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"الزعيم" ينظم ورشة التدريب اإلعالمي لالعبين بالتعاون مع جامعة العين

جامعة مع بالتعاون العين نادي نظم المؤسستين، بين المبرمة الشراكة إطار وفي اإلماراتية، المحترفين رابطة مظلة تحت
الملحقة الشخصيات كبار قاعة في النادي أكاديمية والعبي والرديف، األول الفريق لالعبي اإلعالمي التدريب ورشة العين

بملعب خليفة بن زايد.

عميد عيساني- الطيب رحيمة الدكتورة واإلداري، الفني والجهازين الالعبين من مميز بحضور حظيت التي الورشة وقدم
كلية االتصال واإلعالم في جامعة العين، والدكتور مختار العريشي- األستاذ المساعد بجامعة العين.

التقليدي اإلعالم وسائل مع التعامل خالل من اإلعالمية، الشؤون في والنظري العملي الشقين التدريبية، الورشة تناولت
التواصل وسائل عبر اإليجابي الحضور وتعزيز الجماهير مع التواصل في النادي باستراتيجية االلتزام وأهمية والحديث،

االجتماعي.

كيفية إلى باإلضافة وأهميتها، ودورها اإلعالم وسائل بمختلف التعريف ضمنها، من محاور عدة الورشة استعرضت كما
والتوصيات والمحاذير اإلعالمي بالجانب المتعلقة والواجبات الالعبين على الملقاة والمسؤوليات اإلعالم مع التعامل

المرتبطة بالظهور على منصات مواقع التواصل االجتماعي.



وثمن عبداهللا علي، مشرف الفريق األول والرديف، جهود رابطة المحترفين اإلماراتية وجامعة العين، لحرصهما على
التنسيق مع النادي حول تنظيم وإدارة ورشة التدريب اإلعالمي، مؤكداً في الوقت نفسه على أهمية المحاور التي

عن معرباً الكلية، عميد عيساني- رحيمة الدكتورة بقيادة واإلعالم االتصال كلية في االختصاص أهل عبر الورشة تناولتها
بالغ تقديره لكل من ساهم في إنجاح الورشة التي حققت المكاسب المرجوة.

والتزام الرائع "التنظيم قائلة: والعبين، فني وجهاز إدارة من النادي تعامل باحترافية رحيمة الدكتورة أشادت بدورها
على الرياضية المؤسسات أكبر من واحداً يعد الذي العين لنادي اإليجابية الصورة يعكس االحترازية باإلجراءات الجميع

مستوى القارة اآلسيوية".

المؤشرات من يعد التوعوية، الورش تلك مثل بتنظيم اإلماراتية المحترفين ورابطة النادي اهتمام "إن وأضافت:
الخدمات أفضل لتقديم سعياً المميزة، المبادرات كافة مع التجاوب على حريصون العين جامعة في ونحن اإليجابية
بمختلف النادي فرق العبي تفاعل أن المؤكد ومن الخصوص، وجه على العين ومدينة عامة بصورة اإلمارات دولة لمجتمع
ومفعماً جيداً شعوراً منحتنا تنظيمها على أشرفنا التي اإلعالمي التدريب ورشتي خالل المميزة وحضورهم السنية المراحل

بالسعادة والتفاؤل، وأتمنى أن يخرج الجميع بالفائدة المرجوة من تنظيم ورشة العمل".
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