السيرة الذاتية :
آحمد عباس الحاج املحامي ووكيل الالعبني واملدربني واملباريات واملستشار القانوني السابق لالتحاد املصري
لكرة القدم ومستشار ألكثر من دولة في املجال الرياضى واالستثمار الرياضى
بدأت العمل كمحامي للسفارات والجاليات األفريقية منذ عام ..١٩٨٩ومن خاللها كان دورى في تعاقد إيمانويل
امونيكى عام 91_90مع نادي الزمالك ثم فكرت في إمكانية العمل كوكيل لالعبني خاصة في هذا الوقت كان
اليسمح اال املحامني فقط ..وبدأت دراسة لوائح االتحاد الدولي ..ومن ثم بداءت باستقدام العبني من أفريقيا
والسفر للكثير من الدول ومن أشهر الالعبني فيلكس ابواجي )احمد فيلكس( وجون اوتاكا جو اوتشيري جودوين
وغزالي محمد وكثيرين جدا علي مدي ثالثون عاما ..وكن اول من قاضى االتحاد املصري لكرة القدم في الفيفا
لتطبيق لوائح الفيفا في مصر
واخيرا تم اعتمادي كمحامي لقضايا الوكالء والالعبني بالفيفا
أيضا كوكيل للمدربني ..منهم بوكير واوتوفيستر وهوملان ومايكل كروجر وديدي فيرنر وايمانويل امونيكى وتوني
هاي وغيرهم الكثيرين وعملوا كمدربني لالندية واملنتخبات
أشهر القضايا عما  ١٩٩٦عندما قاضيت االتحاد املصرى في الفيفا ملخالفة لوائح االتحاد املصري للوائح
االتحاد الدولي وسبتها ..أيضا انتقال عبد الستار صبري الي النمسا وهو هاوي تحت السن من املقاولون
العرب وايضا انتقال عفت نصار انتقال حر الي السعودية وكثير من الالعبني األفارقة إلى أوروبا واشهرهم حبيب
باي السنغالي الي فرنسا ثم الي ارسنال اإلنجليزي ..وكثير من قضايا خاصة باملدربني ضد األندية العربية
وغيرها
عام  ١٩٩٦وكان باسم الالعبني خالد الغندور وعلي ماهر وسمير كمونة بتعاقدهم مع نادي الوحدة السعودي..
وكسبت الدعوى باسمي ضد اتحاد الكرة ومن ثم تم تطبيق الئحة االتحاد الدولي في مصر عام ٩٨ولكنها كانت
مخالفة وطعنت فيها وتم إلغائها وعمل الئحة اخري ومخالفة وطعنت فيها أيضا الي أن تم عمل الئحة اخري
عام ٢٠٠٠وتم تعييني وقتها مستشار باالتحاد املصري لكرة القدم ..واستمر عملي كوكيل لالعبني واملدربني في
أنحاء أفريقيا والعالم ثم تم االستعانة بي لعمل نهضة بالسودان وبالفعل عام  ٢٠٠٥بداءت بإحضار اوتو فيستر
وريكاردو البرازيلي للمريخ والهالل السوداني وتم عمل استثمارات في الالعبني واملباريات الدولية الي أن تم
تفعيل الدوري السودانى بشكل قوى وجذب الكثير من الالعبني واملدربني ..أيضا تم استدعائي عام  ٢٠١٠من
قبل د .محمد القذافي رئيس اللجنة األوليمبية الليبية وعملت كمستشار للجنه الي أن قام…
اسف انتقال حبيب باي السنغالي الي استون فيال اإلنجليزي

