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األمناء/ قحطان طمبح :

يف الـــ ٨ من مارس من العــام املايض 2019م فقدت 
ردفان الجنوبية واحدا من أروع شــبابها الذي ال يختلف 
اثنان عىل أنــه فعاًل من أروع شــباب املقاومة الجنوبية 
الباســلة وقادتها وممن أبدعوا يف أداء دورهم يف الحياة 
دفاعا عن حدود األرض وكرامة اإلنســان ودين الله وعىل 
طول وعرض الوطن الجنويب الكبري. هو الشــهيد القائد 
هزاع قاسم هادي بن سحداد ذلك الشاب الردفاين األصيل 
املنحدر من أرسة مناضلة وأب ال تخلو صفحة من صفحات 
تاريخ ثورة أكتوبر يف ردفــان إال وكان حارضها. األرسة 
التي كانت تشــكل بالنسبة للشــهيد البطل هزاع مدرسة 
للكفاح منها تعلم )وعىل أيدي خمســة من ذئابها الحمر 
أحمد ،صالح ،محســن، محمد وقاسم هادي بن سحداد( 
دروسا عن الثورة وأخالق الثائر وأخرى عن الحرية ومثن 
الحرية. وهو ما أبرزه الشــهيد بســلوكه الرائع وأخالقه 
العالية،  ببســالته وإرصاره عىل السري يف ُخطى أسالفه 

الثوار.
من هنا كانت انطالقة الشهيد هزاع بن سحداد مع رحلته 
الكفاحية األوىل مع ثــورة الجنوب التحررية، مع الحراك 
السلمي لتحرير واستقالل الجنوب الذي يعترب أوىل رشارة 
الثــورة الجنوبية. بل ونواة ثــورات الربيع العريب، حيث 
كان الشــهيد هزاع مع األوائل ممن اكتظت بهم ساحات 
وميادين النضال الســلمي الجنويب الذيــن قالوا وبأعىل 

أصواتهم: نعم لتحرير الجنوب، نعم الستعادة  دولة الجنوب، نعم 
للدفاع عن هوية وكرامة أبناء الجنوب... فعال لقد كان الشــهيد 
بن ســحداد رغم الفقر والعوز والحرمان الذي  يعانيه، كان ُشعلة 
ُمتقدة نورها ميأل ســاحات وميادين النضال الســلمي، يف عدن 

ولحج وأبني وحرضموت والضالع ويف ردفان مهد االنطالقة.
مل تكن هــذه نهاية كل يشء بل كانــت بداية ملرحلة كفاحية 
جديدة ُفرضت عىل شعبنا يف الجنوب هي مرحلة الحسم وحمل 
الســالح  فكان شــهيدنا البطل واحدا من أوائل شباب املقاومة 

الجنوبية الذين لبوا النداء واستجابوا لصوت العقل واملنطق الذي 
يقول )ما أخذ بالقوة فلن يعود إال بالقوة( ليتجه مع الفوج األول 
كقائد ملجموعة قتالية وبسالحه الشخيص املوروث عن ذئب من 
ذئــاب أكتوبر، إىل جبهة بلة ردفان التي شــهدت أرشس املعارك 
وسطر خاللها شباب املقاومة الجنوبية أروع املالحم البطولية يف 
الدفاع عن األرض الجنوبية والهجوم عىل كل من يحاول أن يغزو 

حدودها أو يُدنس ترابها. 
نعم إن األمــر كذلك لطاملا واملقاومة الجنوبية برجالها هي من 
تتقــدم الصفوف وتصنع االنتصار تلو االنتصار وتقدم الشــهيد 

تلو الشــهيد وعــىل كل الجبهات واملحــاور... إذن هذه هي 
الجنوب الذي نعرفها ونعشــقها .. وهذه هي ردفان الجنوبية 
التي أنجبت الشــهيد البطل هزاع والشهيد هادي محمد صالح 
والشهيد جامل شــعنن واملقولب والدوبيل وصالح عيل هيثم 
وجــواد الطوحري وطابــور ال ُيحىص وال ُيعد من شــهداء 
املقاومة الجنوبية، كام أنجبت قبلهم ثوار أكتوبر وصناع فجر 
نوفمرب لبوزة و قاسم هادي والزومحي وسعيد صالح وصالح 
والقطيبي  والداعري  والذيبــاين  والخبجي  املزاحمي وطمبح 
والحجييل وفاضل جودة وغريهم مــن رجال الثورة والدولة. 
ويف الوقــت الذي ال زالــت والدة للرجال األوفيــاء، بل ممن 

يعشقون املوت من أجل أن نحيا .
نعم؛ إنها الجنوب وطن  الثوار واألحرار... وطن من يحميها 

ويفتديها... وطن من تسكن وجدانه قبل أن يسكنها.
الشهيد هزاع قاسم هادي بن سحداد من مواليد عام ١٩٨٢م 

يف قرية حبيل السبحة مديرية حبيل جرب ردفان م/ لحج.
التحق بالقوات املســلحة عام ٢٠٠٠م إال أن املامرســات 
العنرصيــة الذي ميارســها قادة الوحدات العســكرية بحق 
الجنوبيني حالت من استمرار الشهيد من مواصلة الخدمة يف 
جيش والؤه لألرس الحاكمة، ليتجه بعد ذلك ملواصلة دراســته 
الثانوية والجامعية  ليتخرج عام ٢٠٠٧م بشهادة بكالريوس 

تخصص كيمياء أحياء كلية الرتبية جامعة عدن.
متزوج وأب لولد وثالث بنات .

استشــهد يف الـ ٨ من مارس ٢٠١٩ م يف جبهة الساحل 
الغريب وإىل جانبه كل من الشهيد هادي محمد صالح والشهيد 
جامل شعنن والشهيد قاسم عبدالباري املقولب وإصابة مجموعة 

من شباب املقاومة الجنوبية.
الرحمة للشــهيد القائد هزاع قاســم هادي بن سحداد ولكل 

شهداء الثورة الجنوبية.
الشفاء لكل جرحى املقاومة الجنوبية.

الحرية لألرسى الجنوبيني وعىل رأســهم اللواء محمود أحمد 
سامل الصبيحي.

الذكرى االأوىل ال�ست�سهاد القائد هزاع قا�سم هادي بن �سحداد

تهديكــم مصلحــة الضرائــب أطيب حتياتها مبناســبة حلــول العام املالــي اجلديد 
2020م، ويســرها أن تدعــو كافــة مكلفــي ضرائــب الدخــل )ضريبة األربــاح التجارية 
والصناعيــة وضريبة املهن غير التجارية وغير الصناعيــة(، اخلاضعني واملعفيني وكذا 
مكلفــي الضريبة على ريع العقارات لتقــدمي إقراراتهم الضريبية عن دخولهم احملققة 
خــال الســنة الضريبية 2019م، وفقــا ألحكام قانون ضرائب الدخل رقم )17( لســنة 
2010م، والئحتــه التنفيذية وســداد مبلغ الضريبة املســتحقة مــن واقعها يف ذات يوم 
تقدمي اإلقرار بحسب االختصاص املكاني وذلك خال املوعد القانوني الذي ينتهي يف 

30 أبريل 2020م، وعلى النحو التالي:
1- فئــة كبار املكلفني: عليهم تقدمي إقراراتهم الضريبية مصحوبة بالقوائم املالية 
ومصادقًا عليها من محاسب قانوني معتمد ومستندة لدفاتر وحسابات منتظمة وذلك 
لدى فروع الوحدة التنفيذية للضرائب مصحوبة بقائمة الدخل ومســتندة إلى دفاتر 
وحســابات منتظمــة وذلك إلى فــروع الوحدة التنفيذيــة للضرائب على كبــار املكلفني 

باحملافظات احملررة )عدن - املكا - تعز املدينة(.
2- فئــة متوســطي املكلفني: عليهم تقــدمي إقراراتهم الضريبيــة مصحوبة بقائمة 
الدخل ومســتندة إلى دفاتر وحسابات منتظمة وذلك إلى مكاتب الضرائب باحملافظات 

احملررة.
3- فئة صغار املكلفني: عليهم تقدمي إقراراتهم الضريبية إلى فروع مكاتب الضرائب 

باملديريات.
ويف حالــة تقــدمي اإلقــرار يف املوعــد القانوني مينــح القانون حوافــز للمكلف على 

النحو التالي:
1- 1.5 % من إجمالي الضريبية املســتحقة يف حال تقدمي اإلقرار وســداد الضريبة 

خال شهر يناير.
2- 1 % مــن إجمالــي الضريبية املســتحقة يف حال تقدمي اإلقرار وســداد الضريبة 

خال شهر فبراير.
3- 0.5 % من إجمالي الضريبية املســتحقة يف حال تقدمي اإلقرار وســداد الضريبة 

خال شهر مارس.
وتهيــب املصلحــة بجميــع املكلفــني )خاضعــني ومعفيني( ســرعة املبــادرة بتقدمي 
إقراراتهــم الضريبية مســتوفية للشــروط الشــكلية والقانونيــة وعلى النمــوذج املعد 
من قبــل املصلحة لهذا الغرض وذلــك إلى اإلدارة الضريبيــة املختصة حتى ال يتعرض 

املخالفون للجزاءات والعقوبات القانونية.
مــع التنويه بأن املكلفــني املعفيني من ضريبة األرباح التجاريــة والصناعية ملزمني 
بتقدمي إقراراتهم إلى اإلدارة الضريبية ما لم سيتم فرض الغرامات القانونية وسدادها 

وفقًا ألحكام القانون.
للمزيــد مــن املعلومــات يرجــى االتصال مبصلحــة الضرائــب على األرقــام واملواقع 

التالية:
تلفون رئاسة املصلحة - 323346/ 02

E-MAIL: Tax.auth.aden@gmail.com

فــروع الوحدة التنفيذية لضرائب على كبار املكلفني - عدن تلفون:  270501 / 02- 
حضرموت ت: 314844/ 05 - تعز ت : 257593/ 04

اإعالن من م�سلحة ال�سرائب


