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اطلق مرشح ائتالف دولـة القانون (قائمة  152تسلسل 2) محـمد شياع السوداني بـرنامجه االنتخابي
الـذي ارتكـز على تـفعـيل االقـتصـاد الوطـني لتـطويـر اجملتـمع ليـصبح مـحركـا أساسـيا لـلتـنمـية مـوازيا
لالعـتمـاد على واردات النـفط وسيـؤدي الى خلق بـيئة وعـدالة اجـتمـاعية تـؤسس لتـنميـة مسـتدامة من
شاريع الـوطنيـة الكـبرى عبـر استـثمار امـوال النـفط ومحوره االسـاس ايجاد خالل إقامـة نوع مـن ا
همشة التي تمتلك الطاقةواالمكانية الفكرية القادرة على حلول حقيقية اقتصادياًواجتماعيا للشرائح ا
اغـنـاء البـلـد ولـعب دوراً كبـيـراً في الـتـنمـيـة واهـميـته هي اسـتـثـمار مـوارد الـنـفط في تـنمـيـة اجملـتمع
تـفـعيل والـفـرد يخـدم شـريـحة الـفـقـراء اوال بطـريـقـة مـباشـرة او غـيـر مبـاشـرة ومن ثم بـقـية الـشـرائح
الــبــرامـج االقــتــصــاديــة (الــصــنـــاعــيــة واخلــدمــيــة) ســيـــكــون له مــردودات ايــجــابــيـــة عــلى الــبــيــئــة

واطن تفعيل القطاع اخلاص إلشراكه في تنفيذ البرامج التنموية. االجتماعيةلالرتقاء بواقع ا
وبهدف البرنامج الى : تغيير فلسفة عمل الدولة النهوض باالقتصاد تفعيل الشباب تقليل الفقر).

ـوجـبه سوف يـكون وكنـمـوذج للـمـنهـاج  إخـتيـار البـرنـامج االول وهو مـشـروع االسكـان الـوطني و
باالمكان تفعيل مجموعة كبيرة من الفعاليات االقتصادية واالجتماعية . 

أما بالـنسبة لـلحقـيقة والواقع فـي ضوء صياغـة البرنـامج اإلنتخابـي للمرشح مـحمد شـياع السوداني
كن وضعها في اي جدول إحصائي .  ة التي ال  ؤ فهناك الكثير من التفاصيل ا

هـمشة التي تمـتلك الطاقـة واالمكانية وتـتمثل بإيـجاد حلول حقـيقية اقـتصادية واجتـماعية لـلشرائح ا
الـفكريـة القادرة على إغـناء البـلد ولعب دور كبـير في التـنمية  ,مشـيراً الى ان ( أي برنـامج إنتخابي ال

يأخذ بع اإلعتبار هذه احلقائق فأنه برنامج اقل ما يوصف به بأنه شعارات إنتخابية ). 
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زايـدة العلـنية عـادن عن اجراء ا بـيدات احدى تـشكيالت وزارة الـصناعـة وا تعلن شـركة الفـرات العـامة للـصناعـات الكيـمياويـة وا
ـزايدة احلضور الى مـقر الشركـة الكائن في محـافظة بابل  - علـنة للمـرة االولى. فعلى الراغـب االشتراك في ا رقـمة في اعاله وا ا
طـلوبة (هـوية االحوال سـتمسـكات ا صادف ٢٠١٨/٦/٣ الـساعة الـعاشرة صـباحا مـستصـحب مـعهم ا سـدة الهنـدية يوم االحـد ا
ـدنيـة بطـاقة الـسكن) والتـأميـنات الـقانونـية الـتي تمـثل نسـبة ٢٠ % من الـقيمـة التـقديـرية لكل مـحل وحسب مـا مبـ في القـائمة ا
ـزايدة اجور الـنشر واالعالن. وفي زايـدة. ويتحـمل من ترسو عـليه ا ـرفقة ويـسدد الفـرق من مبـلغ التأمـينـات القانـونية في يـوم ا ا

زايدة في الساعة العاشرة صباحا من الدوام الرسمي لليوم الذي يليه. زايدة عطلة رسمية فتكون ا حالة مصادفة يوم ا
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