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ALAFORS. Det som tidi-
gare var Cup Sjövallen 
är numera Zcooly Cup.

Som arrangör står 
Ahlafors IF.

118 lag var anmälda 
till årets turnering och 
215 matcher genomför-
des.

Sjövallens vackra idrotts-
plats bjöd på bästa tänkbara 
förutsättningar den gångna 
helgen. Det blev en sports-
lig och ekonomisk fullträff. 
Gräsmattorna, såväl A- som 
B-plan, var i absolut topp-
skick och vädret gick san-
nerligen inte att klaga på. 
Regnet som drog in på lör-
dagseftermiddagen gjorde 
ingen skada – tvärtom.

I de yngsta åldersklasser-
na, fl ickor och pojkar 8-9 
år, genomfördes gruppspel 
och inget segerlag korades. 
Medaljer delades däremot 
ut i övriga åldersklasser, med 
följande slutställning:

F-10: 1. Jitex, 2. Älvsborgs 
FF, 3. BK Häcken. F-11: 
1. Nol/Ahlafors, 2. Ödsmål 
IK, 3. BK Häcken. F-12: 1. 
Älvsborgs FF, 2. Nol/Ahla-
fors, 3. Kungälv FF. P-10: 
1. Nol IK, 2. Stenungsunds 
IF, 3. Lödöse/Nygård. P-11: 
Kungsbacka IF lag 1, 2. Tölö 
IF lag 1, 3. Askims IK. P-12: 
1. Ytterby IS, 2. Mölnlycke 

IF, 3. Partille IF.
På söndagen gästades Sjö-

vallen av Hannes Stiller, 
tidigare forward i IFK Gö-
teborg men numera hem-
mahörande i Ljungskile SK. 
Hannes var behjälplig med 
prisutdelningen vilket var 
mycket uppskattat.

JONAS ANDERSSON

Zcooly Cup – en fullträff!

Den tidigare Blåvittspelaren, numera hemmahörande i Superettanlaget Ljungskile, Hannes Stiller, 
agerade prisutdelare på Sjövallen i söndags. Här blir han presenterad av speaker Thore Skånberg.

Zcooly Cup bjöd på inte mindre än 215 matcher under dagar-
na två. Här en match i flickor 8 mellan Ahlafors IF och Kålle-
reds SK.

Blodet fl yter och de 
oskyldiga människor-
na i Kurdistan, Irak 

och Syrien är på fl ykt. 
Barnen gråter ut medans 

terroristerna skriker ”Ji-
had”.

Kurder, assyrier, turk-
mener alla är de på fl ykt. 
Varför? Jo, på grund av 
deras tro. Innan islamister-
nas erövring i Mellanöstern 
existerade andra religioner 
som till exempel  juden-
dom, yezidi, zaratoasht och 
kristendom.

Dessa religioner sträckte 
sig utöver en mängd olika 
minoriteter och har levt 
i samspel med varandra 
för att uppnå fred mellan 
de olika stammarna. Vad 
hände sedan? Extremister-
nas våg av terror skördade 
miljontals liv. Antingen 
konverterar du till islam 
eller så möter du döden!

Idag ser vi hur historien 
repeterar sig själv. ISIS 
ledaren Abu Bakr Al-Bag-
hdadi kom till makten via 
manipulation och terror. 

Målet? En stat fullt med 
extremister. En stat med 
”rena” muslimer.

Just nu ligger 50 000 
oskyldiga kurder mellan 
staden Sengal och bergen i 
södra Kurdistan strandade. 
En blockad av ISIS soldater 
ligger emellan dem och de-
ras enda hopp, Kurdistan.

Dessa människor dör nu 
av svält och brist på vatten.  
På andra sidan står hjälten 
och försöker trycka tillbaka 
ISIS.

Peshmerga är Kurdis-
tans egna militär. En gång 
i tiden var dessa hjältar 
stämplade som terrorister 
av Turkiet, Iran,Syrien och 

Irak. Nu kallas de hjältar. 
Hjältarna som försvarar 
alla minoriteter oavsett 
religion och de har bara ett 
mål i huvudet, demokrati. 
Kurder samlas över hela 
Mellanöstern just nu, både 
män och kvinnor som tar 
upp gevär och försvarar 
sina männskliga rättigheter!

Därför har vi i MUF Ale 
valt att starta en insamling. 

Vi tar emot allt från 
gamla kläder till leksaker. 
Vi kommer även att sälja 
en del av våra egna saker 
och även sälja bakelser och 
saft för att kunna skicka 
pengarna till en organisa-
tion som heter  ”Kurdiska 
röda halvmånen”. De ser 
till att pengarna kommer 
direkt till fl yktingläger i 
Kurdistan.

Allt sker på Ale Torg 
onsdagen  den 13:e augusti 
från kl 17.00-20.00.

Kardo Kalkali 
ordförande för MUF Ale

Blod, terror och krigsförklaring
Extremisternas 
våg av ter-
ror skördade 
miljontals liv. 

Antingen konverterar du 
till islam eller så möter 
du döden!

KARDO KALKALI
Ordförande för MUF i Ale


