ekipet kombëtare. 
Me KS “Tirana”, në kupën e kampionëve, ka luajtur kundër “Linfild” të 
Irlanës së Veriut; në Kupën UEFA, kundër “Hamarbi” të Suedisë (në 
fitoren 2-1, goli i parë është i Arbenit); në ndeshjet për kupën ballkanike 
ndaj ekipit grek "Larisa" dhe atij ndaj bullgar "Stara Zagora" etj. 

Si pjesëtar i kombëtares "Shpresa", të drejtuar nga Sh. Rreli, ai ka 
luajtur në Vollos të Greqisë, ku është shpallur kampion Ballkani (1981) dhe 
në të gjitha ndeshjet eliminatore të kampionatit Evropian me ekipet 
"Shpresa", duke u kualifikuar në tetëshen më të mirë të Europës pas dy 
fitoreve me Turqinë dhe Austrinë dhe dy barazimeve me Gjermaninë. Me 
përfaqësuesen e Shqipërisë, në vitin 1982, ai luajti në Tiranë kundër 
përfaqësueses belge (1983). 

Për meritat etij është dekoruar me Urdhërin "Naim Frashëri". 
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EDRA KADIL ALIBEGA 
                            

- Mjeshtre e merituar e sportit - 
 
  

Lindi në Tiranë më 20 janar të vitit 1961. Pasi, në vitin 1984, mori 
diplomën "ekonomist" në fakultetion e ekonomisë të UT, punoi në disa sek-
torë të ndryshëm. Aktualisht është trajnere profesioniste në KS "Tirana". 

E nxitur nga i ati i saj, me basketbollin, është marrë që fëmijë. Ma-
dje, po këtë rrugë ndoqi më vonë edhe motra e saj më e vogël, Mirza, tani 
basketbolliste mjaft e njohur. Në spartakiadën e pionierëve të zhvilluar në 
vitin 1973, ekipi i saj zuri vendin e parë, ndërsa vetë ajo u shpall më e mira. 
Në vitin 1974-1975, Edra është me ekipin e të rejave të KS “17 Nëntori”, ku 
shpallet kampione. Pas kësaj, ajo fillon rrugën e vërtetë të saj, të një 
basketbollisteje me të ardhme të shkëlqyer. 

Me parametrat e një talenteje, shpërthimet e fuqishme, saktësinë e 
gjuajtjeve në kosh, aftësitë organizuese dhe shpirtin e garës, ajo ishte figura 
kryesore ekipit, për çka në vitet 1979, 1983 dhe 1985 u shpall basketbollis-
tja më e mirë e vendit. Prej vitit 1975 e deri më 1999, duke zhvilluar qindra 
ndeshje të aktiviteteve kombëtare, luajti pa ndërprerje plot 25 vjet për 
skuadrën e lavdishme të këtij klubi. Në arshivën e saj, gjatë kësaj periudhe, 
në një pjesë të mirë të së cilës ka qenë edhe kapitene e skuadrës, numuron 
15 tituj të kampionit, 10 kupa të Republikës dhe tre kupa të spartakiadave 
kombëtare. Me të njëjtat kualitete, ka zhvilluar për klubin e saj edhe mjaft 
ndeshje ndërkombëtare, veçanërisht ato në kuadrin e kupave të Europës. 

Për aktivitete të këtij lloji, Edra ka qenë pjesë e rëndësishme edhe e 
ekipeve kombëtare të basketbollit. Ndër këto, ajo kujton lojrat GANEFO në 
Indonezi dhe sidomos ato mesdhetare në Latakia të Sirisë, ku skuadra jonë, 
me Edrën kapitene, arriti medaljet e arit. Ajo vlerëson pjesëmarrjet tona 
edhe në kupat e promocionit në Maltë e në Izrael. 

Megjithate, Edra ka milituar me mjaft sukses edhe në një plan të 
dytë. Si e vetmja femër trajnere, prej vitit 1999, është në drejtim të skua-dërs 
së përherëshme të saj, SK “Tirana”. Duke aplikuar elementë të basketbollit 
modern me këtë ekip të vajzave, Edra punon kryesisht për të ardhmen e 
ekipit, e për këtë i kushton kujdes elementit të ri. Edhe pse paraqet ankesat 
e veta për qëndrime të padrejta ndaj skuadrës së saj, falë rezultateve të 
kënaqëshme, ka pasuruar bilancin e trofeve, është arritur në katër playoff, 
është fituar superkupa (2002-2003) dhe kupa e Shqipërisë (2005-2006). 

 Ka titujt “Nderi i qytetit të Tiranës”, “Nderi i sportit Shqiptar” dhe 
është dekoruar me Urdhërin “Naim Frashëri” të klasit III, II dhe I.  
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AJET ALI TOSKA 
                            

- Mjeshtër i merituar i sportit - 
 
  

Ajet Toska ka lindur më 12 shkurt 1961. Në vitet 1983-2000 ka qenë 
komandant i forcave speciale; ndërsa prej vitit 2000 e në vazhdim është 
sekretar i përgjithshën i Federatës Shqiptare të Atletikës.  

Të dhënat fizike dhe prirjet e tij për sport e veçuan Ajetin që në 
aktivitetet shkollore dhe garat e atletikës me grup mosha. Në to ka dalë 
gjithmonë fitues e sidomos në hedhjet e çekiçit e të gjyles. Pasioni për 
sportin dhe nxitja e specialistëve të atletikës e inkurajojnë atë të zgjedhë 
shkollën profesionale të mjeshtrisë sportive dhe, më pas, të kryejë studimet 
e larta në ILKF "Vojo Kushi", ku u diplomua  "mësues i edukimit fizik". Nën 
drejtimin e trajnerit të tij të apasionuar Mirush Deliallisit, dhe i inkuadruar 
në KS "Studenti", është kampion kombëtar në hedhjen e çekiçit për 12 vjet 
dhe fitues i kupës së Republikës për 13 vjet. Në këtë garë, rezultati më i 
lartë i Ajetit, i barabartë me 75,92 m, dhe i arritur në vitin 1986, është ende i 
pathyer edhe pse kanë kaluar 20 vjet. 

Ajeti ka përfaqësuar me mjaft sukses ngjyrat e atletikës sonë në 
disa gara ndërkombëtare. Në kampionatin ballkanik për të rinjtë, zhvilluar 
në Selanik (1980), ai fitoi medaljen e artë në flakjen e çekiçit; ndërsa në 
kampionatin ballkanik për të rriturit të zhvilluar në Stamboll mori medal-
jen e bronxit (1983). Këtë medalje, ai i përsëriti në kampionatet ballkanike 
të Athinës (1984), Lubljanës (1986) e Larisës (1988) si dhe në Velenje të 
Sllovenisë për kupën "Bruna Zauli" (1995). Vlerat e atletikës shqiptare për 
flakjen e çekiçit, Ajeti i shfaqi edhe më me sukses duke zënë vendin e dytë 
në kampionatin ballkanik të zhvilluar në Turqi (1985), në Lojrat Mesdhe-
tare të Latakias të Sirisë (1987) dhe në mitingun ndërkombëtar të Milanos 
(1991). Në lojrat mesdhetare të vitit 1988, ai theu katër rekorde. 

Për këto e të tjera arritje në vitin 1998 ai shpallet "Sportisti më i 
mirë i vitit 1998" dhe ndër 20 më të mirët e botës.  

Në planin organizativ, postin e sekretarit të përgjithshëm të FShA, 
po e ushtron me mjaft kopetencë profesionale dhe ligjore.  

Për merita në punë e në sport, Ajeti mban titullin “Nderi i Sportit 
Shqiptar” dhe është dekoruar me Urdhërin "Naim Frashëri" të klasit III. 
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MIMOZA IBRAHIMI 

                            
- Mjeshtre e merituar e sportit - 

 
 

 
Ka lindur në Tiranë më 27 shkurt 1961. Rrjedhim i aftësive të saj 

për sportin dhe të shfaqura që kur ishte në bangat e shkollës, ishin edhe 
studimet e larta në ILKF "Vojo Kushi", ku u diplomua "mësuese e edukimit 
fizik". Ishte vetëm 13 vjeçe kur u përfshi në ekipin e të rejave të volejbollit 
dinamovit. Pas një viti aktivizohet me të rriturat, që në atë kohë drejtohej 
nga trajneri i mirënjohur K. Tartari. 

Në këtë skuadër, me rolin e organizatores, të cilën e ka kryer në 
mënyrë perfekte, ka dhënë ndihmesë të rëndësishme në fitoret e shumta të 
ndeshjeve zyrtare apo miqësore. Gjatë 21 vjetëve të karrierës së saj të 
shkëlqyer (1974 – 1996), duke zhvilluar qindra ndeshje, si lojtare e volej-
bollit të ekipit dinamovit, ka fituar 15 herë titullin kampione e vendit dhe 
16 herë kupën e Republikës. Mimoza me ekipin e saj është fituese edhe e 
spartakiadave kombëtare të viteve 1979 dhe 1984. Për cilësitë e lojrave që 
ka zhvilluar dhe rezultatet e arritura është shpallur katër herë fituese e 
anketës "Sporti Popullor" për "10 sportistët më të mirë të vitit" (1981, 1982, 
1986 dhe 1990).  

Me ekipin "Dinamo" u aktivizua edhe në mjaft ndeshje ndërkom-
bëtare. Në katërshen më të mirë për kupën e kampioneve, në Çekosllovaki 
(1980) dhe në Forli të Italisë (1990), ka zënë dy herë vendin e tretë. 

Për cilësinë e lojës së saj, duke zhvilluar shumë takime, brenda dhe 
jashtë vendit, nga viti 1979 deri më 1991, ajo ka qenë anëtare e rëndësishme 
e përfaqësueses së volejbollit. Nga rezultatet më të  mira të këtij ekipi mund 
të përmenden: medaljet e argjendta në kampionatet ballkanike të zhvillua-
ra në Greqi (1981) dhe në Tiranë (1988), si dhe medaljet e bronzta në kam-
pionatet ballkanike të Bukureshtit (1979), të Athinës (1980) dhe të Artës 
(1986) etj., kur për aktivitetet ballkanike të viteve 1981 dhe 1988, Mimoza 
është shpallur "pasuesja më e mirë e Ballkanit".  

Në ndeshjet për Lojrat mesdhetare, ekipi ynë kombëtar zuri 
vendin e parë në Siri (1987) dhe të katërtin, në Greqi (1981) 

Kontributi i saj në sportin e volejbollit vlerësohet edhe në detyën e 
trajneres. Si e tillë ajo ka punuar më 1988-1999 me të rriturat e "Dinamos" 
dhe nga viti 1999-2000 ndihmëstrajnere po me këtë ekip. 

Për merita pune dhe sporti ajo mban edhe titullin “Nderi i Sportit 
Shqiptar” dhe është dekoruar me Urdhërin "Naim Frashëri" të klasit  II. 
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MIRJAN HYSEN HAKANI 
                            

- Mjeshtër i merituar i sportit - 
- Funksionar i lartë i sportit - 

 
 
Mirjan Hakani lindi në Tiranë më 18-4-1961. Pas mbarimit të 

shkollës mesme profesionale, kreu studimet e larta në ILKF "Vojo Kushi", 
në vitin 1984, ku u diplomua “mësues i edukimit fizik”. Për ushtrimin me 
mjaft përkushtim të këtij profesioni, nga viti 1984 deri në vitin 1995, është 
nderuar me titullin "Mësues i merituar". Gjatë kësaj periudhe ka kryer edhe 
një kurs pasuniversitar për terapi sportive. 

Konstrukti fizik i Mirjanit, talenti, vullneti dhe këmbëngulja në 
procesin e përgatitjes i dhanë atij shumë emër në sportin e peshëngritjes. 
Duke përfaqësuar KS "17 Nëntori" dhe ngjyrat kombëtare në aktivitetet e 
zhvilluara brenda dhe jashtë vendit, ka arritur suksese të ndjeshme. Në 
arkivin e tij sportiv të peshëngritjes, për aktivitetet e vendit, numuron 14 
tituj të kampionit absolut dhe 130 rekorde të thyera; ndërsa për aktivitetet 
ndërkombëtare, katër medalje.  

“Libri i Artë” i KS “Tirana” e ka përfshirë atë ndër pesë më të mirët 
e peshëngritësave.  

Nga prilli i vitit 1995 deri në tetor 2000, Mirjani ka qenë shef i 
seksionit të sporteve në Bashkinë e Tiranës, periudhë gjatë së cilës mund të 
numurohen arritje me vlerë për sportin e këtij qyteti. Ndër to mund të kuj-
tohet ngritja e palestrës së parë profesionale "Aleksandër Kondo", rikon-
struksioni i stadiumit "Selman Stërmasi", rikonstruksioni i plotë i godinës 
së shkollës sportive në qytetin e nxënësve etj. Ai ka organizuar edhe disa 
koncerte të karakterit sportivo-artistik përmes së cilave ka nxjerrë në pah 
personalitete sportive të qytetit të Tiranës dhe të Shqipërisë. Këto aktivitete, 
përgjithësisht të vlerësuara, ruhen ende në kujtesën e sportistëve dhe të 
sportdashësve tanë.  

Aftësitë organizative, Mirjani po i tregon edhe në rolin e drejtorit 
të agjensisë së shërbimeve të sporteve, detyrë të cilën e ka marrë që nga 
tetori i vitit 2000. 
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LEONARD KRISTO LITI 
                            

- Mjeshtër i sportit - 
- Fitues i katër kampionateve  - 

(KF “Tirana”) 
  

Leonard Liti ka lindur në Tiranë më 12 qershor 1961. Pas arsimi-
mit të mesëm, studimet e larta i kreu në ILKF "Vojo Kushi": Me diplomën 
“mësues i edukimit fizik” ushtroi detyrën e arsimtarit deri në vitin 1992, kohë 
pas së cilës, ai merret me bisnes privat. 

Me futbollin, është aktivizuar pa u shkëputur asnjëherë. Me ekipet 
e "17 Nëntorit" (sot KS "Tirana"), e nisi nga paratërinjtë dhe të rinjtë. Në 
kampionatin e të rinjve u shfaqën dukshëm karakteristikat e tij: grinta dhe 
intuita e lojës mbrojtëse e organizuese. Pikërisht këto tregues të vlefshëm e 
renditën atë edhe në ekipin kombëtar të kësaj moshe. Ai shkëlqeu sidomos 
në kampionatin ballkanik të zhvilluar në vitin 1979, ku u cilësua mbrojtësi 
më i mirë i këtij aktiviteti dhe, për këtë, mori kupën përkatëse. 

Në karrierën 10 vjeçare me të rriturit, nga viti 1980 deri më 1990, ka 
zhvilluar qindra ndeshje zyrtare dhe, duke u bërë një nga protagonistët 
kryesorë të skuadrës, ka fituar disa trofe, ku, sigurisht, më të rëndësishmit 
janë fitimi i katër titujve në kampionatet kombëtare (1982, 1985, 1988, 1989) 
dhe i tre kupave të Republikës (1983, 1984, 1986). Në atë skuadër cilësore, 
mbrojtja mjaft elastike dhe e sigurtë, ku bënte pjesë edhe Liti, jo rrallë vihej 
edhe në veprime sulmuese.  

Kontributi i tij është mjaft i rëndësishëm edhe në aktivitetet ndër-
kombëtare të klubit në kuadrin e kupave ballkanike dhe europiane (kupa e 
kampioneve dhe kupa e fituesve të kupave). Dihen rezultatet mjaft të mira 
të këtij brezi të shquar futbollistësh, duke kaluar madje edhe në turet e dyta 
të këtyre aktiviteteve. Më të veçanta për te mbesin dy fitoret ndaj skuadrës 
së fortë e të njohur "Dinamo" e Bukureshtit, përveç rezultateve pozitive me 
skuadrat malteze etj... 

Ai ka qenë pjesëtar i ekipit kombëtar "Shpresa" (U-21), me të cilin 
ka zhvilluar mjaft ndeshje ndërkombëtare, nga të cilat  më të rëndësishmet 
janë ato të zhvilluara në vitin 1983 për eliminatoret e kampionatit evropian, 
ku ekipi ynë  u fut në tetëshen më të mirë. 

Për lojën e tij plot angazhim dhe me mirësjellje, ishte bërë i dashur 
dhe simpatik jo vetëm për shokët e skuadrës, me të cilët ishte gjithnjë 
partner i denjë, por edhe për dashamirësit e futbollit të Tiranës. 
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GEZIM SADULLA ALIMEHMETI 
                            

- Medalje e Artë - 
 
 

 
Gëzimi lindi më 8 mars 1961 në një familje të hershme tiranase. 

Sjellja e tij shembullore në shkollë e në punë e ka shoqëruar Gëzimin edhe 
në të gjitha veprimtaritë sportive. Talenti dhe pasioni për sportin e qitjes 
evidentohet gjatë kryerjes së shërbimit ushtarak, por ai shpërthen me nive-
let më të larta në veprimtaritë kombëtare, kampionate, spartakiada etj..  

I specializuar në garat e tij të qitjes, në të cilat ka zënë vende të 
para, ka përfaqësuar gjithmonë dhe denjësisht KS "17 Nëntori". Në kam-
pionatin kombëtar të vitit 1984, në garën e pistoletës 30+30 me siluetë, ai 
mori 591 pikë, rezultat të cilin e përmirësoi vazhdimisht. Kështu, më 1985, 
në kampionatin kombëtar të qitjes, duke zënë vendin e parë, mori 594 pikë; 
më 1986, 597 pikë dhe në vitin 1988, 599 pikë. Rezultate të larta dhe vende 
të para në këtë sport ai ka arritur edhe në spartakiadën e katërt dhe të pestë 
kombëtare duke u shpallur fitues në garat e tij. Për këto arritje të larta spor-
tive në vitin 1988 Gëzimit i jepet titulli Mjeshtër i Sportit.  

Në aktivitetet ballkanike dhe europiane të viteve 1981-1996, ai ka 
qenë gjithnjë i pranishëm, madje duke zënë disa herë edhe vende të para, 
është shpallur rekordmen i Ballkanit. Ngjyrat e sportit shqiptar të qitjes, ai i 
ka nderuar edhe në aktivitetet europiane ku është radhitur disa herë në 
vende të dyta. Për këto rezultate, është konsideruar ndër qitësit më të mirë 
të vendit dhe pretendues për titullin e lartë të kampionit botëror. 

Vdekja aksidentale në mars të vitit 1997 e ndau nga familja dhe 
nga sporti këtë qitës të talentuar e të nderuar me disa medalje kampiona-
tesh dhe kupash në aktivitete të ndryshme. Ai iku tamam në atë kohë, kur 
prej tij shpresoheshin suksese më të mëdha në shkallë kombëtare dhe ndër-
kombëtare. 

Me “Librin e Artë” të KS “Tirana”, për rezultatet e shkëlqyera, ai 
evidentohet ndër shtatë qitësit më të mirë. Ka edhe titullin “Mirënjohja e 
qytetit të Tiranës”. 
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ARTAN AGIM APAHIU 

                            
- Medalje e Artë - 

 
 

 
Artani lindi në Tiranë më 15 mars 1962. Që në moshë të vogël, kur 

ishte nxënës në shkollën 8-vjeçare "Skënder Çaçi" të Tiranës, me profil 
sportiv të atletikës, ai shquhesh për të dhënat sportive. Pas shkollës së 
mesme të mjeshtrisë sportive, pranë ILKF "Vojo Kushi", më 1980, kreu edhe 
studimet e larta, ku u diplomua “mësues i edukimit fizik” dhe trajner atletike. 
Këtë profesion e ushtroi deri në fund të jetës së tij, më 15 qershor 1998. Këtë 
përgatitje fizike dhe psikologjike, e ushtroi në shkollën "50 Vjetori". 

Specialisti i mirënjohur Fatmir Dibra, ish kampion i garës 110 m 
me pengesa, që punoi dhe përgatiti Artanin, shihte te ai premisat e sigurta 
të një të ardhmeje të atletikës Shqiptare. Duke i shtuar talentit, konstruktit 
të bukur fizik, pasionit dhe vullnetit në përgatije edhe kujdesin e mendimin 
shkencor të trajnerit, Artani nisi fitoret e tij radhazi. Parashikuseit nuk 
gabuan. Shumë shpejt, në vitin 1980, erdhi suksesi. Në përbërje të ekipit 
kombëtar të atletikës, për aktivitetin e Prishtinës, ai zuri vendin e parë në 
garën e 110 m. me pengesa. Po në këtë vit, në përfaqësim të KS "17 Nën-
tori", shpallet kampion kombëtar i kësaj gare me kohën 15,5 sek. Pas pesë 
vjetësh kampion kombëtar, më 30 korrik 1987, në stadiumin "Qemal Stafa", 
Artani thyen rekordin kombëtar, që për koincidencë mbahej nga trajneri i 
tij F.Dibra, duke e kaluar atë  në kohën 14,2 sek. Fakti që, ai rezultat mundi 
të përmirësohej vetëm pas 15 vjetësh (2002), me kohën 14,1 sek, tregon 
vlerat e tij. Si pjesëtar i ekipit kombëtar, në korrik të viti 1988, në garat 
ballkanike të atletikës, të zhvilluara në Seres-Greqi, ai e përmirësojë më tej 
atë rekord të ri. Me matjet elektronike rezultoi 14,098 sek, rekord që pas 13 
vjetësh shkoi në 14,088 sek. 

Gjatë aktivizimit të tij 12 vjeçar (1980-1992), Artani është 12 herë 
kampion kombëtar dhe 13 herë fitues i kupës së Republikës. Ky bilanc i 
mjaftueshëm për titullin “mjeshtër i merituar i sportit”, nga regjimi i 
kaluar, iu mohua, për motive politike. Nga MKRS, ai u mundësua vetëm 
pas vdekjes, në vitin 2003, me medaljen e artë, të barazvlershme me të. 

Për vlerat e larta njerzore e qytetarie, me cilësitë e larta sportive 
dhe i përkushtuar për ngjyrat e KS "Tirana" e të atletikës shqiptare, ai 
përkujtohet me respekt në këtë libër të komunitetit tiranas. 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIRANA – PERSONALITETE 
________________________________________________________________________ 

- 303 -  

 
 
                    

 

BESIM MEXHIT KUKA 
                            

- Medalje e Artë - 
 
 

 
Besim Kuka, i lindur në Tiranë më 1-1-1963, pas shkollës së mes-

me bujqësore, të kryer në vitin 1984, punoi në kooperativën bujqësore të 
Tufinës. Ka qenë 16 vjeç kur filloi sportin e mundjes në KS "17 Nëntori". 
Aftësitë fizike, teknika dhe pasioni i tij, si dhe ndihmesa e çmuar e trajne-
rëve të mirënjohur Hasip Omuri e Viron Bezhani bënë që Besimi të arrijë 
rezultate të larta në të dy planet, kombëtar dhe ndërkombëtar. 

Gjatë 15 vjetëve të aktivizimit të tij në sportin e mundjes, ka arritur 
tri herë nivelin e kampionit të vendit (1990, 1991 dhe 1992) dhe tetë herë atë 
të nënkampionit. Duke përfaqësuar vendin, Besimi është pjesëmarës di-
njitoz edhe në disa aktivitete ndërkombëtare europiane dhe botërore të 
mundjes. Në kampionatin europian të zhvilluar në Itali (prill 1994), ai fitoi 
dy ndeshje (me mundësin grek dhe austriak). Rezultate të mira ka arritur 
edhe në turnetë botërore të zhvilluara në Rusi (1992); në Mançester të 
Anglisë (1993), ku zuri vendin e dytë, me medalje të argjentë; përsëri në 
Angli (1994), me vendin e pestë; në Kanada (1994), po me vendin e pestë; 
në Iran (1995) dhe në Atlanta të ShBA.  

Për këto vlera ai renditet sot ndër emrat e njohur të sportit të 
mundjes dhe jo vetëm për komunitetin tonë tiranas, por edhe të të gjithë 
Shqipërisë.  

Besim Kuka është i njohur edhe si i zgjedhur në forumet sportive. 
Nga viti 1996 deri në vitin 2001 ka qenë anëtar i kryesisë së Federatës 
Shqiptare të Mundjes dhe për dy vjet (2001-2002) edhe president i saj. Ai u 
tërhoq nga ky funksion për shkak të angazhimeve të tjera. Në vitin 2002, 
nga banorët e kësaj zone është zgjedhur kryetar i komunës së Dajtit, detyrë 
të cilën, duke e kryer me mjaft kopetencë, vazhdon t’a mbajë edhe sot.            

Mban titullin “Pishtari i Demokracisë” (1996). 
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MIREL SHYQYRI JOSA 
                            

- Mjeshtër i merituar i sportit - 
- Anëtar i ekipit përfaqësues të futbollit - 
  

Lindi në Tiranë më 1 qershor të vitit 1963 në një familje tiranase. 
Talenti, aftësia dhe pasioni i Mirelit për sportin e futbollit u inkurajua 
veçanërisht nga përkujdesja e babait të tij, një intelektual ishfutbollist 
amator, i aktivizuar në kategorinë e dytë gjatë viteve 1960-1962 me ekipin 
"Naftëtari", në kohën që ai punonte atje si mjek. Frymëzimi dhe nxitja e 
trajnerëve L. Bytyçi, F. Frashëri dhe E. Shehu bënë që Mireli të ndryshojë 
arsimimin e tij. Pas shkollës së mesme profesionale, Politeknikumi "7 
Nëntori", nisi studimet në Institutin e Lartë të Kulturës Fizike "Vojo Kushi" 
për "mësues të edukimit fizik", të cilat i mbaroi në vitin 1988. Me këtë detyrë, 
deri në vitin 1991, punoi në shkollën artistike "Jordan Misja". 

Aktiviteti i tij i gjërë sportiv lidhet me qënien e tij futbollist dhe 
trajner, madje brenda dhe jashtë vendit. Pasi kaloi ekipet e të rinjve të KS 
"17 Nëntori" (sot KF "Tirana"), luajti pa ndërprerje nga 1980 e deri më 1991, 
si mesfushor i shquar, edhe me ekipin e të rriturve, me të cilin ka dalë katër 
herë kampion (1981-1982, 1984-1985, 1987-1988 dhe 1988-1989) dhe ka fituar 
tri kupa të Republikës (1983, 1984 dhe 1986). Taktikisht i qartë, fizikisht i 
fortë dhe teknikisht i dalluar, ai ka qenë i pranishëm në të gjitha aktivitetet 
kombëtare e ndërkombëtare ku mori pjesë skuadra e tij. Mireli është da-
lluar për goditjet e tij të sakta e të forta, përfshi edhe ato me kokë. 

Figurë të mirë me ekipin e Tiranës, ai ka bërë në aktivitetet ndër-
kombëtare të kupave të Ballkanit dhe të kampioneve të Evropës, në të cilat 
luajti dhjetë ndeshje dhe, ndonëse në rolin e mesfushorit, ai ka shënuar 
edhe gola me vlerë kualifikuese, si ndaj “Dinamo” e Bukureshtit, “Hamrun 
Spartans” e Maltës etj.. 

Për vlerat dhe cilësitë e tij, Mireli nuk mund të rrinte jashtë eki-
peve kombëtare. Këtë angazhim e nisi në vitin 1981 si pjestar i përfaqësu-
eses së të rinjve, në përbërje të së cilës vetëm në kampionatin ballkanik 
(Izmir) dhe në kampionatin europian (Finlandë), duke ruajtur karakteristi-
kën e tij konstante si mesfushor, ai grumbulloi nëntë ndeshje dhe u eviden-
tua edhe si golshënues. Gjatë viteve 1982-1984 ka luajtur shtatë ndeshje me 
ekipin kombëtar "Shpresa" (U-21), dhe me një gol të shënuar, por, mbi të 
gjitha me kualifikim në tetëshen e këtij kampionatit europian. Më në fund, 
ai ka arritur të zhvillojë 27 ndeshje me ekipin përfaqësues kombëtar (1984-
1992) dhe pa iu ndarë golit, mund të veçohet sidomos ai ndaj belgëve (2-0) 
në Tiranë më 1983. 
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Ndryshimi i sistemit politik në vendin tonë ndikoi edhe në rrugën 
sportive të Mirelit. Kur, më 1991, ai u largua për në Greqi, filloi për të një 
përvojë e re. Me skuadrën "FC Aris" të Selanikut, zhvilloi 20 ndeshje gjatë 
sezonit 1991-1992 dhe shumë më tepër me "AO Kavala" të Kavallës, gjithsej 
140 ndeshje, gjatë viteve 1992-1996. Ai u kthye përsëri në Selanik për të 
luajtur me "Likus" (1996-1997) dhe për të vazhduar më tej me "Aleksan-
dropul" (1997-1998),  "Neapoli" (1998-1999) dhe "Mijahona" (1999-2000). 

Detyrën e vështirë dhe të nderuar të trajnerit të filluar në Greqi, si 
asistent me skuadrat "Mijahona" (2000) dhe "Leonidhjo"(2001), e vazhdoi 
me ekipin kombëtar të Shqipërisë (2001). Më tutje, ai bëhet trajner në Aka-
deminë e futbollit "Iones" të Selanikut (2002-2003). Por, nivelin më të lartë 
të kësaj karriere, të cilën e vazhdon edhe sot, ai e arriti në nëntor 2003 kur 
emërohet në KF "Tirana". Duke fituar sezonin futbollistik 2003-2004, ai 
bëhet fitues i pesë kampionateve të Shqipërisë me ekipin e zemrës së tij. Pas 
një pune të lavdërueshme edhe me KF “Lushnja” dhe KF "Skënderbeu" të 
Korçës, në muajin shkurt të vitit 2006 rikthehet te KF "Tirana" me misionin 
për t'a risjellë atë në një gjendje më të mirë. Megjithëse nuk u arrit më 
shumë se vendi i dytë në kampionat, nën drejtimin e tij dhe të ndihmësit 
Agustin Kola, atij futbollisti gjithashtu të shquar, KF “Tirana”, nuk mund 
të dilesh pa trofe. Për vitin 2006, u fitua kupa e Shqipërisë, që për Mirelin 
është e katërta dhe superkupa. 

Njeh gjuhën angleze, italiane dhe greke. Në vazhdim të përpjekje-
ve të tij, për ngritjen profesionale, në vitin 2005, kreu kursin e UEFA-s dhe 
u liçensua me diplomën përkatëse.   

Për meritat dhe kualitetet e tij sportive, ka marrë edhe këto vlerë-
sime ”Mjeshtër i sportit”, Fitues i anketës së gazetës "Sporti Popullor" për 
“10 sportistët më të mirë” (1985) dhe “Nderi i Sportit Shqiptar” (1999). Ai 
është renditur edhe në "Librin e artë" ndërmjet 15 futbollistëve më të mirë të 
KF “Tirana”. 
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ANESTI JORGJI STOJA 

                            
- Anëtar i ekipit kombëtar të futbollit - 

- Fitues i katër kampionateve 
(KF “Tirana”)  

Anesti Stoja ka lindur në Tiranë më 24 qershor 1963. Studimet e 
larta (1985-1990) i mbaroi në Institutin e Lartë Bujqësor të Tiranës ku u dip-
lomua “inxhinjer pyjesh”. Ndonëse me prejardhje nga Lushnja, traditat e 
bukura të Tiranës dhe që ai i vazhdon prej shumë vitesh, ambienti ku u rrit, 
aktivitetet e zhvilluara, si dhe bashkëshortja e tij vendase bëjnë që ai t’a 
ndjejë veten anëtar të komunitetit tonë. 

Karrierën futbollistike të tij, Anesti e ka nisi në vitin 1979 me 
ekipin e të rinjve "17 Nëntori" (sot SK "Tirana")  me të cilin është aktivizuar 
tre vjet radhazi. Pasi dallohet për të dhënat e tij në këtë sport, për grintën 
dhe devotshmërinë, në korrik të vitit 1982, bëhet pjesëtar i ekipit të të rri-
turve të këtij klubi të lavdishëm. 

Gjatë viteve 1982-1995, me ekipin e futbollit të Tiranës, ai ka zhvi-
lluar mbi 450 ndeshje zyrtare në të cilat falë kontributit të çmuar të tij janë 
arritur titujt e kampionit në katër kampionate kombëtare (1985, 1988, 1989, 
1995) dhe në tri kupa të Shqipërisë (1984,1986,1994). 

Në karrierën e tij futbollistike Anesti ka zhvilluar mbi 17 ndeshje 
ndërkombëtare me klubin e tij, të vlefshme për kupën Ballkanike, për 
kupën e kampioneve të Evropës dhe kupën e kupave. Për Nestin, mbesin të 
paharruara dy ndeshjet rezultative ndaj "Dinamos" së Bukureshtit, lojrat 
dinjitoze ndaj "Bayern" të Mynihut dhe "Goteborg" të Suedisë etj.. Si 
pjesëtar i ekipit përfaësuses të futbollit, në vitin 1988, ai ka luajtur kundër 
skuadrës së fortë të Polonisë. 

Karakteristikë e lojës tij ishte shpirti i garës, ndjenja për fitore, 
disiplina taktike e shfaqur në besnikërinë ndaj detyrave të dhëna nga 
trajneri dhe mbi të gjitha, ndershmëria, edukata dhe korrektësia në stërvitje 
e në lojë. Ishin këto që e bënë Anesti Stojën të respektueshëm në të gjithë 
shokët dhe sportdashësit e Tiranës. 
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KLODETA SHUAIP DIBRA 
                            

- Medalje e Artë - 
 

  
Klodeta, e lindur në Krujë më 15 janar 1966, ka ardhur në Tiranë 

që në moshë të vogël, qytet në të cilin u shkollua dhe zhvilloi veprimtarinë 
e saj sportive e profesionale. Është pedagoge dhe shefe e departamentit të 
italishtes në Universitetin e Tiranës. Ka gradën shkencore “Doktor” dhe 
titullin shkencor “Profesor i asociuar”. 

Të dhënat e saj për sportin e basketbollit u dukën që në moshën 
13-vjeçare, kur ajo u aktivizua me të rejat e basketbollit të KS "Dinamo". 
Por, mundësitë dhe kontributi taktik e teknik i lojës së saj u evidentuan kur 
kaloi me të rriturat e KS "17 Nëntori". Me fizikun dhe aftë-sitë për të 
shënuar, Klodeta dhe shoqet e skuadrës vazhduan traditat e shkëlqyera të 
basketbollit të femrave të këtij klubi. Aktiviteti sportiv 22 vjeçar i Klodetës 
është i pasur jo vetëm për garat e shumta e të suksesshme të zhvilluara nga 
ajo si pjesëtare e këtij ekipi, por edhe për trofetë e fituara. Eshtë shpallur 11 
herë kampione e Shqipërisë, pesë herë fituese e kupës së Republikës dhe dy 
herë e spartakiadave kombëtare. 

Me ekipin e Tiranës, ajo ka marrë pjesë shtatë herë në kupat e 
kampioneve të Europës, me të cilin grumbullon në total 18 ndeshje ndër-
kombëtare. Karriera e saj është e pasur edhe në tetë aktivitete në përbërje të 
ekipit kombëtar. Duke nisur prej kampionatit ballkanik me të rejat, në 
Rumani (1985); në Lojrat Mesdhetare me të rriturat, në Latakia (Siri); në 
aktivitetet ballkanike, në Selanik të Greqisë; në kampionatin evropian, në 
Natania të Izraelit etj., ajo ka zhvilluar me sukses 42 ndeshje ndërkombë-
tare me ekipin kombëtar.  

Për merita sportive ajo është dekoruar me Urdhërin "Naim 
Frashëri" të klasit II (1987). 
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KRENAR ALI ALIMEHMETI 

                            
- Anëtar i ekipit kombëtar të futbollit - 

- Fitues i shtatë kampionateve - 
(KF “Tirana”)  

Krenar Alimehmeti i lindur në Tiranë më 15 janar 1966 në një 
familje vendase kreu ILKF "Vojo Kushi" me diplomën “mësues i edukimit 
fizik”. Përveç aktivizimit të tij si sportist amator, gjithnjë i dalluar dhe duke 
lënë përshtypje mjaft të mira, ka punuar mësues në disa shkolla të Tiranës, 
si dhe ka qenë futbollist profesionist në KF "Tirana" dhe në klubet turke 
"Adana Demirspor" e "Altay" të Izmirit. Më tutje, Krenari është angazhuar 
me detyrën e trajnerit profesionist në KF "Tirana", KF "Erzeni" dhe në FShF. 

Duke kujtuar përgatitjet fillestare, të filluara që në moshën 13-vje-
çare, Krenari shprehet me nostalgji për punën e madhe të KF “Tirana”, asaj 
fabrike futbollistësh dhe të trajnerëve të grupmoshave, të ndjerin S. Halili 
dhe më pas S. Shuaipin dhe H Arbanën. 

Aktivizimi i tij mbi 20 vjeçar që i përket brezit të dytë të lavdi-
shëm të klubit, vazhdoi rrjedhshëm deri në vitin 2000. Duke kaluar të gji-
thë fazat ekipore, detyrën delikate të qendërmbrojtësit, e ka kryer mjaft 
cilësisht dhe shkëlqyeshëm. Në 12 sezone futbollistike që është aktivi-zuar 
me ekipin e të rriturve të Tiranës, ka fituar pesë tituj kampionë (1988, 1996, 
1997, 1999, 2000) dhe gjashtë kupa të Shqipërisë (1983, 1984, 1986, 1994, 
1996, 1999). Për shumë vite, falë vlerave të tij futbollistike dhe të njeriut të 
edukuar, ai ka qenë  kapiten i ekipit. Me KF “Tirana”, ka zhvilluar 36 nde-
shje ndërkombëtare, shumica e të cilave për kupat e Europës. Ai kujton 
takimet dinjitoze ndaj "Bayern" të Mynihut, “Malmoe” të Suedisë e veça-
nërisht ato ndaj maltezëve, irlandezëve, rumunëve etj., pas të cilave është 
kaluar në turet e dyta. Duke zhvilluar mbi gjashtë ndeshje me të rinjtë 
(1983-1985), katër me U-21 (1986-1987) dhe një të vetme me të rriturit, atë 
kundër përfaqësueses polake (1989), Krenari bëhet pjesëtar i të gjithë shka-
llëve të përfaqësueses sonë të futbollit. Për të gjitha këto kualitete, ai është 
në listën e 15 futbollistëve më të mirë të klubit, të shpallur në "Librin e Artë".  

Mbështetur në përvojën e fituar, karrierën e tij sportive, ai po e 
vazhdon në rolin e trajnerit, detyrë të cilën e filloi me ekipin e Tiranës në 
vitin 2001 si ndihmës i boshnjakut Haxhiabdiç, për ta vazhduar me F. 
Frashërin dhe S. Memën në vitin 2002. për disa kohë, iu besua detyra e 
trajnerit të parë me "Erzenin" e Shijakut (2004) dhe me KF "Tirana" (2005).. 
Në këto angazhime është shpallur edhe dy herë të tjera kampion, çka, për të 
gjith futbollin vendas e bën Krenarin individin me më shumë trofe. 
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ARTUR KRISTO LEKBELLO 

                            
- Anëtar i ekipit kombëtar të futbollit - 

   
Ka lindur në Tiranë më 23-2-1966. Diplomën "mësues i edukimit 

fizik", që e fitoi më 1985 në ILKF "Vojo Kushi", e ushtroi në disa shkolla të 
Tiranës deri në vitin 1991. Falë talentit të tij në futboll, pas klasave sportive 
dhe ekipit të paratërinjve të KS "17 Nëntori", rrjeshtohet në ate të të rinjve, 
ku u aktivizua në të gjitha ndeshjet e kampionatit kombëtar. Në moshën 
16-vjeçare futet edhe në skuadrën e parë të klubit të tij, ku luajti prej vitit 
1982 deri në vitin 1991, kur emigroi si futbollist në Greqi.  

Në rolin e mbrojtësit të atij ekipi të shkëlqyer, ka luajtur qindra 
ndeshje zyrtare të aktiviteteve kombëtare. I karakterizuar nga loja e tij 
cilësore, plot temperament, angazhim të plotë dhe gjithnjë i dalluar, ka 
fituar tre tituj kampionë (1984-1985, 1987-1988, 198-1989) dhe tre kupa të 
Republikës (1983, 1984, 1986).  

Kontributi i Turit në rradhët e KS "17 Nëntori" (sot KF "Tirana") 
është i rëndësishëm edhe në takimet e shumta ndërkombëtare të zhvillua-
ra në kuadrin e aktiviteteve europiane. Për t’u theksuar janë dy ndeshjet 
ndaj "Dinamos" së Bukureshtit, ato ndaj dy klubeve malteze etj., pas të 
cilave u kalua në çerekfinalet e kupave të kampioneve e fitueseve të 
kupave të Europës. Po kështu, vlejnë të përmenden edhe lojrat mjaft dinji-
toze e profesionale me "Bayern" të Mynihut etj..  

Arturi ka qenë pjesë aktive edhe e ekipive përfaqësuese, nga ai i të 
rinjve deri te "Shpresa" (U-21). Nga mosha 22 vjeç, ai përfshihet edhe me 
ekipin e parë, me të cilin në kuadrin e eliminatoreve të kampionateve 
europiane dhe botërore (1988-1997), eshtë aktivizuar në 26 ndeshje. Në për-
ballje me mjaft sulmues të njohur dhe madje me shumë emër, ka dalë i suk-
sesshëm. Si gjithnjë i dalluar mes shokëve dhe për çka bëri emër, Arturi 
është vlerësuar nga trajnerët dhe mediat e kohës. Edhe sot, ai ka mbetur i 
dashur dhe i respektuar nga sportdashësit tiranas dhe të gjithë Shqipërisë.   

Në emigrim, bashkë shokun e tij të skuadrës, M. Josa, në fillim ka 
luajtur futboll me "Aris" të Selanikut dhe më pas, deri në vitin 1998, edhe 
me ekipe të tjera. Duke punuar dhe jetuar atje familjarisht, nga viti 1994 e 
në vazhdim, kryen detyrën e trajnerit me grupmoshat në një Akademi 
futbolli të qytetit të Selanikut. 

Për meritat e ti është vlerësuar me mjaft fletë nderi dhe disa herë 
nga gazetat sportive të kohës është shpallur "futbollisti më i mirë i javës". 
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ALBAN MIKEL JANKU 

                            
- Gjyqtar ndërkombëtar - 

 
  

Alban Janku ka lindur në një familje të hershme tiranase më 13 
gusht 1967. Pasi mbaroi shkollën e mesme, në vitin 1990, kreu studimet e 
larta, në fakultetin e inxhinjerisë të UT. Dashurinë për futbollin e mori që 
në fëmijëri dhe kryesisht nga familja. Babaj i tij, Mikeli, ishte futbollist i 
shquar i "Partizanit" dhe i kombëtares, por dhe xhaxhallarët e tij, sidomos 
Agimi, ishin të njohur në këtë fushë. E nisi me ekipet zinxhir të KS 
"Partizani" dhe e vazhdoi me sukses në detyrën e gjyqtarit të futbollit. 

Pasi kreu në vitin 1989 kursin e posaçëm për gjyqtar të futbollit, 
fillimisht, u aktivizua në rolin e anësorit, e pastaj me ekipe të rinjshë, edhe 
në rolin e kryesorit. Gjykimin e parë, për kategorinë superiore, çka shënon 
edhe fillimin e rrugës së suksesshme të këtij gjyqtari, e ka bërë më 5 janar 
1995, në ndeshjen "Beslidhja"-"Elbasani" e vlefshme për Kupën e Shqipë-
risë, e cila përfundoi (0-1). Pak më vonë, më 29 prill të po këtij viti, iu besua 
një ndeshje tjetër e kampionatit kombëtar. Ai drejtoi takimin "Elbasani"-
"Shkumbini" (2-0), për të cilin mori vlerësim me notë të mirë. Që nga ajo 
kohë, krahas emrave tashmë si S. Jareci, A. Taullahu, L. Guzja e tjerë, 
Albani, duke mbajtur peshë në gjykimet e futbollit tonë, në detyrën e 
gjyqtarit kryesor ka arbitruar mbi 270 ndeshje dhe të të gjitha kategorive. 
Për aftësitë e tij i janë besuar mjaft takime të rëndësishme, përfshirë edhe 
dy finale të Superkupës dhe të kupës së Shqipërisë. Në vitin 2004, atij ju 
dha edhe ndeshja finale e kupës së Kosovës. Mbështetur në stazhin kohor, 
nivelin e mirë të gjykimeve në aktivitetet tona kombëtare dhe përvojën e 
fituar, ai drejtoi ndeshjen e parë ndërkombëtare të tij, Shqipëri-Mali i Zi (1-
0) që u zhvillua në vitin 1998 në stadiumin "Qemal Stafa".  

Falë vlerave tashmë të afirmuara dhe duke kaluar të gjitha proce-
durat, në vitin 2002 i jepet titulli "gjyqtar ndërkombëtar i futbollit" (gjyqtar i 
FIFA-s). Me këtë status, ai ka një bilanc mjaft të mirë. Duke filluar me 
ndeshjen e parë të arbitruar prej tij në Andora, mars 2002, për turneun e 
eliminatoreve të kampionatit evropian U-21, deri tani, si gjyqtar kryesor, 
asistent apo i katërt, Albani është aktivizuar në 30 ndeshje ndërkombëtare.  

Mbështetur në vlerësimet e bëra për të në gjykimet e ndeshjeve të 
futbollit, nga FShF, ka fituar trofetë "Arbitri i ri më i mirë i vitit" (1966), 
"Arbitri më i mirë i vitit" (2001) dhe "Arbitri më i mirë i vitit" (2004). 
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SOKOL NAMIK JARECI 

                            
- Gjyqtar ndërkombëtar - 

 
  

Sokoli ka lindur në Tiranë më 15-9-1967 në një familje me tradita 
sportive. Në shkollën 8-vjeçare, edhe pse mësonte për violinë, shihte nga 
sporti. Basketbollin e ushtroi në shkollë të mesme, por gjatë asaj kohe 
ndiqte të jatin, gjyqtar ndërkombëtar të futbollit, duke fituar njëherësh 
njohuri të arbitrimit dhe të rregullores teknike të këtij sporti.  

Për t'u bërë gjyqtar futbolli, ai kreu kursin e rregullt tremujor të 
arbitrave dhe fitoi liçensën e kategorisë së tretë. Pas një përvoje trevjeçare, 
në vitin 1993, gjykoi ndeshjen e parë të kategorisë së parë, atë "Sopoti"-
"Elbasani" dhe dy javë më pas atë "Besëlidhja"-"Teuta", me të cilën "Teuta", 
shpallet kampione e vendit. Më tutje, falë aktivizimit të rregullt, përvojës së 
gjatë dhe nivelit të mirë të gjykimit të ndeshjeve të futbollit, ai u shpall 
gjyqtar i kategorisë së parë. Në bilancin e tij të gjyki-meve të të gjitha 
kategorive, ai përfshin mbi 250 takime, dhe të gjitha të realizuara me 
kopetencë dhe në mënyrë cilësore. Mes tyre pjesa më e madhe përfshin 
takimet më të rëndësishme të kampionateve dhe të kupave të Shqipërisë. 
Aktualisht, Sokoli është ndër arbitrat më të njohur e më të mirë të futbollit 
tonë. 

Po në këtë hapësirë, për t’i shërbyer sa më tepër kualifikimit të tij 
për problemet e gjykimeve, Sokoli ka kryer edhe disa kurse dhe seminare 
të posaçme në Itali, Zvicër, Slloveni etj., si dhe atë të FIFA-s në Antalia të 
Turqisë (2001). Pas testimit të tij në programin e arbitrave të talentuar, të 
organizuar nga UEFA, pranë TOEFCL, ai ka fituar edhe titullin e  gjyqtarit 
ndërkombëtar në futboll. 

 Me këtë status, Sokoli ka gjykuar 24 ndeshje ndërkombëtare të 
niveleve të ndryshme e deri te ato për eliminatoret e Kupës së Botës 2006. 

Për merita në gjykimin e ndeshjeve, nga FShF, ka marrë vlerësimin 
"Arbitri më i mirë" për sezonet 1999-2000 dhe 2000-2001. 
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NORA DRAGUSH MINGA (GOXHI) 
                            

- Medalje e Artë - 
 

  
Nora Goxhi, bashkëshortja e Arben Mingës, ka lindur në Tiranë 

më 8 shkurt 1968 dhe ka kryer studimet e larta në ILKF "Vojo Kushi". Si 
"mësuese e edukimit fizik", ajo punoi në shkolla të Tiranës, ku është dalluar 
për treguesit e arritur në këtë detyrë. Për katër vjet radhazi (1998-2001) 
ishte punonjëse shkencore për sportet me dorë në sektorin shkencor të 
fizkulturës. Më pas, ajo punon dhe jeton familjarisht në Kanada. 

Sportin e basketbollit, me të cilin bëri emër, e ushtroi në mënyrë të 
organizuar në klasat sportive. Shumë shpejt, ajo shkëlqeu mes moshatareve 
të saj dhe, për këtë, përfshihet në ekipin e të rejave të Tiranës për t'u bërë 
më vonë një nga basketbollistet më të mira dhe më të njohura të aktivite-
teve tona. 

Në sajë të konstruktit fizik, prirjeve, talentit dhe punës pasionante 
të saj, ajo radhitet në moshë shumë të re në ekipin e basketbollit të të 
rriturave të KS "17 Nëntori", në të cilin mjaft shpejt bëhet titullare e 
pesëshes së parë. Si lojtare shtatlartë e qendrës, ka qenë nga më të mirat e 
skuadrës dhe të të gjithë vendit për shënimin e pikëve. Përfshirë edhe 
kontributin e saj të çmueshëm, ekipi i femrave i KS "17 Nëntori", gjatë 20 
viteve të pjesëmarrjes së Norës, fitoi mbi 15 kampionate kombëtare si dhe 
mjaft kupa të Shqipërisë. Nga karakteristikat kryesore të Norës mbetet fakti 
se ajo shquhej për mobilizimin të plotë dhe vlerësimin e çdo ndeshje. Me 
shembullin e saj, jepte forcë morale dhe shpirt gare për fitore. Media 
vendase dhe specialistët e basketbollit kanë nxjerrë në pah dukuritë pozi-
tive tekniko-profesionale dhe edukatën sportive e qytetare të Norës. Disa 
herë ajo është cilësuar basketbollistja më e mirë e vitit. 

Për një kohë të gjatë ka qenë pjesëtare e ekipit kombëtar me të 
cilin, brenda dhe jashtë vendit, ka zhvilluar mbi 60 takime ndërkombëtare. 
Duke mbajtur peshë në të gjitha aktivitetet ballkanike, europiane, mesdhe-
tare etj., ku ajo ka marrë pjesë, veçon dhe ndjen kënaqësi sidomos për 
Lojrat Mesdhetare të zhvilluara në Siri, në të cilat ekipi ynë u shpall 
kampion dhe fitoi medaljet e arta.  

Për meritat e saj, Nora është dekoruar me Urdhërin "Naim Fra-
shëri" të klasit III. 
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IZMIR OSMAN HAJDARI 
                            

- Medalje e Artë - 
 

  
Ka lindur në Tiranë më 14 mars 1968. Pas shkollës 8-vjeçare të 

kryer në Shkozë, në vitin 1981, mbaroi shkollën e mesme të përgjithshme 
"Ismail Qemali" në Tiranë.  

Sportin e mundjes e e filloi kur ishte 12 vjeç dhe menjëherë sapo u 
panë aftësitë teknike e fizike si dhe vullneti i fortë i tij. Duke shtuar edhe 
punën e kujdesshme të trajnerëve A. Gordani, H. Omuri dhe V. Bezhani të 
KS "17 Nëntori", rezultatet nuk vonuan, madje ishin shumë të shpejta dhe 
jo vetëm kur ai ishte me të rinjtë, por, më pas, edhe me të rriturit. Në mua-
jin korrik të vitit 1981, Izmiri fiton titullin kampion për pionerët, ndërsa në 
vitet 1983, 1984 dhe 1985 bëhet kampion i vendit për të rinjtë. Këtë nivel e 
sanksionon edhe me të rriturit në vitin 1987.  

Në aktivizimin e tij prej 20 vitesh, ka qenë shumë i suksesshëm si 
sportist i mundjes. Puna pasionante dhe karakteri i tij i fortë bëri që në 
karrierën sportive të vazhduar deri në vitin 2000 të shpallet 12 herë kam-
pion i Shqipërisë. 

Interesante janë rezultatet e Izmirit jo vetëm në përfaqësim të KS 
"Tirana", por edhe në përbërje të ekipit kombëtar gjatë aktiviteteve të 
shumta europiane e botërore të mundjes së lirë. Figurë të mirë bëri në lojrat 
mesdhetare në Athinë (1991); në turneun botëror të zhvilluar në Selanik 
(1991), ku ai fitoi medaljen e artë dhe kupën "Sportisti më i mirë i turneut 
dhe në kampionatin evropian për vendet e ulta, ku fitoi medaljen e artë dhe 
u shpall kampion i Europës. Ai mori pjesë edhe në kampionatin europian 
të zhvilluar në Kaposhvar të Hungarisë në vitin 1992, ku zuri vendin e 8-të. 
Po kështu, ishte mjaft dinjitoz në turneun botëror në Itali (1993), si dhe në 
takimet e tjera të mëvonëshme në Greqi, Francë, Iran, Maltë, Spanjë etj.. 
Shumë mirë, ai u paraqit veçanërisht në kampionatin botëror që u zhvillua 
në Atlanta të ShBA më 1995. 
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GEZIM SHYQYRI MUSAJ 

                            
- Medalje e artë - 

 
                                     

Ka lindur më 30 mars 1968 në Elbasan, ku i ati ishte përkohësisht i 
punësuar. E ëma është nga familjet e hershme tiranase. Pas arsimimit para-
universitar, të kryer krejtësisht në Tiranë, më 1991 u diplomua “inxhinier 
ndërtimi” i profilit hidroteknik, në fakultetin e inxhinierisë të UT. 

Në sportin e volejbollit, me të cilin është marrë prej fëmijërisë, 
inkuadrohet në ekipin e të rinjve “17 Nëntori” që në moshën 14 vjeç. Kur 
mbushi 18 vjeç kaloi në ekipin e parë. Përveç se me këtë klub (1986-1992 
dhe 1995-1996), ai ka luajtur edhe me KS “Studenti” (1994-1995 dhe 2000-
2001) dhe me KS “Dinamo” (1992-1993). Një vit, ai është aktivizuar edhe në 
Hungari me skuadrën “Dunaferr“ që rrjeshtohej në vendet IV-V të kam-
pionatit të kategorisë së parë të atij vendi. Për 14 vjet, Gëzimi ishte edhe 
pjesëtar aktiv i ekipeve kombëtare të volejbollit (1985-1986, me të rinjtë dhe 
1988-2001, me të rriturit).  

Specialistët e kanë vlerësuar atë si volejbollist me të dhëna fizike 
optimale (1,92 m i lartë), i cili në stërvitje dhe në lojë pranonte ngarkesë të 
plotë. Falë talentit të tij, ai ka luajtur në çdo pozicion, në qendër, si anësor 
dhe si sulmues që shpërthente papritur nga vija e dytë. Ai dallohej edhe si 
pritës i topit të shërbimit dhe dinte të shfrytëzonte më së miri pikën e 
goditjes së pasit. Shquhej për inteligjencën dhe fantazinë e lojës së tij dhe 
është ndër të paktët volejbollistë shqiptarë që ka luajtur 80-90% të kohës 
për çdo ndeshje, madje edhe me ritëm mjaft të lartë. Si njeri i kul-turuar 
dhe i edukuar, gjithnjë ka komunikuar shumë mirë me shokët dhe me 
trajnerët dhe për këtë ka gëzuar jo vetëm dashurinë dhe respektin e tyre, 
por, për shumë vite ka qenë edhe kapiten i skuadrës. 

 Gjatë karrierës së tij, është shpallur kampion, katër herë me KS 
“17 Nëntori” (sot KS “Tirana”) dhe dy herë me KS “Studenti”. Me këto 
klube, ka fituar kupën e Shqipërisë, përkatësisht pesë herë dhe një herë. 

Në aktivitetet ndërkombëtare të volejbollit, ai ka fituar medaljen e 
argjendë në kampionatin ballkanik të të rinjve (Athinë, 1985); ka marrë 
pjesë dy herë në lojrat mesdhetare (Francë dhe Itali); në tre kampionate 
ballkanike; thuajse çdo vit në kupat e Europës ndërmjet klubeve si dhe në 
mjaft takime miqësore.  

Prej vitit 2001, ai jeton familjarisht në Florida-ShBA.  
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FLORIAN FATMIR RIZA 

                            
- Fitues i pesë kampionateve - 

 
 

                                    
Florian Riza, i lindur në Tiranë më 13-7-1969, ka arsim të mesëm 

profesional, të kryer në vitin 1987. I aktivizuar në futboll që në moshën 10 
vjeçare, ka kaluar të gjthë shkallët e ekipeve zinxhir të KS "17 Nëntori" (sot 
KF Tirana"), prej paratërinjve, të rinjve dhe të shpresave, U-21. Në këto 
angazhine shfaqi dukshëm talentin dhe të dhënat fizike të tij. Progresi i 
shpejtë me ekipet e mësipërme justifikoi edhe kalimin e tij në skuadrën e të 
rriturve të KS "17 Nëntori", edhe pse nuk ishte më tepër se 16 vjeç. Si pje-
sëtar i atij ekipi, luan në zezonin futbollistik të vitit 1986 përkrah fut-
bollistëve që kanë bërë emër në futbollin shqiptar si Arben Minga, Agustin 
Kola, Mirel Josa, Shkëlqim Muça etj.. 

Flori, siç e thërasin, ishte një futbollist me shumë prirje, me një 
konstrukt të mirë fizik, startjor dhe i shpjetë, me një forcë shpërthyese që 
dilte fitues ndaj çdo kundërshtari. Në rolin e tij specifik të sulmuesit, 
karakterizohesh nga dinamizmi, si ndër faktorët me të cilat dilte fitimtar, si 
në lojën e ajrit ashtu dhe në vrapimet e tij. Guximi dhe trimëria ishin një 
karakteristikë tjetër e tij, veti këto që e bënin atë lojtar të formacionit bazë. 
Me skuadrën e të rriturve të KF "Tirana" ka luajtur deri në 1992, me të cilin 
ka zhvilluar mbi 300 ndeshje zyrtare duke qenë fitues i pesë kampionateve 
kombëtare (1988, 1989, 1996, 1997, 2000) dhe i tre kupave të Republikës 
(1994, 1996, 1999). 

Me klubin e tij, ka zhvilluar edhe mjaft ndeshje ndërkombëtare në 
kuadrin e kupës së kampionëve të Europës, si psh, ndaj ekipit të "Bayern" 
të Mynichut, "Malmoe" të Suedisë, "Spartans" e Maltës etj., ku Flori është 
vlerësuar pozitivisht. Po kështu, ai ka provuar disa herë edhe përfaqësi-
min me ekipin kombëar "Shpresa" (U-21). Në rolin e sulmuesit, ai ka zhvi-
lluar disa takime ndërkombëtare, të karakterit zyrtar dhe miqësor, brenda 
dhe jashtë vendit. Në të gjitha rastet ishte mjaft dinjitoz dhe një nga 
golshënuesit më të mirë.  

Nga eksperiencat e huaja, në vitin 1991 ka luajtur në Turqi me 
ekipin e Adanas, pjesëmarrëse në kategorinë e parë të atij vendi, dhe, më 
pas, luajti në Gjermani e në Maltë.  

Për të mos u shkëutur nga futbolli, pasi, më 1998, mbylli karrierën 
e sportistit, në vitin 2002, nga FIFA-s mori liçensën e menaxherit. Për tre 
vjet rrjesht, atë e aplikoi në KF "Tirana".  
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NORDIK KRENAR RUHI 
                            

- Fitues i katër kampionateve - 
(KF “Tirana”) 

  
Nordik Ruhi lindi më 24 gusht 1970 në Tiranë. Pas shkollës së 

mesme, kreu, më 1995 ILKF "Vojo Kushi", ku u diplomua “mësues i edukimit 
fizik”. Si futbollist, u përgatit në ekipet zinxhir të klubit “Dinamo“. Falë 
kujdesjes së trajnerëve dhe përkushtimit të vetë atij, pa i mbushur ende të 
18 vjetët, u inkuadrua në skuadrën e parë, ku u aktivizua deri më 1993. Pasi 
kaloi dy sezone të tjera me KS “Partizani“, prej vitit 1995 e deri në fund të 
karrierës së tij, bëhet përfundimisht, pjesë e KF “Tirana“.  

Në ekipit bardheblu, falë talentit të tij, ai pati rritje të dukshme 
cilësore në të gjithë parametrat e tij. E, për këtë, në detyrën e mbrojtësit, ai 
bëhet pjesë e padiskutueshme e atij formacioni dhe tamam atëherë kur me 
Mingën, Kolën, Alimehmetin, Fortuzin, Milotin etj., ai dominonte sërish në 
kampionatin shqiptar. Këtë e dëshmojnë bukur edhe katër titujt e kam-
pionit (1995-1996, 1996-1997, 1998-1999, 1999-2000); tre kupat e Shqipërisë 
(1996, 1997, 1999) dhe dy superkupat e Shqipërisë (1996, 2000). Po kaq i 
rëndësishëm dhe i vlerësuar ishte aktivizimi i tij edhe në të gjitha takimet 
ndërkombëtare të klubit.  

Në kujtesën e futbolldashësve të Tiranës, Nordiku mbetet një 
futbollist korrekt, i dashur dhe i respektuar edhe nga shokët e skuadrës, 
sportist me grintë dhe i përkushtuar në zbatimin e detyrave të dhëna nga 
trajneri. 

Aktualisht është pedagog në Akademinë e Rendit “Arben Zylyf-
tari“; ndërkohë që, në vitin 2005, pas kryerjes me sukses të një kursi spe-
cializimi pranë FShF, ka fituar liçensën B të UEFA-s. Gjatë karrierës së tij 
sportive, ka bërë disa specializime pasuniversitare.  

Njeh gjuhët iataliane, spanjolle dhe angleze.   
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BLENDI SHABAN NALLBANI 
                            

- Anëtar i ekipit kombëtar të futbollit - 
- Fitues i gjashtë kampionateve - 

(KF “Tirana”)  
Blendi Nallbani ka lindur në Tiranë më 30-5-1971 në një familje me 

tradita sportive. Pasi mbaroi Liceun Artistik të Tiranës, kreu studimet e 
larta në AEFS "Vojo Kushi", ku u diplomua "mësues i edukimit fizik", profe-
sion që e ushtron në shkollat e qytetit dhe me futbollistët e grupmoshave. 

Shabani, i ati i tij, ka qenë futbollist i kategorisë superiore dhe 
është aktivizuar me KS "17 Nëntori". Megjithate, Blendi, ndikimin më të 
madh e  ka patur nga Astriti ose "Xofi i Tiranës", djali i xhaxhait të tij, që ka 
luajtur shumë kohë si portjer me KS "17 Nëntori". Treguesit e tij, që pro-
vonin një portjer të ardhëshëm e të padiskutueshëm, ishin shtatlartësia dhe 
mprehtësia vizuale. Ato u bënë edhe më të plota falë punës këmbëngulëse 
të tij. Me këto parametra, ai u shfaq me ekipin e të rinjve të KS "Partizani" 
dhe më dukshëm në moshën 16-vjeçare, me ekipin kombëtar të të rinjve. 

Nga viti 1987, ai po mbush 20 vjet që aktivizohet pa ndërprerje në 
kategorinë superiore. Duke zhvilluar qindra ndeshje kombëtare dhe ndër-
kombëtare, fillimisht me "KS Partizani" dhe, më pas, për shumë vite me KS 
“17 Nëntori” (sot KF "Tirana"), ai ka qenë përherë i suksesshëm. Me mjaft 
trofe, Blendi ka një bilanc ndoshta të papërsëritshëm: me ekipin e "Tiranës" 
është shpallur gjashtë herë kampion kombëtar (1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 
2005), dhe ka fituar katër kupa të Shqipërisë, si dhe tre superkupa. I akti-
vizuar me "KF Partizani" është fitues i një kampionati kombëtar, i një kupe 
dhe i dy superkupave të Shqipërisë, përveç më të fundit, më 2006. 

Endrën e çdo futbollisti për të qenë pjesëtar i ekipit kombëtar të 
futbollit, Blendi e ka realizuar që në moshë te re. Ishte 16-vjeçar kur u ak-
tivizua me ekipin kombëtar "Shpresa" (U-21). Gjendja sportive e mirë e tij e 
bindi Sh. Rrelin, trajner të ekipit kombëtar të futbollit të viteve 1982-1990, ta 
rendisë ate në përbërje të kombëtares. Për koincidencë, me moshën 17-
vjeçare, kur luajti në stadiumin "Uembli" ndaj kombëtares angleze (1988), ai 
është ndoshta më i riu i portierëve të aktivizuar në atë stadium. Ky detaj 
është i rëndësishëm për famën dhe cilësitë e Blendit jo vetëm brenda 
kufijve por edhe në sytë e të huajve. Pa mëdyshjen më të vogël, ai mund të 
konsiderohet si fëmija që ngriti mbi krahët e tij legjendën më të madhe të 
portës kuqezi. Në moshën 19-vjeçare, cilësohet si portjeri më i mirë i 
Europës për futbollistët deri në moshën 21 vjeçare. Eshtë "mjeshtër i sportit". 
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ADRIAN ALI MEMA 
                            

- Anëtar i ekipit kombëtar të futbollit - 
- Fitues i pesë kampionateve - 

(KF “Tirana”)  
Ky pinjoll i familjes më sportive të Tiranës lindi më 16-11-1971. Ka 

mbaruar ILKF “Vojo Kushi” me diplomën “mësues i edukimit fizik”. Vetëm 
në dy breza të kësaj familje, e të quajtur edhe “dinasti”, numurohen plot 
pesë futbollistë cilësorë të kategorisë së parë, tre vëllezër me dy djemtë e 
tyre, të cilët kanë qenë të pranishëm pothuajse në të gjitha kampionatet e 
pasluftës. Edhe Ardi, pasi kaloi shkallët e paratërinjve dhe të rinjve të KS 
“17 Nëntori”, u aktivizua herët në ekipin e parë. Kjo ndodhi në sezonin 
1988-1989, kur ekipin e drejtonte Sh. Rreli.  

Për nga karakteristikat e tij, duke luajtur gjithnjë në detyrën e 
mesfushorit të djathtë në qendër, ai ruajti të përbashkët me Memat e tjerë 
shpirtin e lartë të garës, por u dallua më tepër në planin fizik dhe më pak 
në atë teknik. I shquar për kolektivitetin e tij, në ndihmë të ekipit, ka qenë 
mjaft i qartë taktikisht. Në momente të caktuara, ishte i aftë për të për-
paruar duke konkluduar me gjuajtje të forta me të dy këmbët dhe me kokë, 
ai luajti me KF “Tirana” deri në sezonin e tij të fundit 2002-2003. 

Për 14-15 vjet të karrierës së tij, ka fituar gjithsej 13 trofe: është 
shpallur pesë herë kampion (1995, 1996, 1997, 1999, 2000), ka fituar pesë 
kupa të Shqipërisë dhe tre superkupa. Për shumë kohë dhe me shumë 
autoritet, mbajti shiritin e kapitenit të skuadrës prej moshës 23vjeçare. Atë 
e dorzoi me mjaft respekt, në sezonin 1994-1995, kur u kthye “pronari” i 
mëparshëm, legjonari Minga. Sipas një ankete të gazetës “Sport Ekspres”, 
për pesë vjet rrjesht, ai është përfshirë në formacionin më të mirë të 
kampionatit dhe, për këtë, është vlerësuar edhe me një trofe të posaçëm. 

Ardi është i pranishëm dhe me mjaft kontribut për klubin e tij 
edhe në në aktivitetet europiane. E nisi me sukses me “Hamrun Spartans” 
të Maltës (1988) dhe e mbylli po me sukses kundër “Fandok” të Bjellorusi-
së (1994), duke patur ndërmjet ndeshjet me “Brondby”, “Hapoel” etj..  

Me të gjitha nivelet e ekipeve kombëtare të futbollit ka luajtur në 
më shumë se 14 takime. Përveç ndeshjeve me të rinjtë dhe me U-21, më 
shumë se gjysma (1994-1999), i përkasin ekipit të parë. Prej tyre, ai dallon 
turneun “Rotman” në Maltë (1999) me pjesëmarrjen e Shqipërisë, Maltës, 
Letonisë dhe Gjeorgjisë, si dhe disa ndeshje të tjera për eliminatoret e kam-
pionateve botërore dhe europiane. Ardian Mema dhe Ledio Pano përbëjnë 
dy çiftet e vetme at e bir në përfaqësuesen shqiptare.   
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ALBAN SEID TAFAJ 
                            

- Fitues i gjashtë kampionateve - 
(KF “Tirana”) 

  
Alban Tafaj ka lindur më 3 dhjetor 1971 në një prej fiseve më të 

mëdha dhe më të hershme të Tiranës. Pasi mbaroi shkollën e mesme profe-
sionale të ekonomisë, kreu në vitin 1994 studimet në ILKF "Vojo Kushi",ku 
u duplomua "mësues i edukimit fizik". Vazhon fakultetin e ekonomisë, me 
shkëputje nga puna. Prej vitit 1991 e në vijim ka qenë futbollist profe-
sionist, ndërsa prej 2006 është pjesëtar i stafit teknik të KF "Tirana". 

Duke u aktivizuar me grupmoshat dhe me të rinjtë, ai shfaqi  kara-
kteristika pozitive të një lojtari të futbollit. Për këto vlera, i spikatur nga 
specialistët, inkuadrohet në KS "Partizani". Atje, me ekipin e të rriturve, që 
në vitin e parë të karrierës së tij (1991)  ndjeu kënaqësinë e trofesë sportive. 
"Partizani" fitoi Kupën e Shqipërisë.  

Seria e trofeve do të vazhdonte, por me një ndryshim. Shpërblimin 
e mundit në përgatitjen pasionante, ai e gjeti me skuadrën e zemrës së tij, të 
familjes dhe të shoqërisë, në KF "Tirana", madje, thuajse çdo vit, nga 1991 
deri në fund të karrierës së tij më 2006,. Në pozicionin e një mbrojtësi të 
majtë e të avancuar, nga karakteristikat e tij, e vlerësuar edhe nga 
sportdashësit, ka qenë grinta e shquar sportive dhe ndjenja e fitores, duke u 
bërë, me këtë armë, nxitës edhe për shokët e skuadrës. Me këtë klub, falë 
teknikës, kërcyeshmërisë në goditjet me kokë, aftësisë për të shënuar dhe 
qartësisë taktike, ai ka kontribut të ndjeshëm në fitoren e gjashtë kam-
pionateve kombëtare (1997, 1999, 2000, 2003, 2004, 2005), të katër kupave të 
Shqipërisë dhe të dy supërkupave (2001 dhe 2002). Ky bilanc i shkëlqyer 
gjatë një karriere individuale është i rrallë dhe ndeshet vetëm në disa 
futbollistë. 

Në aktivitetet ndërkombëtare, ai ka qenë i pranishëm në të gjitha 
ndeshjet e klubit, të zhvilluara veçanërisht për kupat e Europës, duke fillu-
ar nga “Szeged” (1992), “Vardar” (1993), “Fandok” e “Brondbi” (1994) e de-
ri me “Ferencvarosh” i Budapestit (2004) dhe “CSKA” e Sofjes (2005). Në 
vitet 1992-1994, Albani ka qenë pjesëtar i ekipit kombëtar "Shpresa" (U-21) 
për eliminatoret e Botërorit "USA 1994". 
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INDRIT SHABAN FORTUZI 
                            

- Anëtar i ekipit kombëtar të futbollit - 
- Fitues i gjashtë kampionateve - 

(KF “Tirana”)  
Lindi më 23 nëntor të vitit 1973 në një familje tiranase. Pas shkollës 

së mesme, kreu ILKF (sot AEFS) "Vojo Kushi", ku u diplomua “mësues i 
edukimit fizik”. Tani ndjek studimet edhe në fakultetin ekonomik të UT. I 
dalluar për talentin e tij, Indriti pati shkëlqim në ekipet e grupmoshave dhe 
të të rinjve të KS "Dinamo". Për këto tregues të rëndësishëm inkuadrohet 
shumë shpejt dhe aktivizohet për tre vjet rresht me ekipin e të rriturve.  

Inteligjenca sportive, gjallëria, teknika, shkathtësia e shpejtësia, si 
dhe shpirti i garës e dëshira për të fituar, të reflektuara më së miri prej 
Indritit, janë karakteristikat më të dukshmë të këtij futbollisti. Aftësitë e tij 
për të shënuar rritën vlerat si një sulmues me të ardhme të shkëlqyer. Me 
KF "Tirana", ku ai kaloi dhe qëndroi deri në vitin 2004, u bë nga titullarët 
më kryesorë të skuadrës. Duke shtuar edhe vlerat njerëzore, të shprehura 
sidomos me sjelljen e tij të kulturuar e për t’u admiruar, ai u bë simboli dhe 
i respektuari i dashamirësve tiranas. Epiteti "Zogu", që përdoret prej tyre, i 
përshtatet më së miri lojës së tij dhe është gjetja më e përshtatëshme. Ai 
“vallzon” në sulm dhe gjithshka e tij jep rezultat, jo vetëm si golshënues 
gati i përhershëm, por edhe si rifinitor i jashtëzakonshëm. Pasimet e tij janë 
gola. Ai ka zënë vend edhe në “Librin e Artë” të KF “Tirana”. 

Për këto vlera, bilanci i Indritit është i shkëlqyer, ka fituar gjashtë 
kampionate (1995, 1996, 1997, 2003, 2004), dy kupa të Shqipërisë, dy herë 
ka qenë golshënuesi më i mirë në futbollin shqiptar (2000-2001, me 30 gola 
dhe 2001-2002, me 24 gola) dhe një herë ka marrë vlerësimin "Këpuca e 
Artë". 

Kontributi i tij për klubin shprehet më së miri në të gjitha takimet 
ndërkombëtare të kupave të Europës. Mbi të gjitha veçohet ai i 25 gushtit 
1994 kundër ekipit bjellorus “Fandok”. Ndeshja e parë ishte humbur 4-1. 
Në të dytën, me një tripletë të Fortuzit, ndodhi mrekullia. Ai bëhet lojtari i 
parë shqiptar me këtë numur golash. U shqua edhe më 2004, me ndeshjet 
kundër “Dinamo” të Tbilisit dhe “Ferencvarosh” të Budapestit.  

Pas aktivizimit cilësor me U-21, Indriti, që 18 vjeç, është pjesëtar i 
ekipit përfaqësues të Shqipërisë me të cilin ka zhvilluar disa ndeshje bren-
da dhe jashtë vendit. Për kualitetet e tij të padiskutueshme, në periudha të 
ndryshme kohore, ka luajtur edhe me ekipet greke "Apollon" dhe "Iraklis" i 
Selanikut, si dhe me atë austriak "Casino Salzburg". 

Eshtë fitues i titullit "Topi i Artë" për vitin 2001. 
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ALPIN SULEJMAN GALLO 
                            
- Fitues i pesë kampionateve - 

(KF “Tirana”) 
  
Ndonëse ka lindur në Librazhd, më 12 janar të vitit 1974, Alpin 

Gallo, përmes sportit të futbollit, natyrshëm u bë “tiranas”. Këtu mbaroi 
arsimin e mesëm në shkollën e Mjeshtrisë së Futbollit "Loro Boriçi" e më 
pas, në vitin 1997, edhe studimet e larta në ILKF "Vojo Kushi" (sot AEFS), 
ku diplomohet “mësues i edukimit fizik”, profesion të cilin vazhdon ta ush-
trojë nga viti 1997 po në Tiranë. 

Eksperienca e tij në futbollin profesionist, ndonëse e kultivuar dhe 
e favorizuar edhe nga arsimi përkatës, filloi në vitin 1992, në moshën 18 
vjeçare me ekipin e të rriturve të KF "Tirana". Në skuadër, është dalluar 
gjithnjë për aftësitë e tij në organizimin e veprimeve mbrojtëse dhe të lojës 
në ajër. Për treguesit mjaft pozitivë fizikë dhe teknikë, pjekurinë taktike 
dhe edukatën shembullore, me këtë klub, ai luajti deri në vitin 1997. Në 
këto kushte, ai pati nderin të jetë pjesë e asaj gjnerate të tretë të lavdishme 
të pasluftës Gjatë kësaj periudhe megjithëse të shkurtër, pati arritje shumë 
të mira. Me bardheblutë, fitoi pesë tituj kampionë (1995, 1996, 1997, 1999, 
2000), dy kupa të Shqipërisë (1994 dhe 1996), si dhe një superkupë (1995).  

Edhe Alpini, si mjaft të tjerë provoi eksperiencën jashtë shtetit. Në 
sezonin futbollistik 1997-1998, ai u aktivizua me ekipin "Thun" të Zvicrës, 
për tu rikthyer, pas një viti po te "Tirana". Periudha 1998-2000, që shënon 
mbarimin e karrierës me këtë klub dhe gjysmën e karrierës së tij të plotë, 
ishte përsëri mjaft e suksesshme për të. Ai fitoi trofe të tjera: në sezonet 
1998-1999 dhe 1999-2000, dy tituj të kampionit; ndërsa në vitin 2000, një 
superkupë.  

Më vonë kaloi te KF "Dinamo", ku, duke u aktivizuar gjatë peri-
udhës 2000-2005, fitoi një kampionat dhe një kupë të Shqipërisë. Sezonin e 
fundit, atë të 2005-2006 e luajti me KS "Partizani". Aktualisht luan në Krujë 
me skuadrën vendase. 

Gjatë krejt karrierës së tij, të filluar para 14 vjetësh, është aktivizuar 
me katër skuadra të ndryshme, duke numuruar gjithsej 12 trofe. 
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NEVIL THANAS DEDE 
                            

- Anëtar i ekipit kombëtar të futbollit - 
- Fitues i shtatë kampionateve - 

(KF “Tirana”) 
  

Eshtë nga futbollistët që ka bërë emër në KF “Tirana”. Lindi më 10 
janar 1975. Eshtë diplomuar “mësues i edukimit fizik” në ILKF “Vojo Kushi”, 
dhe vazhdon për gjuhë-letërsi në Universitetin “Aleksandër Xhuvani”. Si 
shumica dërmuese e futbollistëve të këtij klubi, edhe Nevili është produkt i 
tij dhe i nisur që në ekipet e moshave. Pasi, që 10 vjeç, kishte garuar në 50 
m, një vit më vonë merret vetëm me futbollin. Më 1989, me KS “17 
Nëntori”, ai fitoi kupën në spartakiadën e pionierëve. Më tutje, ai njeh 
vetëm fitore. 

Prej moshës 17 vjeçare, ai bëhet titullar i padiskutueshëm i skua-
drës së parë të KF “Tirana”. Në karakteristikat e lojës së tij dallohet tek-
nika dhe shkathësia, trupi elegant dhe loja në ajër, por mbi të gjitha shpirti i 
garës dhe qëndrueshmëria psikologjike. Falë këtyre cilësive, është karak-
terizuar gjithnjë nga ndërhyrjet e sakta në mbrojtje si dhe nga daljet 
vendimtare në sulm. Këto tregues, i ka shfaqur edhe në detyrën e kapitenit 
të skuadrës, çka e ka ushtruar për shumë kohë. Bilanci i tij është i shkël-
qyer, pas qindra ndeshjesh, ai ka fituar shtatë tituj të kampionit (1994-1995, 
1995-1996, 1996-1997, 1998-1999, 1999-2000, 2002-2003, 2003-2004) dhe pesë 
kupa të Shqipërisë (1993-1994, 1995-1996, 1998-1999, 2000-2001, 2001-2002). 
Për dy vjet ka luajtur me KF “Elbasani”, me të cilin është shpallur kampion 
në sezonin 2005-2006. Me vlerat cilësore të tij dhe të ekipit të KF “Tirana”, 
ku aktualisht bën pjesë, ai mund të realizojë një bilanc të paarritshëm as-
njëherë më parë. Nevili ka luajtur, po ashtu, me mjaft sukses edhe të gjitha 
takimet ndërkombëtare në kuadrin e kuapve europiane ndërmjet klubeve.  

Për kontributin dhe për vlerat e tij të lavdërueshme, ka fituar edhe 
mjaft trofe individualë. Gjatë periudhës 1999-2006, është shpallur shtatë 
herë rrjesht fitues i anketës “Futbollisti më i mirë i sezonit”, për 1999-2000, 
organizuar nga gazeta “Sport Ekspres”; “Futbollisti më i mirë”, për gazetën 
“Sporti Shqiptar” dhe i “Topit të Artë”; nga TV “Arbëria”, në vitin 2000. 

Kualitetet më të larta, nevili i ka aaritur si pjesë e ekipeve kombë-
tare, prej ekipit U-21, duke qenë njëherësh edhe kapiten i tij, e deri në 
ekipin e parë, me të cilin në moshën 20 vjeçare debutoi në takimin miqësor 
kundër Bosnjë-Hercegovinës (0-0). Më vonë, ai vazhdoi me mjaft takime 
zyrtare ndër të cilat ndaj Irlandës së Veriut, Turqisë, Rusisë etj..  

Përdor gjuhët angleze dhe italiane. 
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DEVI VLADIMIR MUKA 
                            

- Anëtar i ekipit kombëtar të futbollit - 
- Fitues i katër kampionateve - 

(KF “Tirana”)  
Devi Muka, djalë nga Vlora, por që ka luajtur prej disa vitesh dhe 

vazhdon të luajë cilësisht për KF "Tirana", ka lindur më 21-12-1976. Pasi 
mbaroi arsimin e mesëm në vendlindje, po ndjek studimet e larta me kores-
pondencë në Universitetin Bujqësor të Kamzës. CV-ja, relativisht jo e pasur 
akademike, është zëvëndësuar dhe rikuperuar plotësisht nga arritjet e pa-
masa dhe mbase të ëndërruara për çdo futbollist. Fantazisti me numur 10 
debutoi me skuadrën e parë të "Flamurtarit" që kur ishte 16 vjeç. Niveli i 
lartë, pas kësaj përvoje që zgjati vetëm tre vjet, i hapi atij rrugën për më tej.  

Në sezonin e parë (1998-1999), të zhvilluar me KF "Tirana", fitoi dy 
trofetë më të rëndësishme, titullin kampion dhe kupën e Shqipërisë, duke u 
cilësuar njëkohësisht edhe futbollisti më i mirë i vitit. Shkëlqimi në arenën 
kombëtare bëri që të mos vonojë edhe grumbullimi në ekipin përfaqësues. 
Po atë vit, ai debutoi në miqësoret ndaj Maltës dhe Andorrës, kur në krye 
të bankinave ishin A. Hafizi dhe, më pas, edhe S. Demollari dhe M. Josa. 
Prej atëherë ka zhvilluar mjaft ndeshje të tjera, madje të karakterit zyrtar. 

Kurorëzimi i talentit dhe formës sportive të Mukës do të ndodhte 
po atë sezon, kur 21 vjeçari transferohet në kampionatin kroat me skuadrën 
e njohur "Varteks". Gjatë eksperiencës prej dy sezonesh e gjysëm, ai arrin të 
fitojë një kupë të Kroacisë dhe në sezonin më të fundit të shpallet edhe 
futbollisti më i mirë i huaj. Në adresë të talentit shqiptar pati disa oferta të 
tjera të huaja, por të refuzuara prej tij. Devi, i thirur edhe vlonjati fluturues, 
preferon të rikthehet te "Tirana". Kjo lëvizje rezultoi plotësisht e vlefshme 
dhe e drejtë, si për vetë protagonistin vlonjat ashtu dhe për skuadrën 
bardheblu. Në katër vitet që pasuan, të dy palët përvetësuan edhe tre tituj 
kampion, duke e çuar gjithsej në katër numrin e tyre për Devi Mukën 
(1999, 2003, 2004 dhe 2005). Ata fituan edhe dy kupa dhe tre superkupa të 
Shqipërisë (më e fundit, ajo e vitit 2006. Qënia e “labit” të "Tironës" si 
kapiten i skuadrës, provon më së miri kontributin e jotiranasve në futbollin 
bardheblu, sikurse njëherësh edhe integrimin e tyre me komunitetin tonë. 

Ndihmesa e Devit është mjaft e ndjeshme dhe e rëndësishme edhe 
në takimet ndërkombëtare për kupat e Europës. I dalluar për cilësinë e lojës 
së tij dhe për drejtimin e skuadrës, KF “Tirana”, ka kaluar gjithnjë turet e 
para. Më të fundit janë ndeshjet me “Dinamo” të Gjeorgjisë (2004), “Nova 
Gorica” të Sllovenisë (2005) dhe “Varteks” (2006) të Kroacisë. 
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ERION FATMIR BOGDANI 
                            

- Anëtar i ekipit kombëtar të futbollit - 
 

  
Erioni ka lindur në një familje tiranase më 14-4-1977. Në fakultetin 

e ekonomisë të UT diplomohet si "menaxher bisnesi" në vitin 1999. Që fëmijë, 
ai tërhoqi vemendjen e specialistëve të futbollit, të cilët e radhitën në ekipin 
e të rinjve të KS "Partizani", ku shpallet kampion i moshës. Në sezonin 
1995-1996 bëhet pjesëtar i ekipit të të rriturve të klubit, ku, me 13 gola të tij, 
evidentohet ndër golshënuesit më të mirë. 

Me konstrukt të bukur e shtatlartë, me të dhënat e një sulmuesi të 
mirëfilltë e që premtonte, që në moshën 17-vjeçare, bëhet titullar i skua-
drave përfaqësuese të U-19 dhe më pas të U-21. Me talentin e tij dhe me të 
gjithë treguesit e tjerë të futbollit profesionist, si dhe falë lojrave të mira të 
zhvilluara prej tij, futet në mbikqyerjen e specialistëve të huaj. Në fillim 
luan me turqit e SK "Gensherbilit" të Ankarasë (1988) dhe më pas me NK 
"Zagreb" të Kroacisë (1988-1989), dy klube të njohura në seritë A të ven-
deve të tyre. Ecuria e tij drejt niveleve më të larta të futbollit profesionist 
nis në vitin 2000, kur renditet në serinë A të kampionatit italian, duke u 
bërë me këtë rast i pari futbollist shqiptar i pasluftës që luan në të. Brenda 
gjashtë vjetëve që vijuan, duke u aktivizuar tre sezone në serinë A dhe tre 
të tjera në serinë B, Erioni është pjesë e ekipeve "Rexhina", "Salerno" 
"Verona" (me të cilën, në serinë B, për 17 golat pa penallti, u shpall golshë-
nuesi më i mirë i Italisë për sezonin 2004-2005) dhe "Siena". Gjatë kësaj 
kohe ka zhvilluar mbi 150 ndeshje dhe ka shënuar 38 gola. 

Të gjitha këto kualitete justifikuan praninë e shpejtë e të natyrsh-
me të tij në kombëtaren tonë. Duke dhënë kontribut të madh, deri në mo-
mentet që po shkruhet në këtë libër, në kuadër të eliminatoreve të kampio-
nateve europiane dhe botërore, ka zhvilluar 23 ndeshje ndërkombëtare. Më 
të spikaturat, për të dhe për sportdashësin janë sidomos ato të vitit 2005. 

Erioni ka edhe një eveniment tjetër për të shënuar. Në stadiumin 
"Olimpik" të Romës, në përbërje të një seleksioni të "yjeve të botës", për-
krah lojtarëve me famë si Ronaldo e Shevçenko, ai ka luajtur kundër përfa-
qësueses italiane, me rastin e Jubileut 2000. Nga mediat dhe nga specialistët 
italianë të klubeve, ku ai ka bërë pjesë, gjithnjë është vlerësuar kontributi 
dhe loja e Erionit.  

Aktualisht ai gëzon formë të mirë sportive dhe kjo shihet jo vetëm 
në ekipin e "Sienas" por edhe në ekipin tonë përfaqësues. 
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LUAN IBRAHIM PINARI 
                            

- Anëtar i ekipit kombëtar të futbollit - 
 

  
Ka lindur në Tiranë më 27 tetor të vitit 1977. Pasi mbaroi shkollën e 

mesme dhe dy vite në Akademinë e Edukimit Fizik dhe Sporteve, ai ndjek 
studimet e larta në fakultetin e gjuhëve të huaja në degën e italishtes. 

Me futbollin nisi kur ishte 11 vjeç. Me ekipin e fëmijve të KS 
"Dinamo", viti 1988 shënon për të aktivizimin e parë zyrtar të tij. Pasi luan 
edhe me grupmoshat dhe me të rinjtë, me të cilët në vitin 1995-1996 fiton 
titullin kampion, bëhet pjesëtar aktiv i ekipit të të rriturve të po këtij klubi, 
për t’a vazhduar atë kontribut pa ndërprerje atë deri në vitin 2003. Në vitin 
2001-2002 ai është kampion kombëtar. Për mjaft kohë ka qenë edhe kapiten 
i skuadrës.  

Rritja cilësore e lojës së Luanit dhe e të gjithë treguesve të saj, si 
dhe konceptimi i futbollit profesionist, bëjnë që ai të provojë edhe ekspe-
rienca të reja. Në sezonin 2003-2004, ai luan me KF "Tirana", duke u bërë 
fitues i dy prej trofeve më të rëndësishme, kampionatin dhe superkupën; 
ndërsa një sezon më vonë (nga viti 2004 e në vazhdim), ai kalon në KS 
"Partizani", ku vazhdon edhe sot. Në të gjitha aktivitetet kombëtare, deri 
tani ka zhvilluar 231 ndeshje të kampionatit dhe 59 ndeshje të kupës së 
Shqipërisë.  

Për aftësitë e tij, veç dhjetë ndeshjeve ndërkombëtare për kupën e 
kampioneve dhe pesë ndeshjeve për kupën e UEFA-s, në përbërje të klu-
beve ku është aktivizuar ose vazhdon të aktivizohet, Luani ka qenë i prani-
shëm edhe me ekipet kombëtare të futbollit të të gjitha niveleve. Në vitet 
1994-1995, me ekipin U-16, ka zhvilluar 12 ndeshje; në vitet 1995-1996, me 
U-18, gjithsej 10 ndeshje; ndërsa në vitet 1996-1997, me U-21, numurohen 
28 ndeshje dhe dy gola. Me ekipin përfaqësues ka debutuar në vitin 1998. 
Prej atëherë ka zhvilluar gjashtë ndeshje duke shënuar një gol. Në turneun 
e Bergamos të vitit 1994 u shpall lojtari më i mirë i krahut të majtë. 
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ELDORADO SHPETIM MERKOÇI 
                 

- Anëtar i ekipit kombëtar të futbollit - 
- Fitues i shtatë kampionateve - 

(KF “Tirana”)  
Lindi në Tiranë më 6-1-1978. Pas shkollës së mesme, mbaroi Aka-

deminë e Kulturës Fizike e të Sporteve “Vojo Kushi“, me diplomën “mësu-
es i edukimit fizik“. Aktualisht është fubollist profesionist në KF “Tirana“. 

Aftsitë dhe të dhënat e tij, tashmë i ka shpalosur plotësisht. Eshtë 
një futbollist i njohur dhe i respektuar për vlerat që ka. Me shtat mesatar, i 
shkathët dhe i shpejtë, me reagime të shpejta të tij, cilësi këto tipike të 
dukshme të një sulmuesi, i nxjerr mjaft vështirësi mbrojtjes kundërshatre. 
Si model i mirësjelljes me shokët dhe me kundërshtarin, me lojën e tij 
korrekte si dhe me edukatën e tij, ka simpatinë e përherëshme të sport-
dashëve të Tiranës. 

Pikërisht këto kualitete, pasi kishte kaluar ekipet më të reja, ku 
filloi në vitin 1986, e renditën atë në ekipin e parë të KF “Tirana”, qënë vitin 
1994, kur ishte vetëm 16 vjeç. Në arshivin e tij, ka trofe të shumta: shtatë 
tituj të kampionit kombëtar (94-95, 95-96, 96-97, 98-99, 02-03, 03-04 dhe 04-
05); gjashtë kupa të Republikës, si dhe gjashtë superkupa, përveç të tjerave 
të organizuara nga institucione të ndryshme. Ai vazhdon edhe sot si pjesë e 
rëndësishme e ekipit. 

Me ekipin e tij, është pjesëmarrës në të gjitha aktivitetet ndër-
kombëtare për kupat e Europës, ndër të cilat “Kinsinien Zimbru” e Mol-
davisë, “Gomel” e Bjellorusisë, “Ferencvarosh” e Hungarisë, “Nova Gori-
ca” e Sllovenisë, “Varteks” e Kroacisë, CSKA e Bullgarisë etj.. Detyrën e 
sulmuesit e ka justifikuar edhe si golshënues. 

Duke qenë gjithnjë i vlerësuar, Eldorado ka kaluar nëpër të gjitha 
ekipet kombëtare të moshave, U-16, U-18 dhe U-21, duke zhvilluar me to 
gjithsej 44 takime dhe duke shënuar disa herë. Për disa kohë ka qenë edhe 
kapiten i skuadrës.    

Në ekipin e parë përfaqësues është thirur 16 herë, por është akti-
vizuar vetëm në dy prej tyre, për turneun e zhvilluar në Maltë.  

Përvetësimi i pesë gjuhëve të huaja (gjemanisht, anglisht, spa-
njisht, greqisht dhe italisht), është një prej vlrave të tjera të tij.    
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SOKOL AGIM BULKU 
                            

- Fitues i gjashtë kampionateve - 
(KF “Tirana”) 

  
Sokol Bulku ka lindur më 6 janar 1978 në një familje tiranase e me 

tradita të hershme. Pasi mbaroi shkollën e mesme Ekonomike në vitin 1997, 
kreu studimet e larta në vitin 2001 pranë AEFS, ku u diplomua “mësues i 
edukimit fizik”. 

Ai është produkt i punës së madhe dhe i traditës së klubit të fut-
bollit "Tirana" në përgatitjen e elementëve të rinj. Duke u aktivizuar tre 
vjet, deri në vitin 1995, me paratërinjtë dhe më pas me të rinjtë, si dhe duke 
qenë përherë nën kujdesin e trajnerëve të apasionuar dhe me mjaft përvo-
jë, S Mema dhe I. Muça, ai pothuajse formohet si futbollist. Në dy turne-të 
ndërkombëtare me ekipin U-18 të KS "Tirana", të zhvilluara në Francë dhe 
në Hollandë (prill dhe maj 1995), Sokoli ka fituar kupën “lojtari më i mirë”. 
Këto përvoja ishin të mjaftueshme që Sokoli të kalonte përfundi-misht me 
ekipin e të rriturve të KF “Tirana”. 

Duke bërë detyrën e mesfushorit, mungesën e shtatlartësisë, Sokoli 
e ka kompensuar gjithnjë dhe me sukses me zgjuarsinë dhe fantazinë e tij, 
falë të cilave është bërë i mundur zbatimi i detyrave dhe i disiplinës 
taktike. Duke shtuar edhe teknikën aplikative të Sokolit në përdorimin e 
topit dhe në gjuajtje, si dhe përkushtimin në stërvitje, ai ka ndikuar në 
sukseset e ekipit. Gjatë karrierës së tij, me performancë konsta-nte, ka një 
bilanc të rrallë. Me skuadrën e KF "Tirana", ka fituar gjashtë tituj kompion 
të vendit (1996, 1997, 1999, 2000, 2003, 2004) dhe pesë kupa të Shqipërisë 
(1996,1998,1990, 2001, 2002). Në sezonin 2004-2005, ka luajtur për KS 
“Partizani”, ku është edhe në këtë sezon.  

Me klubin e tij, ka zhvilluar dhjetë ndeshje ndërkombëtare për 
ligën e kampioneve të Europës dhe të UEFA-s, ku veçon sidomos atë të 
zhvilluar në Norvegji. 

Për kualitetet e tij, në vitet 1997-1998, ka qenë pjesëtar i ekipit 
përfaqësues "Shpresa". 
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ELVIS BEQIR SINA 
                            

- Anëtar i ekipit kombëtar të futbollit - 
- Fitues i gjashtë kampionateve - 

(KF “Tirana”)  
Elvis Sina ka lindur në Tiranë më 14 nëntor 1978. Studimet e larta i 

ka pëfunduar në AEFS "Vojo Kushi", me diplomën "mësues i edukimit fizik", 
detyrë, të cilin prej dy vjetëh e ushtron në shkollën "Ibrahim Brahja". Me 
përkushtimin dhe personalitetin e tij, ka fituar respektin e të gjithëve, 
arsimtarë dhe nxënës. Falë dëshirës së tij për dije të vazhdueshme, ai ka të 
dokumentuara njohjen e gjuhëve  italiane dhe angleze. 

Karakteristikat e një futbollisti cilësor dhe me vlera, ai i shfaqi në 
vitin 1993 gjatë kohës që aktivizohej me ekipin e të rinjve të skuadrës së 
"Tiranës" që drejtohej nga trajnerët S. Mema dhe I. Muça. Duke u aktivi-
zuar, për tre vjet në këtë ekip ai reflektoi pasionin e hershëm dhe të vazh-
dueshëmpër këtë sport të dashur. 

Prej vitit 1996, me ekipin e të rriturve të KF "Tirana", në rolin e 
mesfushorit, ai mbetet një lojtar konstant dhe i padiskutueshëm. Karak-
teristikë e lojës së Elvis Sinës mbeten inkursionet në krahun e djathtë, të 
mby-llura me krosimet karakteristike të tij. Për këtë, njihet edhe si "pistoni i 
bardhebluve". Falë teknikës që ka, ai është evidentuar edhe si shënues. 
Gjatë karrierës së tij vetëm 10vjeçare, ka bilanc të shkëlqyer, Duke zhvilluar 
qindra ndeshje, ai është fitues i mjaft trofeve: gjashtë herë kampion kom-
bëtar, në vitet 1997, 1999, 2000, 2003, 2004 e 2005; katër herë fitues i kupave 
të Shqipërisë dhe po aq herë edhe i superkupave. Për të njëjtën periudhë 
kohore, me skuadrën e tij të përherëshme, KF "Tirana", ai ka qenë i 
pranishëm në të gjitha takimet ndërkombëtare të vlefshme për Ligën e 
Kampioneve dhe kupën e UEFA-s, të shoqëruara me kualifikime tashmë jo 
të ralla për në turin e dytë. Në tre vjetët e fundit, ata ishin të vazhdueshme, 
deri në sfidat ndaj "Ferencvarosh" të Budapestit (2004), "CSKA" të Sofies 
(2005) dhe "Kaizerspor" të Turqisë (2006). 

Cilësitë dhe puna e mirë e bërë nga Sina kanë rritur vlerësimet në 
adresë të tij. Për këtë, nën gjykimin e opinionistëve, specialistëve dhe gaze-
tarëve, ai është shpallur disa herë në 11-shen e futbollistëve më të mirë të 
vitit. Po për këto tregues, mesfushori i bardhebluve ka realizuar edhe 
ëndrën e tij, si të çdo futbollisti serioz e puntor, ai disa herë ka qenë dhe 
vazhdon të jetë pjesëtar aktiv i kombëtares tonë kuqezi. Ka zhvilluar disa 
ndeshje brenda dhe jashtë shtetit. 

Prej sezonit 2006-2007, luan në Elbasan. 
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REZART FATMIR DABULLA 
                            

- Anëtar i ekipit kombëtar të futbollit - 
- Fitues i pesë kampionateve - 

(KF “Tirana”)  
I lindur në Tiranë më 24-10-1979, fëmijërinë e kaloi në qytetin e 

Lushnjës, ku futbollisti i ardhëshëm, që në moshën 10 vjeçare, shënoi 
fillimet e tij mjaft premtuese. Në ekipin e parë të qytetit, ku luajti më tepër 
se një sezon, u përfshi shumë shpejt, më 1996, kur ishte vetëm 17 vjeç.  

Kualitetet e shkëlqyera të tij i konstatoi Ramadan Shehu, atëherë 
trajner i KF “Tirana”. Prej sezonit 1988-1989, sapo mbaroi shkollën e mes-
me, pasi kapërceu disa vështirësi administrative, bëhet pjesë e rëndësish-
me e skuadrës. Rezarti tregon se, duke luajtur krahas emrave të shquar si 
Alimehmeti, Dede, Fortuzi etj., për këtë futbollist të ri që nuk e njihte 
askush detyrat ishin të shumta. Ai punoi me mjaft përkushtim, por nuk 
harron as sot ndihmën e shokëve të tij, të të gjithë trajnerëve që ka kaluar 
dhe madje edhe të sportdashësve me thirjen përkëdheluese “Dabi”. 

Për tetë sezone rrjesht (tani luan për KF “Vllaznia”), falë cilësive 
fizike, qartësisë taktike, nuhatjes së situatave deri për të avancuar në mo-
mentet e duhura, rolin e mbrojtësit stoper e ka kryer shkëlqyeshëm. Ai 
shquhet për temperamentin dhe deri aftësinë për të shënur. Që në sezonin 
e parë me ngjyrat e klubit u bë fitues i të dy trofeve, kampionatit dhe ku-
pës. Në bilancin e tij, ka pesë tituj të kampionit (1988-1999, 1999-2000, 2002-
2003, 2003-2004, 2004-2005), tre kupa të Shqipërisë dhe pesë superkupa. 

Nga ndeshjet e shumta për kupat e Europës, të zhvilluara me KF 
“Tirana”, ai ruan emocionet e veta, por, prej tyre Rezarti dallon atë kundër 
“Inter” të Bratislavës, që ishte e para ndërkombëtare për të dhe kualifimin 
ndaj “Nova Gorica” të Sllovenisë (2005), që pas humbjes së parë 0-2, në për-
mbysjen 3-0, një gol ishte i tij. Me ekipet kombëtare, është aktivizuar për të 
gjitha moshat, prej të cilëve, në një sezon me U-21, ka qenë kapiten i 
skuadrës. Ndeshjen e tij të parë, madje me fitore, në përbërje të ekipit 
përfaqësues, e zhvilloi kundër Maqedonisë, kur ishte 19 vjeç. 

Për Rezartin, edhe fati është pjesë e futbollit, por jo vetëm te rezul-
tati. Ai nuk e ka harruar ende atë dëmtim (2000-2001), që, jo vetëm se e la 
plot tetë muaj jashtë fushave të futbollit, por mbi të gjitha i kërkoi edhe 
mjaft kohë për tu rikuperuar plotësisht dhe e pengoi për më shumë. 

Ai këtë vit mbaron studimet në AEKS “Vojo Kushi”, por ndërkohë 
ka një merak, profesioni i futbollistit mund të vlerësohet më tepër, ndërsa 
sportdashësve i bën thirje për të mbushur edhe më shumë stadiumet. 
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ISLI ISMAIL HIDI 
                            

- Anëtar i ekipit kombëtar të futbollit - 
- Fitues i pesë kampionateve - 

(KF “Tirana”) 
 
Isli lindi në Tiranë më 15-10-1980 në një familje të hershme venda-

se. Ka mbaruar Akademinë e Edukimit Fizik e Sporteve “Vojo Kushi”, më 
2004, me diplomën “mësues i edukimit fizik”. Aktualisht është futbollist 
profesionist në KF “Tirana”. 

Fare i ri, vetëm 9 vjeç, filloi të aktivizohet në rolin e portierit, dhe 
tamam në atë detyrë, ku gjyshi i tij, Shefqet Hidi, kishte luajtur për Tiranën 
në vitet 1945-1955. Specialistët e futbollit dalluan talentin dhe aftësitë e tij. 
Duke kaluar shkallët e aktivizimit me paratërinjtë e të rinjtë, falë të 
dhënave të shkëlqyera fizike dhe kualifikimit të vazhdueshëm të tij, në 
moshë mjaft të re dhe vetëm kur ishte 16 vjeç, në vitin 1996, ai përfshihet në 
ekipin e parë të KF “Tirana”, ku vazhdon edhe sot. Në Ligën aktuale 
Superiore, siç quhet tani kategoria tradicionale e parë, ka zhvilluar qindra 
ndeshje dhe mbi të gjitha për moshën relativisht tejet të re, ka një bilanc të 
shkëlqyer, të paarritur ndonjëherë më parë dhe që ndoshta që nuk do të 
arrihet kurrë: pesë tituj kampion (1998-1999, 2000-2001, 2002-2003, 2003-
2004 dhe 2004-2005); pesë kupa të Shqipërisë (1998, 1999, 2001, 2002 dhe 
2006) dhe pesë superkupa të Shqipërisë (2000, 2002, 2003, 2005 dhe 2006). 
Të gjitha të dhënat e Islit: konstrukti shtatlartë dhe elegant, treguesit tek-
nikë fizikë dhe taktikë, dëshira dhe grinta, i kanë siguruar jo vetëm klubit 
të tij një portier me të ardhme të sigurtë e afatgjatë, por edhe vetë ekipit 
kombëtar.  

Me këto kualitete, ai është aktivizuar edhe në takimet ndërkombë-
tare. Me KF “Tirana”, ai ka zhvilluar mbi 10 ndeshje për kupat e kampione-
ve të Europës, siç janë ato me “Kinsinien Zimbru”, “Gomel” e Bjellorusisë, 
“Ferencvarosh” e Hungarisë, “Nova Gorica” e Sllovenisë, “Varteks” e Kro-
acisë etj.. Duke u dalluar në detyrën e tij, Isli është bërë pjesë e sukseseve të 
ekipit, veçanërisht në kalimin e tureve të para. Po, me këto merita, ai është 
përfshirë edhe me skuadrat përfaqësuese të Shqipërisë. Në ekipin e të 
rinjve, ka luajtur më 1998, ndërsa me atë të U-21, gjatë periudhës 1999-2001. 
Nivelin më të lartë e arriti me ekipin e parë, me të cilin, ka zhvilluar 
ndeshjet Polonia-Shqipëria (1-0), Shqipëria-Azerbaxhiani (2-1), Sanmarino- 
Shqipëria (0-3) etj..  
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ERVIN BAFTJAR BULKU 
                            

- Anëtar i ekipit kombëtar të futbollit - 
- Fitues i pesë kampionateve - 

(KF “Tirana”)  
Ervin Bulku, protagonisti më i ri i këtij libri, ka lindur në Tiranë më 

3 mars të vitit 1981. Pas shkollës së mesme të përgjithshme, një vit më parë, 
më 2005, përfundoi studimet e larta në Akademinë e Edukimit Fizik e 
Sporteve "Vojo Kushi", ku u diplomua "mësues i edukimit fizik", me specia-
litet futbollin. 

Pasionin e tij të fëmijërisë, sportin e futbollit, ai e kultivoi dhe e 
ngriti në nivelet më të larta duke kaluar në të gjitha ekipet e grupmoshave 
të KS "Tirana"(fëmijtë e paratërintë); më pas, nga viti 1991 deri më 1998 me 
ekipin e të rinjve dhe më në fund, në vitin 1998, ai bëhet pjesëtar i ekipit të 
të rriturve të këtij klubi. Ervini gjithnjë ka qenë i vlerësuar nga drejtuesit e 
klubit dhe po kështu, në mënyrë të vazhdueshme, e me nofkën "Uku", i 
simpatizuar dhe nga sportdashësit e Tiranës. 

Me të dhënat e tij, dinamizmin, lëvizshmërinë, goditjet nga dis-
tanca dhe organizimin e lojës, ai është aktivizuar rregullisht në rolin e mes-
fushorit. Gjatë tetë vjetëve të angazhimit të tij, duke arshivuar mbi 150 
ndeshje, ka qenë i përherë i suksesshëm. Por, edhe bilanci i trofeve të tij 
është po aq i shkëlqyer. Ervini është shpallur pesë herë kampion kombëtar 
(1999, 2000, 2003, 2004, 2005) dhe ka fituar nga tre herë kupën (2001, 2002, 
2006) dhe superkupën e Shqipërisë. 

Për vlerat sportive të prezantuara në aktivitet kombëtare, ai ka me-
rituar dhe justifikuar qënien e tij në të gjitha ekipet kombëtare të futbollit, 
duke arshivuar gjithsej mbi 30 ndeshje. E nisi me nivelin U-21, gjatë 
periudhës 1999-2003, deri kapiten i skuadrës. Në vitin 2003, arriti në nivelin 
më të lartë, ekipin kombëtar të të rriturve.  

Në karrierën e tij të deritanishme futbollistike, ai ka zhvilluar mjaft 
ndeshje ndërkombëtare edhe me klubin e tij. Ai numuron 14 takime për 
Ligën e Kampioneve dhe katër, për kupën e UEFA-s, dhe që të gjitha dinji-
toze për Ervinin dhe për skuadrën. 

Përveç trofeve dhe vlerësimeve të ndryshme, Shoqata "Tirana" i ka 
akorduar edhe çmimin "TIRANA 2005". 
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RENDITJA ALFABETIKE 
 

Emri, atësia dhe mbiemri  
 
Abdulla Mehmet Shehri ............................................ 
Adem Mehmet Karapici ............................................ 
Afërdita Tusha ............................................................ 
Agim Besim Fagu ....................................................... 
Agim Hasan Lika ....................................................... 
Agron Musa Huqi ...................................................... 
Agron Tafilica ............................................................. 
Agustin Pjetër Kola .................................................... 
Ahmet Haxhi Golemi ................................................. 
Ahmet Ismail Metani ................................................. 
Ahmet Myslym Aga ................................................... 
Ajet Ali Toska ............................................................. 
Alban Mikel Janku ..................................................... 
Alban Seit Tafaj ........................................................... 
Albert Athanas Hanxhari .......................................... 
Ali Izet Ohri ................................................................  
Ali Shaqir Kastrati ...................................................... 
Ali Mustafa Mema ...................................................... 
Ali Rustem Mata ......................................................... 
Alpin Sulejman Gallo ................................................. 
Anastas Gjergj Panteqi ............................................... 
Anastas Vangjel  Shundi ........................................... 
Andon Vasil Kona ...................................................... 
Andrea Xhori ............................................ 
Anesti Jorgji Stoja ....................................................... 
Antonin Leonidha Naçi ............................................. 
Anjeza Kolë Derani (Duli) ........................................ 
Arben Ilo Minga ......................................................... 
Arben Irfan Çela ......................................................... 
Arben Jorgji Jorgoni ................................................... 
Arben Muhamet Vila ................................................. 
Ardian Ali Mema ....................................................... 
Arian Demir Bimo ...................................................... 
Aristidh Jorgji Parapani ............................................. 
Aristidh Lluka Papadhopulli .................................... 
Arqile Andon Marko ................................................. 
Artan Agim Spahiu .................................................... 
Artur Kristo Lekbello ................................................. 
Asllan Rusi .................................................................. 
Astrit Ramazan Nallbani ........................................... 
Astrit Shuaip Greva ................................................... 

Faqe 
 

49 
51 

226 
239 
168 
293 
228 
285 
169 
110 
121 
297 
310 
319 
131 
71 
76 

209 
94 
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204 
41 

165 
188 
306 
259 
171 
283 
242 
212 
295 
318 
286 
100 
106 
207 
302 
309 
226 
266 
173 
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Aurel Margarit Verria ................................................ 
Avni Murat Zajmi ...................................................... 
Bahri Seit Ishka ........................................................... 
Bardhyl Kadri Salillari ............................................... 
Bashkim Kleomen Milo ............................................. 
Bedri Hasip Omuri ..................................................... 
Bedri Luftulla Stërmasi ............................................. 
Belul Shefqet Hatibi ................................................... 
Besim Hamdi Mullaj ..................................................  
Besim Haxhi Boriçi ..................................................... 
Besim Mehmet Qyqja ................................................. 
Besim Mexhit Kuka .................................................... 
Besim Selim Fagu ....................................................... 
Besim Haxhi Vladi ..................................................... 
Besnik Xhemal Kaimi ................................................. 
Bilal Isuf Fuga ............................................................. 
Bilal Mustafa Agalliu ................................................. 
Blendi Shaban Nallbani ............................................. 
Bujar Nezir Bujari ....................................................... 
Bujar Besim Sharra ..................................................... 
Bujar Sefer Linza ......................................................... 
Bujar Ramiz Pregja ..................................................... 
Bujar Mehmet Bodinaku ........................................... 
Bujar Sadik Tafaj ......................................................... 
Bujar Hasan Shehu ..................................................... 
Bukuroshe Hasip Bellova (Shtiza) ........................... 
Çlirim Beqir Balluku .................................................. 
Dashamir Hamit Fagu ............................................... 
Devi Vladimir Muka .................................................. 
Diana Ali Mata ............................................................ 
Dilaver Galip Toptani ................................................ 
Dhimitër Spiro Sallata ............................................... 
Dhimitri (Miço) Lluka Papadhopulli ...................... 
Dhori Prof Hanxhari .................................................. 
Fadil Muhedin Vogli .................................................. 
Edra Alibega ................................................ 
Eglantina Asllan Leka (Lalmi) .................................. 
Eqrem Ali Shaba ......................................................... 
Enver Selman Rada .................................................... 
Enver Mustafa Shehu ................................................. 
Ela Sotir Tase ............................................................... 
Eldorado Shpëtim Merkoçi ....................................... 
Elvis Beqir Sina ........................................................... 
Enis Mehmet Terihati ................................................ 
Enver Haqim Maçi ..................................................... 
Erion Fatmir Bogdani ................................................ 
Ermira Kadri Dingu ................................................... 
Ervin Baftjar Bulku .....................................................     
Esat Abdulla Beliu ...................................................... 

184 
40 

220 
133 
249 
275 
120 
69 
54 
89 

189 
303 
90 

263 
258 
132 
163 
317 
174 
272 
256 
278 
229 
219 
203 
234 
227 
251 
323 
294 
99 

250 
142 
80 

105 
296 
277 
178 
156 
150 
282 
326 
328 
236 
81 

324 
252 
331 
157 
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Evgjeni Vasil Kote ...................................................... 
Fadil Muhedin Vogli .................................................. 
Fahrie Hoti ................................................................... 
Fatmir Ali Meka .......................................................... 
Fatmir Mehmet Sharofi ............................................. 
Fatmir Syrja Frashëri ................................................. 
Ferit Rexhep Berberi .................................................. 
Feti Adem Borova ...................................................... 
Flora Tahir Toto .......................................................... 
Florian Riza ................................................... 
Frederik Irfan Gjinali ................................................. 
Foto Vasil Janku .......................................................... 
Galip Ahmet Çaushi .................................................. 
Gani Bajram Xhafa ..................................................... 
Gani Merja ................................................................... 
Genc Skënder Tomori ................................................ 
Gëzim Sadulla Alimehmeti ...................................... 
Gëzim Selman Kasmi ................................................ 
Gëzim Shyqyri Musaj ............................................... 
Gudar Daut Beqiraj .................................................... 
Hajri Shefik Aliaj ........................................................ 
Haki Korça ................................................................... 
Halim Ali Begeja ......................................................... 
Hamdi Idriz Uka ........................................................ 
Hamide Ibrahim Xhaja .............................................. 
Hasan Petrit Lika ........................................................ 
Hasip Mustafa Omuri ................................................ 
Haxhi Mustafa Arbana (Mema) ............................... 
Hidajet Mehmet Vogli ............................................... 
Hiqmet Fadil Kuka ..................................................... 
Hysen Hysen Petrela ................................................. 
Hysen Ismail Kusi ...................................................... 
Hysen Muharrem Sharra .......................................... 
Hysni Ymer Vaqari .................................................... 
Ilir Jonuz Përnaska ................................................... 
Isuf Pelinku ............................................................... 
Indrit Shaban Fortuzi ................................................. 
Irfan Jahja Gjinali ........................................................ 
Isli Ismail Hidi ............................................................ 
Izmir Osman Hajdari ................................................. 
Jani Rama .................................................................... 
Jorgji Vasil Kona ......................................................... 
Josif Anastas Kazanxhi .............................................. 
Jorgji Anastas Shundi ................................................ 
Jusuf Sulejman Dashi ................................................. 
Kadri Rahmi Nuri ...................................................... 
Klodeta Shuaip Dibra ................................................ 
Koço Simon Gjoka ...................................................... 
Kostandin Nikolla Paci ............................................. 

129 
105 
243 
143 
187 
194 
233 
122 
231 
315 
206 
58 

151 
230 
149 
289 
201 
199 
314 
241 
176 
63 
57 

237 
200 
288 
131 
109 
127 
216 
139 
53 

167 
83 

253 
102 
320 
43 

330 
313 
215 
138 
213 
218 
47 

265 
307 
205 
75 
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Krenar Ali Alimehmeti .............................................. 
Kreshnik Nimet Tartari ............................................. 
Kujtim Selman Kasmi ................................................ 
Lame Dhimitër Konomi ............................................     
Leonard Kristo Liti ..................................................... 
Leonard Sotir Tase ..................................................... 
Lorenc Ndue Vorfi ..................................................... 
Luan Ahmet Metani ................................................... 
Luan Ibrahim Pinari ................................................... 
Luan Nazmi Sengla .................................................... 
Ludovik Jakova .......................................................... 
Luigj Sebastian Bytyçi ................................................ 
Lumturi Mehmet Markola ........................................ 
Makbule Shyqyri Dorëzi (Llagami) ......................... 
Maliq Sulejman Petrela .............................................. 
Mark Pashko Gurashi ................................................ 
Masar Isuf Mëniku ..................................................... 
Mediha Sadik Kazazi ................................................. 
Mehmet Hasan Spahiu .............................................. 
Melpomeni Grigor Zoraqi (Shteto) .......................... 
Mikel Andrea Janku ................................................... 
Millan Teofil Baçi (Bugoviku) ...................................  
Mimoza Ibrahimi ....................................................... 
Mirel Shyqyri Josa ...................................................... 
Miranda Spiro Lasku ................................................. 
Mirjam Hysen Hakani ............................................... 
Mirush Hamdi Deliallisi ............................................ 
Muhamet Njazi Përmeti ............................................ 
Muharrem Bexhet Sinoimeri .................................... 
Mustafa Ismail Tukseferi ........................................... 
Myhyrije Hamdi Verzivolli (Llagami) .................... 
Myslym Ismail Alla .................................................... 
Naim Kryeziu ............................................................. 
Naim Sali Pilku ........................................................... 
Namik Maksut Jareci ................................................. 
Nevil Thanas Dede ..................................................... 
Nexhmi Sulejman Kadiu ........................................... 
Niko Pavli Buneci ....................................................... 
Nora Dragush Minga (Goxhi) .................................. 
Nordik Krenar Ruhi ................................................... 
Njazi Muharrem Lleshi ............................................. 
Osman Ismail Caslli ................................................... 
Osman Mustafa Mema .............................................. 
Osman Mustafa Reçi .................................................. 
Osman Rexhep Pengili .............................................. 
Pal Mirash Mirashi ..................................................... 

             Panajot Thoma Pano .................................................. 
Pandeli Velo Sare ........................................................ 
Pavllo Millan Bukoviku ............................................. 

309 
214 
235 
96 

300 
264 
184 
268 
325 
255 
68 

194 
248 
182 
62 
44 

108 
164 
254 
147 
199 
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298 
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189 
299 
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161 
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247 
146 
68 
60 

187 
198 
322 
114 
244 
312 
316 
153 
112 
181 
116 
74 
93 

185 
276 
186 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPORT 
________________________________________________________________________ 
- 336 - 

Pavllo Mihali ............................................................... 
Perikli Sarandi Dhales ............................................... 
Petrit Fadil Dibra ........................................................ 
Petrit Avram Murzaku .............................................. 
Petrit Ramazan Brahja ............................................... 
Petrit Zenel Caslli ....................................................... 
Petro Aristidh Qendro ............................................... 
Përparim Mehdi Ferunaj ........................................... 
Plarent Sami Kotherja ................................................ 
Qemal Bektash Emiri ................................................. 
Qemal Xhemal Shalësi ............................................... 
Ramadan Gjetan Martini ........................................... 
Ramazan Bajram Driza .............................................. 
Ramazan Osman Kuka .............................................. 
Ramë Bajram Kasmi ................................................... 
Ramiz Ahmet Pregja .................................................. 
Refik Shaban Resmja .................................................. 
Remzi Selim Bulku ..................................................... 
Reshat Islam Tafalla ................................................... 
Reshit Hasan Maloku ................................................. 
Rexhep Haqim Maçi .................................................. 
Rexhep Mehmet Spahiu ............................................ 
Rezart Fatmir Dabulla ............................................... 
Riza Lushta .................................................................. 
Riza Lofca .................................................................... 
Robert Maksim Jashari .............................................. 
Roland Petraq Avrami ............................................... 
Rud Pashko Gurashi  ................................................. 
Sadik Ramazan Struga ............................................... 
Saim Xheladin Bejta ................................................... 
Sali Hysen Hima ......................................................... 
Sali Ymer Nallbani ..................................................... 
Sami Bektash Emiri .................................................... 
Seid Muharrem Foçi ................................................... 
Selman Xhemal Stërmasi .......................................... 
Skënder Ali Begeja ..................................................... 
Skënder Anastas Plasari ............................................ 
Skënder Hajri Hodja .................................................. 
Skënder Maksut Jareci ............................................... 
Skënder Mehmet Dedja ............................................. 
Skënder Muharrem Hyka ......................................... 
Skënder Rexhep Balluku ........................................... 
Skënder Qazim Merepeza ......................................... 
Skënder Ahmet Halili ................................................ 
Sllave Petre Llambi .................................................... 
Stavri Qiriako Bello .................................................... 
Sokol Agim Bulku ...................................................... 
Sokol Namik Jareci ..................................................... 
Sokol Sali Morina ....................................................... 

279 
245 
262 
137 
257 
140 
183 
280 
270 
92 

172 
125 
196 
67 

175 
135 
128 
115 
48 
59 
52 
78 
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61 
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176 
246 
46 
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107 
232 
55 

103 
104 
37 
86 

154 
291 
126 
136 
222 
260 
134 
191 
66 

281 
327 
311 
179 
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Suat Hysen Jegeni ....................................................... 
Sulejman Haxhi Mema .............................................. 
Sulejman Petrit Starova ............................................. 
Sulejman Selim Vathi ................................................. 
Shaban Hysen Uka ..................................................... 
Shaban Rexhep Lundra ............................................. 
Shaban Zeneli .............................................................. 
Shefqet Hysen Mata ................................................... 
Shefqet Ismail Caslli ................................................... 
Shefqet Ismail Ndroqi ................................................ 
Shkëlqim Ajdin Muça ................................................ 
Shpëtim Duro ............................................................. 
Shyqyri Ibrahim Rreli ................................................ 
Teodor Vasil Janku ..................................................... 
Tojafil Millan Baçi ...................................................... 
Tomor Haxhi Gjoka ................................................... 
Thoma Stefan Kuke .................................................... 
Urani Kristo Kondi (Çeliku) ..................................... 
Valentina Shefqet Myrto ........................................... 
Vangjel Grigor Koja ................................................... 
Vasif Dërvish Biçaku ................................................. 
Vasil Dhimitër Kajana ............................................... 
Vasil Pandi Binka ....................................................... 
Vaso Thoma Shaka ..................................................... 
Vejsel Riza Rizvanolli ................................................ 
Viçens Kacagjeli ......................................................... 
Viron Nazif Bezhani ................................................... 
Vladimir Adem Rada ................................................. 
Xhafer Selman Bogdani ............................................. 
Xhavit Bilal Fagu ........................................................ 
Xhavit Shyqyri Demneri ........................................... 
Ylvi Hatib Pustina ...................................................... 
Ylli Naxhi Agolli ......................................................... 
Ymer Ferit Pampuri ................................................... 
Zihni Jusuf Gjinali ...................................................... 
Zija Rexhep Shaba ...................................................... 
Zyber Hamit Konçi .................................................... 
Zyber Musa Lisi .......................................................... 
Zhan Agustin Bonati .................................................. 
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70 

273 
124 
77 

240 
148 
50 
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118 
112 
101 
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166 
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144 
73 
42 

170 
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211 
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84 
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217 
98 

224 
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65 
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Ali Izet Ohri ................................................................  
Belul Shefqet Hatibi ................................................... 
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