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        ملضتقبن املٗآ يف املٍطقة الشٗخ حمىذ بَ ساٖذ ٔضع خزٖطة طزٖق، أُ الفزٖق أٔه مسٕ «أخبار الضاعة»أكذت ٌشزة          

ميكَ حالٗا احلصٕه عمى  إىل أٌْ مسٕٓ  ، وشريًا«تشلل أهمًُ كربى تفىق أهمًُ النفط بالنسبُ إىل اإلمارات إن املًاه»بقٕلْ       
 اآلُ، فال تٕجذ يف املٍطقة أٌّار، ٔال تٕجذ لذٍٖا تقٍٗةعىا ِٕ عمْٗ  وَ خاله التحمٗة، لكَ بعذ عقٕد صٗختمف الٕضعفقط  املٗآ 

ٖتحتي عمٍٗا تزكٗش اجلّٕد عمى إجزاء البحٕث ٔٔضع  ؛ لذاشكمةتضاعذٌا عمى تمبٗة احتٗاجات املٍطقة وَ املٗآ العذبة ملٕاجّة امل
    ٕارد الطبٗعٗة ٔوٌّٕا جأجٗالٍا املقبمةاحتٗاجات املضتقبن ٔحفظ امل اليت وَ شأٌّا إجياد الضبن الكفٗمة بتمبٗة املٍاصبةاحلمٕه 
لمبحث يف وضتقبن املٗآ يف دٔلة  أُ خزٖطة الطزٖق ِذٓ اليت ٔضعّا الفزٖق أٔه مسٕ الشٗخ حمىذ بَ ساٖذ الٍشزة  ٔأضافت

ٌبْ التقٍٗة جٕا اٌعقاد صمضمة وَ املؤمتزات لمبحث يف ِذا اجملاه وَ مجٗع بذأت تؤت٘ مثارِا وع اإلوارات العزبٗة املتحذة 
أٔه مسٕ الشٗخ حمىذ بَ ساٖذ  تزجي تٕجّٗات الفزٖققذ إىل أُ وزكش اإلوارات لمذراصات  ٔصٗاصات تزشٗذ اصتّالك املٗآ ، الفتة

ٔجّات ٌظز وتعذدة  ِذٓ املؤمتزات  العمىٗة املتخصصة بّذا املٕضٕع، ، ٔ صٗقذً املشاركُٕ يف وَ خاله تٍظٗىْ عذدًا وَ املؤمتزات
احلال٘ ملخشُٔ املٗآ اجلٕفٗة ٔالعذبة،  احلمٕه هلا، فطاًل عَ وضح كم٘ لمٕضع حاملٗآ ٔاملٍاخ ٔكٗفٗة إجياد أجن أسوة حٕه فّي

حبضب تقزٖز ٔسارة البٗئة ٔاملٗآ العاً املاض٘، فإُ  ٔاجملاه ٔتقٗٗي التخطٗط يف دٔلة اإلوارات  ٔأحذث التقٍٗات اهلٍذصٗة يف ِذا
ومٗار ورت وكعب وَ املٗآ، ٔتعترب يف وعظىّا  646العذبة ٔاملاحلة يف اإلوارات تبمغ حنٕ  املًاه اجلىفًُُ التقذٖزٖة ملخشٔ الكىٗة

 اجلٕفٗة العذبة ٌضبة أقن وَ ثالثة يف املائة وَ املخشُٔ اجلٕيف احلال٘ غري عذبة، ٔتشكن املٗآ
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