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رؤساء الجلساتالتوقيت المحاضرون الموضوع 

الخميس 29 ديسمبر 2011

01:45-12:45

11:30-10:30

10:30-09:30

11:45-11:30

12:45-11:45

15 دقيقة 

المحاضرون 

• تشارلز الن – مدير التسويق بنادي ارسنال
 •   غي لوران ايبستين - مدير التسويق في االتحاد

    االوروبي لكرة القدم

 • بيتر كينيون - المدير التنفيذي السابق لنادي
    مانشستر يونايتد وتشلسي

 • علي األحمد - الرئيس التنفيذي لالتصال
    المؤسسي بمؤسسة اإلمارات لالتصاالت

• عزالدين الكالوي - رئيس تحرير موقع كووورة دوت كوم

المحاضرون

 • خافيير لوزانو - رئيس دوري المحترفين لكرة قدم
    الصاالت بإسبانيا

•  جوان كوسكو - المدير التنفيذي التحاد كرة القدم الشاطئية
 • ممثل عن لجنة الكرة النسائية في اتحاد

    االمارات لكرة القدم

المحاضرون

 • فابيو كابيلو - المدير الفني للمنتخب الوطني االنكليزي
     و  مالينديس - مدير عام مركز اعداد المدربين في االتحاد

    االسباني لكرة القدم

 • عبداهلل صقر - مدير أكاديمية نادي الشباب العربي لكرة
    القدم و مدرب المنتخب االماراتي سابقًا

 اإلدارة التجارية لشركات كرة القدم

- تجربة ناجحة اقتصاديًا ورياضيًا
 -  االستراتيجية التجارية الجديدة  في االتحاد

    االوروبي لكرة القدم

الشراكة المتكاملة بين أطراف 
منظومة االحتراف

- العائد المالي من االستثمار في الالعبين

 - العائد االقتصادي من رعاية الفعاليات
    الرياضية

 - دور المواقع االلكترونية والتواصل
    االجتماعي في كرة القدم

استراحة

نماذج جديدة ناجحة في كرة القدم

-  كرة قدم الصاالت

- كرة القدم الشاطئية
- كرة القدم النسائية

استثمارات األندية في الالعبين

 - عالقة استثمارات األندية في الالعبين
    وتأثيرها على أداء المنتخبات الوطنية

 - تأثير زيادة عدد المحترفين في األندية
    على المنتخبات

التوصيات الختامية للمؤتمر 02:00-01:45

ماريو كاالفوتي
 -

عضو غرفة فض
المنازعات في االتحاد
الدولي لكرة القدم

 هذه الجلسة برعاية مؤسسة
االمارات لالتصاالت

عدنان حمد
-

 اعالمي و مقدم برامج  
قناة دبي الرياضية

كفاح الكعبي
-

  اعالمي و مقدم برامج  
اذاعة نور دبي

محمد حمادة
-

 محلل و اعالمي
قناة دبي الرياضية

ورشة عمل:
 4:00 – 5:30  مساًء  : لمدربي االندية والمنتخبات – فابيو كابيلو )المدير الفني للمنتخب الوطني االنكليزي(

و مالينديس )مدير عام مركز اعداد المدربين في االتحاد االسباني لكرة القدم(
•

األربعاء 28 ديسمبر 2011

رؤساء الجلساتالتوقيت

11:00-09:30

11:15-11:00

12:15-11:15

01:15-12:15

 حفل االفتتاح

التسجيل

 كلمة المؤتمر

المحاضرون 

المحاضرون

• ساندرو روسيل -  رئيس نادي برشلونة
• بينتو دا كوست - رئيس نادي بورتو البرتغالي

• جياني   انفانتينو  -  األمين   العام   لالتحاد   األوروبي
 • جيوفاني برانكيني – نائب رئيس

    الرابطة اإليطالية لوكالء الالعبين

الموضوع 

رؤية من القيادة

- خطة عمل نادي برشلونه
- كيفية إدارة الموارد المالية

- الشفافية المالية
- دور وكالء الالعبين

كيفن روبيرتس
-

مدير التحرير في
 مجموعة سبورت بزنس

15 دقيقة  استراحة

شركات كرة القدم ... بين الواقع 
والمستقبل

- رؤية مستقبلية لشركات كرة القدم بدبي  
- نموذج شركة الوصل لكرة القدم

- تجربة شركات أندية دولة اإلمارات

• د. أحمد الشريف - أمين عام مجلس دبي الرياضي
 • مروان بن بيات - رئيس مجلس إدارة شركة

    الوصل لكرة القدم
• عبداهلل الجنيبي – نائب رئيس لجنة دوري المحترفين

المحاضرون 

محمد نجيب
-

مدير قناة أبوظبي الرياضية

المحاضرون 

تجارب ناجحة

عالم التميز

 • كرستيانو رونالدو – النجم البرتغالي والعب نادي
    ريال مدريد اإلسباني، أفضل العب  بالعالم لعام  2008 

 • اليساندرو دل بييرو –   قائد نادي يوفنتوس والفائز
    بكأس العالم 2006 مع منتخب إيطاليا

مصطفى اآلغا
-

 مدير البرامج الرياضية
MBC     

عرض المسابقة والبحوث من الساعة 3:00 حتى الساعة 7:00  مساًء  

 Wednesday, 28 December 2011

Time Session Title Speakers

Registration 

Opening Ceremony

09:30-11:00 View From the Top

Research & Competition display from 3:00 - 7:00 pm

Conference Speech

- FC Barcelona business plan
-	 How	to	manage	financial	resources
- Financial fair play
- Role of players’ agents

Speakers

Moderators

•	Sandro	Rosell	-	FC	Barcelona	President
•	Jorge	Pinto	Da	Costa	-	F.C.	Porto	Chairman
•	Gianni	Infantino	-	UEFA	Secretary	General
•	Giovanni	Branchini	-	Italian	Agent	Association 
	 President

Kevin	Roberts
-

Editorial	Director
SportBusiness	Group

11:00-11:15 Break 15 min

11:15-12:15 Football Companies ... 
Current and Future Trends Speakers

-	 Future	vision	for	football	companies 
	 in	Dubai
-	 Al	Wasl	football	company	model

- Challenges of companies of 
	 UAE	sports	clubs

•	Dr.		Ahmad	Al	Sharif	-	Secretary	General	of 
	 Dubai	Sports	Council
•	Marwan	Bin	Bayat	-	Chairman	of	the	Board, 
	 Al	Wasl	Football	Company
•	Abdullah	Al	Junaibi	-	Vice	President	of	the 
	 UAE	Professional	League	Committee

Mohammad	Najib
-

Head	of
Abu	Dhabi	Sports	Channel

12:15-01:15 Excellence Unfolded Speakers

•	Cristiano	Ronaldo	-	Real	Madrid	football	player		
	 &	Best	Player	in	the	World	in	2008
•	Alessandro	Del	Piero	-	Captain	of	Juventus	FC,	 
	 winner	of	the	2006	World	Cup	with	the 
	 Italian	National	Team

Mustafa	Al	Agha
-

Sport	Programs	Manager	
MBC

Success stories

Workshops:
•	4:00 - 5:30 pm:  For National Teams & Club Coaches	-	Fabio	Capello	(England	Natinonal	Team	Manager) 
	 &	Gines	Melendez	Sotos	(Director	of	the	Royal	Spanish	Football	Federation	Coach	Training	Center)

01:45-02:00

12:45-01:45 Clubs Investments in Players Speakers

10:30-11:30 Investing in Partnerships This session is sponsored by Etisalat

Thursday, 29 December 2011

Time Session Title Speakers

09:30-10:30 Business Talk

- Arsenal’s	successful	commercial	experience
-	 The	new	commercial	strategy	of	UEFA

Speakers

Moderators

•	Charles	Allen	-	Head	of	Marketing,	Arsenal
•	Guy-Laurent	Epstein	-	Marketing	Manager,	UEFA

Mario	Gallavotti
-

Member	of	UEFA	Legal 
  Committee & Member of

FIFA	Dispute	Resolution	Chamber

•	Peter	Kenyon	-	Former	CEO	of	Manchester 
	 United	&	Chelsea
•	Ali	Al	Ahmed	-	Chief	Corporate 
	 Communications	Officer,	ETISALAT
•	Ezz	El	Din	Elkallawy	-	Editor-in-chief,	kooora.com

Adnan	Hamad
-

Presenter	&	Commentator 
		Dubai	Sports	Channel

11:30-11:45 Break 15 min

11:45-12:45 Evolution of Football Speakers

- Futsal

- Beach Soccer

-	 Women’s	Football	

•	Javier	Lozano	-	President	of	the	National 
	 Futsal	League	of	Spain
•	Joan	Cusco	-	CEO	&	Board	Member	of 
	 FIFA	Beach	Soccer	SL
•	Representative	from	the	Women’s	Committee 
	 in	UAE	Football	Federation

Kifah al-Ka’abi
-

Sports	Program	Presenter 
		Noor	Dubai	Radio

-	 Clubs	investments	in	players	&	the 
 impact on national teams

-	 Impact	of	football	club’s	foreign	players 
 on national teams

•	Fabio	Capello	-	Manager	of	the	England	National 
	 Team	&	Gines	Melendz	Sotos	-	Director	of	the	Royal 
	 Spanish	Football	Federation	Coach	Training	Center

•	Abdullah	Saqer	-	Manager	of	Al	Shabab	Football	Club 
	 Academy	&	former	UAE	National	Team	Manager

-	 Return	on	investment	with	players

-	 Return	on	investment	with 
 sponsorships
- Websites	&	social	media’s	impact	on	football

Recommendations of the Conference

Moahammad	Hamada
-

Journalist	&	Analyst 
		Dubai	Sports	Channel


