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Omar, Gazze sınırındaki bir dizi gösterinin en kötü günü olan 14 Mayıs 2018'de, 
bir kurşun yırttığıyla bacağını kaybettiğinde, 19 yaşındaydı. Fiziksel acıdan 
psikolojik travmaya kadar aylarca süren ızdırabının ardından Omar, bugün, 
futbol sahasının bir ucundan diğer ucuna  büyük bir güç ve kararlılıkla bir top 
gönderiyor. “Kendime şunu sordum: Ne zamana kadar bu şekilde kalacağım?” 
diye anlatıyor Omar; “Depresyonda ve hiçbir şey yapmadan. Ve sonra  koltuk 
değnekleriyle futbol oynamaya başladım.” 

İki milyon nüfuslu Gazze'de yaklaşık 1.600 ampüte var. Sağlık Bakanlığı'na göre, 
bir yıl önce sınır bölgesinde şiddet olaylarının tırmanmasından bu yana 136 kişi 



bacağını kaybetti. Seksen ampüte futbolcudan 20'si, sınırdaki  şiddet olaylarında  
yaralandıktan sonra uzuvlarından oldu. 

İlk ampüte futbol takımı bir yıl önce Gazze'de bir maç organize etti. Bu ay, Avrupa 
Ampüte Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Simon Baker tarafından yapılan bir 
haftalık ziyaret, üst düzey antrenörlük almak ve becerilerini geliştirmek için, 
oyuncuların karşısına çıkan ilk fırsat oldu. Bu durum beş yeni takımın 
oluşturulduğu Gazze Şeridi’ndeki ampüte futbol maçlarına ilginin artmasına 
yardımcı oldu ve ilk turnuva kalabalık taraftar guruplarının ilgisini çekti. 

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) tarafından davet edilen Baker, Gazze 
Şeridi'nde 15 antrenör, 12 hakem ve 80 ampüte oyuncuyu eğitti. Proje 
önümüzdeki aylarda Gazze'yi uluslararası yarışmalarda temsil edecek güçlü bir 
takım oluşturma hedefi ile devam edecek. 

Baker, bacağını 2004 yılında bir şantiye kazasında kaybetti. O zamandan beri, 
ampütelerin sporcu olabileceğini kanıtlamak için her türlü imkanı zorladı. ICRC, 
Gazze'deki fiziksel rehabilitasyon programının bir parçası olarak, engellilerin 
karşı karşıya kaldıkları yaftalama ile mücadele etmelerine ve spor yoluyla güven 
kazanmalarına yardımcı olmaktadır. 
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