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عدن »األمناء« خاص:
 

أكد نادي القضاة الجنويب أن ما أشــارت إليه ما تسمى 
بنقابة موظفي وزارة املالية يف بيانها الصادر، كان مجافيًا 
للحقيقــة، وتضمن تضليال للــرأي العــام وبهتانا ال ميت 
للحقيقة بأي صلة، فالثابت من املستندات التي قدمها مجلس 
القضــاء األعىل إىل وزارة املالية كانت بشــأن تعزيز فوارق 
ترقيات أعضاء الســلطة القضائية لعــام 2019م بناًء عىل 
قراري رئيس الجمهورية رقمي )41 ، 42( الصادرين بتاريخ 
املمنوحة لهم  القضاة  19/3/2019م واشتملت عىل أسامء 
الرتقيات، وفوارق بدل طبيعة العمل للموظفني اإلداريني يف 
املناطق املحررة، وفوارق الدرجــة القضائية للدفعتني 21 و 
22 من خريجي املعهد العايل للقضاء، ومســتحقات الدفعة 
23من طلبة املعهد العايل للقضاء بعدن، وغريها من الفوارق 
بحســب قرارات رئيس الجمهورية، التــي بلغت معها جملة 
املستحقات الشــهرية مببلغ )270.350.774( رياال بحسب 
كشوفات تفصيلية، وبحسب مذكرات رئيس مجلس القضاء 
األعىل د.عيل نارص سامل املوجهة إىل وزير املالية والتي كان 

آخرها املحررة يف تاريخ 23/3/2020م.
وأوضح النــادي يف بيان صحفي هــام صادر عنه بأن 
وزارة املالية قد دأبت وكبار مســؤوليها يف التعامل وكأنها 
فوق ســلطات الدولــة الثالث، بل ووفــق منهجية موبوءة 
بالفساد من خالل ما تجىل من قيام كبار مسؤوليها بإعداد 
وتقديم تقارير تضمنت ســياًل من املغالطــات واالفرتاءات 
الفاضحة التي يتبني منهــا مدى ما وصلت إليه وزارة املالية 
وكبار موظفيها من جعل املال املســتحق لســلطات الدولة 
العموميني يف  املوظفــني  ومؤسســاتها واســتحقاقات 
قطاعات الدولة والخدمات العامة وســيلة لالبتزاز، لتتحول 
بذلــك وزارة املالية إىل بــؤرة من بؤر الفســاد الذي يجب 
محاربته بشــدة وتقديم العابثني باملال العام واملســتغلني 

لسلطة وظيفتهم يف الوزارة إىل العدالة بكل حزم ورصامة.
القضائية  الســلطة  وأضاف: »لقد تفاجأ عموم أعضاء 
يف املحافظــات الجنوبية واملحررة بصدور بيان ما تســمى 
بنقابــة موظفني وزارة املالية والــذي احتوى يف مضمونه 
عىل جملة من املغالطات واالفرتاءات التي تؤكد مدى فســاد 

هــذه الوزارة والتي بسياســتها املالية املشــوبة 
بالفســاد جّرعت الشــعب وعن عمــد وبإرصار 
صنوف القهر والضيم، وســاهمت إسهامًا كبريًا 
يف جعل موظفي عموم مرافق ومؤسسات الدولة 
يف محافظات الجنوبية واملحررة يتوســلون إليها 
نهاية كل شــهر لرصف مرتباتهم واستحقاقاتهم 
املالية القانونية، ومارست التعذيب املعنوي ألفراد 
املحافظات  يف  والعســكرية  األمنية  املؤسستني 
الجنوبية من خالل تأخري رصف مرتبات منتسبيها 
لعدة أشــهر، يف الوقت الذي يتم وبرسعة ودون 
اعرتاض أو مامطلة أو القيام باملراجعة والتدقيق.. 
توفــري تعزيز مايل لعــدد )1874( ضابطا وفردا 
يتبعــون وزارة الدفاع مبجرد مذكــرة صادرة من 
وزيــر الدفاع وجههــا إىل وزارة املالية، ونحتفظ 
بكافة الوثائق الدالة عــىل ذلك، كل هذا يحدث ثم 
يخرج إلينا موظفــو وزارة املالية ببيان مفضوح 
االســتخفاف واالستغفال يشريون  فيه نوع من 

فيه إىل أن النيابة العامة ـــ نيابة صرية االبتدائية 
ـــ استدعت أحد كبار املسؤولني يف الوزارة للمثول أمامها، 
وأن هذا االستدعاء جاء عىل خلفية قيام الوزارة بتنزيل مبلغ 
يتجاوز عرشة مليار ريال مرتبات منتسبي السلطة القضائية 
العاملــني مع االنقــالب تنفيذًا لتوجيهات ســابقة لرئيس 

الجمهورية«.
ونــوه البيان إىل أن ما يقوم به كبار املســؤولني بوزارة 
املالية مــن العرقلة واملامطلة والتعطيــل يف التعزيز املايل 
لالســتحقاقات القانونيــة ألعضــاء الســلطة القضائية 
وموظفيها اإلداريني الصادرة بشــأنها قــرارات من رئيس 
الجمهوريــة واجبة التنفيــذ وكذا قرارات صــادرة مجلس 
القضــاء األعىل، إمنا يهدفون من كل ذلك الســتمرار الحال 
من عدم االســتقرار املعييش واالضطــراب املجتمعي، وهي 
الحوثيني  ترصفات تصب وتعمل لصالح أجندات االنقالبيني 

يف صنعاء.
وأشــار البيان أن عىل وزارة املالية أن تــدرك أن قرارات 
رئيــس الجمهورية وقرارات مجلــس القضاء األعىل واجبة 
التنفيذ بقوة الدســتور والقوانني النافذة، وأنه ال رقابة لها 

الســلطة  ميزانية  عىل 
القضائية أو الخوض يف مناقشــة تفاصيلها، وأن أي تدخل 
منها من قبيل هذا يعد تدخاًل ســافرًا يف االستقاللية املالية 
للســلطة القضائيــة يجرّمه الدســتور، وأن أي مامطلة أو 
تعطيل أو عرقلة أو امتنــاع يف تنفيذ ما يرتتب من أثر مايل 
لتلك القرارات الرئاسية أو قرارات مجلس القضاء تعد جرمية 

يعاقب عليها القانون.
وأردف: »وإذ يكرر نــادي القضاة الجنويب توضيحه بأن 
ما يقــوم به وكيل نيابة صرية االبتدائية م/عدن من إجراءات 
كانت بناًء عىل شــكوى وبالغ جنايئ تقدم به نادي القضاة 
أمام معايل الســيد النائب العــام يف مواجهة عدد من كبار 
لتعطيلهم ورفضهم وامتناعهم عن  املالية  مســؤويل وزارة 
تنفيذ قرارات رئاســية واجبة التنفيذ وكذلك قرارات مجلس 
القضاء األعىل، ورغم تقديم كل القرارات والكشوفات املرتبطة 
بها إىل وزارة املاليــة بتاريــخ 19/11/2019م إالّ أن كبار 
املســؤولني بالوزارة ظلوا يضعوا العقبات والعراقيل الرامية 
إىل عدم تنفيذ تلك القرارات وإيقاف عمل الســلطة القضائية 
يف العاصمة عدن واملحافظات املحررة وإىل استهداف املعهد 

العايل للقضاء بعدن.. وقد استند البالغ 
الجنــايئ املقدم أمــام النيابة إىل نص 
املادة 165 من قانون الجرائم والعقوبات 
رقم 12/1994م ، ولــن يتواىن النادي 
يف  السري  مواصلة  من  منتسبيه  بكافة 
مالحقة وتعقب املسؤولني بوزارة املالية 

بقوة وحزم ملساءلتهم قانونًا«.
وعرب نادي القضاة عن اســتغرابه 
املالية  من مــام ورد يف بيان نقابــة 
القضاة  نــادي  »ويســتغرب  قائــاًل: 
الجنويب مبا أقدم عليه كبار املسؤولني 
بــوزارة املاليــة من إعــداد تقرير عن 
االســتحقاقات املالية ألعضاء السلطة 
احتوى  اإلداريني  وموظفيها  القضائية 
عىل بيانــات ملفقــة ومضللة، حيث 
غري  بطريقة  املعلومات  فيه  استخدمت 
صحيحه ومضللــة الهدف منها الخداع 
ليرتتب عليه عــدم التعزيز املايل لفوارق 
ترقيات أعضاء السلطة القضائية وفوارق بدل طبيعة العمل 
الدرجة  املحــررة، وفوارق  املناطق  اإلداريني يف  للموظفني 
القضائيــة للدفعتــني 21 و22 من خريجــي املعهد العايل 
للقضاء، ومســتحقات الدفعة 23 من طلبــة املعهد العايل 
للقضاء بعدن، وغريها من الفوارق بحســب قرارات رئيس 
الجمهورية وقرارات مجلس القضــاء األعىل، وبالتايل فإن 
نادي القضاة الجنويب لن يقف مكتــوف األيدي أو متفرجًا 
ملشــاهدة هذا العبث واالســتخفاف، وأنه ســيتقدم مدنيًا 
وجنائيًا أمــام القضاء ملالحقة معدي هذه التقارير املحتوية 

عىل بيانات ومعلومات ملفقة وغري صحيحة«.
واختتم البيان: »وعىل ذلك فــإن نادي القضاة الجنويب 
يحذر وزارة املالية من اســتمرارها يف التدخل يف شــؤون 
السلطة القضائية واســتقالليتها املالية وأن ذلك التدخل يعد 
جرمية ال تســقط بالتقادم، وأنه لن يرتدد وســيقف بحزم 
يف مواجهة هــذا التدخل لحامية الســلطة القضائية من 
توغل الســلطة التنفيذية يف استقالليتها القضائية واملالية 

واإلدارية املقررة دستوريا«.

نادي الق�ساة اجلن�بي يحذر وزارة املالية من ا�ستمرارها يف التدخل يف �س�ؤون ال�سلطة الق�سائية وا�ستقالليتها املالية
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األمناء / خا� :
األمناء / ابو محمد :

�ضعد مو�ض� العمري ��بابة اجلنو��.. املنا�ضل ال�ي �د� 
املوت وواج� العدو ب�ضجاعة ي�ضق� بر�ضا�ضة �ا�رة وجبانة

رسالة من )دبابة ا�نو�( إلى كل الشرفاء واألحرار يف ا�نو�:مواقف وب�والت وتضحيات خالدة من ردفان ويافع إلى املكال و�بن وعدن..

ا بل ا��ل� العدالة  ا و� جاه� � ا��ل� من�ضب�
ا ا وعدوان� والق�ضا�ش �ن قتلني �لم�

ا� لكي � ي�ه� �م املنا�ضل �ضعد العمري هدر�
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حلج / األمناء / خا� :

تهديكــم مصلحة الضرائب ��يب �ياتها مبناســبة حلول العــام املالي ا�ديد 
2020م� ويســرها �ن تدعو كافــة مكلفي ضرائب الدخل )ضريبــة األرباح التجارية 
والصناعيــة وضريبة املهن �يــر التجارية و�يــر الصناعية(� ا�اضعــن واملعفين 
وكــذا مكلفي الضريبة على ريع العقــارات لتقدمي إقراراتهم الضريبية عن دخولهم 
احملققــة خالل الســنة الضريبية 2019م� وفقــا ألحكام قانون ضرائــب الدخل رقم 
)17( لسنة 2010م� والئحته التنفيذية وسداد مبل� الضريبة املستحقة من واقعها 
يف ذات يوم تقدمي اإلقرار بحســب االختصا� املكاني وذلك خالل املوعد القانوني 

الذ� ينتهي يف 30 �بريل 2020م� وعلى النحو التالي:
 1� ف�ــة كبار املكلفــن: عليهم تقــدمي إقراراتهم الضريبيــة مصحوبة بالقوائم 
املاليــة ومصادقــًا عليها مــن محاســب قانوني معتمد ومســتندة لدفاتر وحســابات 
منت�مــة وذلك لد� فرو� الوحــدة التنفيذية للضرائب مصحوبــة بقائمة الدخل 
ومستندة إلى دفاتر وحسابات منت�مة وذلك إلى فرو� الوحدة التنفيذية للضرائب 

على كبار املكلفن باحملاف�ات احملررة )عدن � املكال � تعز املدينة(.
2� ف�ــة متوســ�ي املكلفــن: عليهــم تقــدمي إقراراتهــم الضريبيــة مصحوبــة 
بقائمة الدخل ومســتندة إلى دفاتر وحســابات منت�مة وذلك إلى مكاتب الضرائب 

باحملاف�ات احملررة.
3� ف�ــة صغــار املكلفــن: عليهــم تقــدمي إقراراتهــم الضريبية إلى فــرو� مكاتب 

الضرائب باملديريات.
ويف حالــة تقــدمي اإلقرار يف املوعد القانوني �ن� القانــون حوافز للمكلف على 

النحو التالي:
1� ��1 � مــن إجمالــي الضريبيــة املســتحقة يف حــال تقــدمي اإلقــرار وســداد 

الضريبة خالل �هر يناير.
2� 1 � من إجمالي الضريبية املســتحقة يف حال تقدمي اإلقرار وسداد الضريبة 

خالل �هر فبراير.
3� ��0 � مــن إجمالــي الضريبيــة املســتحقة يف حــال تقــدمي اإلقــرار وســداد 

الضريبة خالل �هر مار�.
وتهيــب املصلحة بجميــع املكلفن )خاضعن ومعفين( ســرعة املبــادرة بتقدمي 
إقراراتهم الضريبية مســتوفية للشــروط الشــكلية والقانونية وعلى النموذج املعد 
من قبل املصلحة لهذا الغرض وذلك إلى اإلدارة الضريبية املختصة حتى ال يتعرض 

املخالفون للجزاءات والعقوبات القانونية.
مع التنويه بأن املكلفن املعفين من ضريبة األرباح التجارية والصناعية ملزمن 
بتقــدمي إقراراتهــم إلــى اإلدارة الضريبية ما لم ســيتم فــرض الغرامــات القانونية 

وسدادها وفقًا ألحكام القانون.
للمزيد مــن املعلومات يرجى االتصــال مبصلحة الضرائب علــى األرقام واملواقع 

التالية:
تلفون رئاسة املصلحة � ��3233/ 02

فرو� الوحــدة التنفيذية لضرائب على كبار املكلفن � عدن تلفون: 01�270/ 02 
� حضرموت ت:    ����31 /�0 � تعز ت :  93�7�2/�0

ا�ع�ن من م�ضلحة ال�ضرائ�

رئي�ش انتقا� �� ي�ور ا�طو� ا��مامية بجبهتي حيفان وعري� يف ال�ضبيحة

بناء على قرار وزير املالية رقم )12( لسنة 2020م بشأن 
متديد املوعد القانوني لتقدمي اإلقرارات احملدد يف املادة 
رقم )97( من القانون رقم 17 لسنة 2010  م بشأن ضرائب 
الدخــل و تقدمي اإلقــرارات الضريبية الســنوية حتى ال  

30 من يونيو  2020م.
و تســهيال للمكلفــن الذيــن لــم يتمكنــوا مــن تقــدمي 
إقراراتهم الضريبية الســنوية للســنة الضريبية 2019 م 

بسبب جائحة كرونا.
و تهيــب املصلحــة مــن جميــع املكلفــن ) خاضعــن 
واملعفين( ســرعة املبــادرة لتقدمي إقراراتهــم الضريبية 
مســتوفية للشروط الشــكلية و القانونية و على النموذج 
املعــد مــن قبل املصلحــة لهذا الغــرض. وذلك إلــى اإلدارة 
الضريبية املختصة حتى ال يتعرض املخالفون للجزاءات 

و العقوبات القانونية..
مــع التنويه بــأن املكلفــن املعفين من ضريبــة االرباح 
التجاريــة و الصناعيــة ملزمــون بتقــدمي إقراراتهــم إلى 
اإلدارة الضريبية مالم ســيتم فرض الغرامات القانونية و 

سدادها وفقًا ألحكام القانون.
ملزيد من املعلومات يرجــى اإلتصال مبصلحة الضرائب 

على األرقام و املواقع التالية :

تلفون: رئاسة املصلحة: 02/323346
E-MAIL:Tax.auth.aden@gmail.acom

فروع الوحدة التنفيذية للرضائب عىل كبار املكلفني  
عدن تلفون: 270501-02   حرضموت ت: 05-314844  

- تعز ت: 04-257593

عدن / عمار مخشف :
نارص خلدون نارص، من مواليد 
2002، املركز مهاجم، صانع ألعاب، 
وهو من أبرز املواهب الكروية يف 
الفئات العمرية، العب لنادي وحدة 
عدن الريــايض، وحاليا يلعب يف 
نادي الشــعلة الريــايض، انضم 
إىل نادي وحــدة عدن بعام 2017 
ولعب يف بطولة معتوق خوباين، 
مــن ثم عــاد إىل نادي الشــعلة 
لفئات   2018 عــام  يف  الريايض 
املدرب  يقودهم  كان  الذي  الشباب 
الرائع نزار بامطرية حيث اســتمر 
نارص خلدون يف اللعب مع املدرب 
حيث خــاض العديد من الحصص 
وكان  الشــباب  للفريق  التدريبية 
أبرز الالعبني الشباب املتألقني يف 
الالعب نارص  الفريق، وهذا يعــد 
خلدون مــن أبرز املواهب الكروية 
التي تقدم مستويات رائعة وطيبة 

يف كرة القــدم، كام ميتلك قدرات 
والخفة  والرسعة  وقويــة  عالية 
وميتلك اللمسات السحرية الرائعة، 

يجيد التعامل مع الكرة بكل ثقة.
أن  قبل  خلــدون  نارص  الالعب 
يكــون العبا يف كــرة القدم كان 
العبــا يف لعبة التنــس األريض 
حيث  للتنس،  عدن  مصايف  لنادي 
بدأ مشواره يف عام 2010 ، وكان 
من أبرز الالعبــني املوهوبني يف 
اللعبة خــاض بطوالت عديدة فاز 
منها يف أكرثها وحصد عىل ألقاب 

متنوعة.
يف الختــام أمتنى مــن نادي 
الشــعلة الريايض املحافظة عىل 
هذه املوهبــة الصاعدة كام نرجو 
مــن األجهزة الفنيــة للمنتخبات 
متمنيا  املواهب  هذه  ملثل  االلتفات 
لالعــب التوفيــق والنجــاح يف 

مسريته الكروية القادمة.

حلج / يوسف الفقيه:
عقــدت اللجنة املنظمــة لدوري 
الفقيــد فضل بكر برئاســة العقيد 
فضل العجييل رئيــس اللجة ونائبه 
الشــخصية االجتامعية والرياضية 
األستاذ محمد عبدالله دباء، اجتامعا 
بجميع أعضاء املنظمة ورئاسة نادي 
املجــد الريايض من أجل مناقشــة 
الخاصة  التحضــريات  مــن  جملة 
فضل  الكابنت  الفقيد  دوري  بنهايئ 

بكر.
عدد  وضــع  تم  االجتــامع  ويف 
النقاط الهامة التي ســوف يتم  من 

مبوجبها عملية التحضــريات والتجهيزات املباراة النهائية 
للبطولة.

وكام شــدد رئيس اللجنة املنظمة للدوري العقيد فضل 
العجييل عــىل العمل املســتمر من أجل إقامــة الفعالية 

الرياضية لنهايئ دوري الفقيد فضل بكر بأكمل وجه.

بأن  وأضــاف 
املنظمة  اللجنــة 
عدًدا  تعقد  سوف 
اللقــاءات  مــن 
وضع  أجــل  من 
األخرية  اللمسات 
النهائية  للمباراة 
ســوف  والتــي 
مباراة  تســبقها 
من  الدوري  نجوم 
لحج  محافظــة 

وعدن.
عــىل  وأكــد 
عملية تكريم العبني من الزمن الجميل من مختلف األندية 

الرياضية يف الحوطة وتنب.
وختم العجييل بأنه سوف يتم تحديد النهايئ بعد أن تتم 
عملية التحضري والتجهيز مــن قبل اللجنة املنظمة لدوري 

الفقيد فضل بكر رحمة الله عليه وسيتم اإلعالن عن ذلك.

عدن / صالح االصبحي :

يشهد عرص اليوم الثالثاء املوافق 9 يونيو املعركة األخرية 
من البطولة التنشيطية للرباعم يف مديرية لكرة القدم يف 
مديرية الشــيخ عثامن، التي تقام منافساتها عىل ملعبي 
حامد وحاتم الريايض يف منطقة الهاشمي الشيخ عثامن 
عدن، مبشــاركة 32 فريقًا شــعبيًا من مختلف مديريات 

محافظة عدن بنظام خروج املغلوب من مرة واحدة.
ســتجمع املعركة األخرية النهائية فريقي براعم الجوارح  

وبراعم حمدي يف قمة نارية حاسمة يتم من خاللها تحديد 
بطل البطولة التنشيطية للرباعم ، فريق الجوارح الذي قدم 
مستويات ممتازة وأداء مرشفا خالل مشوار البطولة وبعد 
تجاوزه فريق أكادمييــة التواهي يف نصف نهايئ البطولة 
برضبات ترجيح ، أما فريق حمدي الذي قدم مستويات رائعة 
وطيبة ، علاًم أنه نجح يف إقصــاء فريق هالل عبدالعزيز 
بنتيجة اثنني واحد. ولهذا يؤكد الكثريون أن لقاء عرص يوم 
الثالثاء )نهايئ البطولة( سيتسم بالندية والحامس والقوة، 
خاصة وأن الفريقني لن يرضيا إال بانتزاع التتويج بالبطولة.

اللجنة املنظمة لدوري الفقيد ف�ضل بكر تناق�ش جملة من التح�ضريات للمباراة النهائية للدوري

اليوم .. براعم اجلوارح وبراعم حمدي يف نهائي البطولة التن�ضيطية للرباعم

نا�ضر خلدون.. موهبة كروية 
�ضاعدة يف �ضماء الكرة العدنية

رياضة

إعالن من مصلحة الضرائب


