
  

 
 
 
 
  

 

 
Uالسيرة الذاتية لعمر الشناويU: 

 
وهو حاليًا العب منافس في رياضة الفروسية والسباحة. إنضم المصري عمر الشناوي العب مصري في األولمبياد الخاص 

، بعد تخرجه من إتحاد الشباب لكرة القدم الذي نظمه آنذاك النادي 18عمر إلى األولمبياد الخاص عندما كان في سن الـ  
ها زيادة ثقته بطرق مختلفة، من ضمنو الرياضي في بلده. يقول عمر أن األولمبياد الخاص أثر على حياته بشكل أفضل 

لقد ساعده األولمبياد الخاص  واإلختالط بهم إجتماعيًا. ج في المجتمع، مقابلة أفراد جددبنفسه األمر الذي شجعه على اإلندما
وجعله يشعر بأنه قادر ويستطيع التفوق في أي شيء يقوم به إذا بذل جهده. رياضة  ليتفوق في العديد من المجاالت في حياته

رياضة جيدة لتحسين الفروسية عمر المفضلة هي الفروسية ألنه من محبّي الحيوانات، وخاصًة األحصنة، وتُعتبر رياضة 
لياقته ا تحسن ع، ولكن أيضًا ألنهليس فقط بهدف اإلستمتامختلفة قوته ومساعدته لحل مشاكل الظهر. يمارس عمر رياضات 

ببطولة الفروسية  رياضي له، عندما فاز البدنية. يعتبر عمر أكثر لحظة فخر رياضية وشخصية له حقق فيها أفضل رقم 
شارك عمر في األلعاب قد و  .2010خالل االلعاب االقليمية السابعة لمنطقة الشرف االوسط وشمال أفريقيا، سوريا 

. كما وشارك فى األلعاب الوطنية فى رياضة السباحة 2012 عام الفروسية وحصل على المركز األول الوطنية في رياضة
 م حرة.50وحصل على المركز الثانى فى سباق  ،2014والتى أقيمت فى الجامعة األمريكية بالقاهرة عام 

 أفراد أسوياء وتكوين الصداقات. جنبًا لجنب مع في نادي رياضي محلي، حيث يمكنه التدرب التدريبيستمتع عمر أيضًا ب
بالموسيقى وخاصًة بأعمال الفنان عمر دياب، مغني مصري عب وإطار المنافسة، يستمتع عندما يكون عمر خارج المل

شارك عمر في العديد من ل وهو عضو في فرقتين مختلفتين. حيث يعزف على الطبمعروف جدًا، وعمر نفسه موسيقي، ب
 كعازف منفرد على الصبلة والدرمز.اإلحتفاالت والمناسبات 

 
يدرس عمر في الجامعة الكندية العالمية في القاهرة، إختصاص اإلعالم. ومؤخرًا أكمل عمر تدريب لمدة شهر في شركة 

 .اإلقليمية والعالمية نشاطاتفي العديد من الممثالً األولمبياد الخاص المصري مصرية للعالقات العامة. شارك عمر 

، لبرنامج الصحيلاإلقليمي فتتاح اإلإلقاء كلمة أمام الحضور فى عمر في عدة مناسبات، أبرزها شارك كمتحدث رسمي 
وألقى كلمة فى أفتتاح ندوة . 2014 ، القاهرةفي ألقى كلمة خالل ختام الكأس اإلقليمى لكرة القدم كما  .م2013، القاهرة

مؤسسة االولمبياد الخاص، ت باليوم العالمي ليونس كيندي شرايفر التوعية التى أقيمت فى نادى هليوبوليس بمناسبة اإلحتفاال
 .2013المهندس أيمن عبد الوهاب عام الشرق األوسط وشمال أفريقيا بحضور الرئيس اإلقليمي لمنطقة 

لشرق منطقة للألولمبياد الخاص عالمي تم تكريم عمر من قبل مجلس إدارة نادي هليوبوليس بعد تنصيبه كمتحدث رسمي 
 . 2015األوسط وشمال أفريقيا، وبعد مشار كته فى األلعاب العالمية الصيفية بلوس أنجلوس 

 


