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مؤتمر دبي الرياضي الدولي الحادي عشر
كرة القدم الحديثة حوكمة

2016ديسمبر 27الثالثاء : اليوم االول 

التسجيل  08:00–09:00

القيادة واالدارةورشة عمل 

المحور  رئيس الجلسة  المتحدثين  التوقيت 

في نجاح االندية المحترفة أهمية تطبيق الحوكمة
جيف سالك 

نائب رئيس قناة توك

المدير العام لنادي روما االيطالي: أمبرتو غانديني -

مالك نادي ليجيا وارسو، بولندا -ميودوسكيداريوز-

09:00–10:30

إستراحة   10:30–10:45

االتحادات الوطنية حوكمةورشة عمل 

المحور  رئيس الجلسة  المتحدثين  التوقيت 

عرض افضل الممارسات في تطبيق الحوكمة باالتحاد ات الوطنية لكرة 

القدم

توني دامشتيلي 

المسؤول االعالمي باالتحاد االوروبي لكرة القدم

رئيس االتحاد االيطالي لكرة القدم –كارلو تافيكيو  -

رئيس االتحاد البرتغالي لكرة القدم –فرناندو جوميز -

رئيس إتحاد اإلمارات لكرة القدم–مروان بن غليطة -

10.45-12.00

إستراحة   12:00–12:15

استخدام تقنية الفيديو في التحكيم: دراسة حالة

المحور  رئيس الجلسة  المتحدثين  التوقيت   

تجربة نظام الفيديو المساعد للحكم 
بيير لويجي كولينا 

رئيس إدارة التحكيم باإلتحاد االوروبي لكرة القدم

حكم دولي إنجليزي -مارك كالتنبيرغ -

حكم دولي إيطالي–نيكوال ريتزولي -

حكم دولي اماراتي سابق –علي حمد -

12:15–13:45



مؤتمر دبي الرياضي الدولي الحادي عشر
كرة القدم الحديثة حوكمة

2016ديسمبر 28األربعاء : اليوم الثاني 

التسجيل  08:00 :09:00

المدربين ورشة عمل 

المحور رئيس الجلسة  المتحدثين  التوقيت 

دور المدربين في ترسيخ النزاهة في كرة القدم انا لورا بانيت 

اعالمية في قناة بي ان سبورت

مدرب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي –اوناي ايمري -

ابقامدرب منتخب روسيا ونادي ميالن و لاير مدريد س-فابيو كابيلو  -

مدرب منتخب البرتغال : فرناندو سانتوس -

09:00 :10:00

إستراحة   10:00 :10:15

ورشة عمل  الالعبين 

المحور  رئيس الجلسة  المتحدثين  التوقيت   

متطلبات النجاح لالعب المحترف
مصطفى االغا

في أم بي سيرئيس القسم الرياضي

العب نادي انطاليا سبور التركي –صامويل إيتو -

نائب رئيس نادي انتر ميالن االيطالي-خافيير زانيتي -

العب نادي روما االيطالي ومنتخب مصر –محمد صالح -

10:15–11:45

إستراحة   11:45–12:00

كرة القدم  دولياحوكمة: الجلسة الرئيسية 

المحور  رئيس الجلسة  المتحدثين  التوقيت 

اهمية الحوكمة في نجاح االتحادات الكروية الدولية والقارية
روب هاريس

اعالمي في اسوسيت بريس

رئيس اإلتحاد الدولي لكرة القدم :  جياني انفانتينو -

ئيس االتحاد رئيس إتحاد الكونكاف لكرة القدم ونائب ر: فيكتور مونتالياني -

الدولي

12:00–13:30



11th Dubai International Sports Conference

Governance in Modern Football

Day 1 Tuesday, December 27, 2016

SPEAKERS MODERATOR TOPICS TIME

Registration 08:00 - 09:00

Leaders & Managers 

• Umberto Gandini - AS Roma CEO
• Dariusz Mioduski - Owner Legia Varsavia, Poland

Jeff Slack 
Vice-President of TOK.tv

The Importance of Governance in the Success of 
Professional Football Club

09:00 – 10:30

Coffee Break 10:30 – 10:45

Football Associations

• Carlo Tavecchio - Italian Federation President
• Fernando Gomes - Protuguese Federation President
• Marwan Bin Ghulita - UAEFA Chairman

Tony Damascelli - UEFA 
media officer

Sharing the Best Practices of Good Governance in 
National Football Associations

10:45 – 12:00

Coffee Break 12:00 – 12:15

VAR - Case Study 

• Mark Cluttenberg - Premier League Referee
• Nicola Rizzoli - Series A Referee
• Ali Hamad – UAEFA, Former International Refree

Pierluigi Collina
UEFA Chief Refereeing 

Officer 

FIFA VAR Experimentation [Video Assistant 
Referees]

12:15 – 13:45



11th Dubai International Sports Conference

Governance in Modern Football

Day 2 Wednesday, December 28, 2016

SPEAKERS MODERATOR TOPICS TIME

Registration 08:00 – 09:00

Coaches Session

• Unai Emery – PSG Coach
• Fabio Capello – Former Milan Coach, Real Madrid, Russian & England National 

Team 
• Fernando Santos - Portugal National Team Coach

Anne Laure Bonnet
Bein Sports 

The Role of Coaches for Football Integrity 09:00– 10:00

Coffee Break 10:15–10:00

Players Session

• Samuel Eto’o – Antalyaspor Turkish Player 
• Javier Zanetti – FC Inter Milan, Vice-President
• Mohamad Salah – AC Roma Player 

Mustapha Al Agha 
MBC

Successful Requirements for Professional 

Players
10:15 – 11:45

Coffee Break 12:00–11:45

Main Session – International Football Governance

• Gianni Infantino – FIFA President
• Victor Montagliani – Concacaf President & FIFA Vice-President

Rob Harris
Associated Press 

The Importance of Governance in the Success of 
International & Continental Football Bodies 

12:00– 13:30


