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Bedu at a Bani Yas settlement in Liwa, 1948. Sir Wilfred Thesiger © Pitt Rivers Museum.
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Abu Dhabi’s Eastern and Western regions, two of the 
country’s most ecologically diverse territories, adopted 
their historic names earlier this year. Now referred 

to as Al Ain Region and Al Dhafra Region, respectively, the 
names were changed in March 2017, according to a law issued 
by the President of the UAE, His Highness Sheikh Khalifa bin 
Zayed Al Nahyan, in his capacity as the Ruler of Abu Dhabi.

The main reason behind the amendments is to revive the 
regions’ history and heritage and to familiarise people with 
their original names as they have been almost forgotten, Ali 
Bin Ahmed Al Kindi, an Emirati historian and researcher 
told Shawati’. 

“The Western Region is a modern name. It appeared after the 
formation of the UAE, when the government was creating the 
Emirate’s administrative divisions. The region is originally 
known as Al Dhafra, and historical manuscripts referred to 
it as Al Dhafra,” Al Kindi said.

AL DHAFRA: ANCIENT PAST
The name Al Dhafra comes from the Arabic word “Al Dhafr”, 
which means victory, according to Al Kindi, who is the son 
of Ahmad bin Ali Al Kindi, a renowned Nabati poet. 

“Al Dhafra defeated many battles and invasions from 
neighbouring tribes. Nowhere in history will you find that 
anyone managed to control or take over this region. Its people 
always defended it and protected it well. Because of their 

عــاش فــي نجــد فــي القــرن الخامــس عشــر، تلك األراضي الشاســعة 
التــي تضــم شــبه الجزيــرة العربيــة. وفــي القــرن الســادس عشــر، 
ذكــرت الظفــرة فــي المخطوطــات العمانيــة عندمــا غــزت قبائــل مــن 

عمــان المنطقــة.

وظهــرت أدلــة أخــرى علــى ماضــي الظفــرة القديــم فــي مايــو 2017، 
والتــي تــم مــن خاللهــا اكتشــاف عظــام أحفوريــة ألنــواع فــرس 
النهــر المنقرضــة فــي المنطقــة. وحــول ذلــك قــال ســعادة محمــد 
 خليفــة المبــارك رئيــس مجلــس إدارة دائــرة الثقافــة والســياحة 
 فــي بيــان صحفــي لــه: “ال تــزال األبحــاث العلميــة تكشــف بــأن
 الظفــرة كانــت منطقــة مختلفــة تمامــًا عــن البيئــة القاحلــة التــي 

هــي عليهــا اليــوم“.

وأضاف: “تشير هذه النتائج الهامة إلى أن نهرًا واسعًا جدًا تدفق 
عبــر المنطقــة، مــع وجــود العديــد من أنواع الحيوانات التي عاشــت 
فــي بيئتهــا تلــك. وتعتــزم دائــرة الثقافة والســياحة مواصلة البحث 

strength and determination, it was named Al Dhafra,” 
Al Kindi highlighted.

The first mention of Al Dhafra, he added, was in a poem 
written in the 1500s by Rashid al-Khalawi, a celebrated 
Nabati poet and reliable stargazer who lived in Al Najd, the 
vast territory that includes the Arabian Peninsula. In the 
1600s, Al Dhafra was mentioned in Omani manuscripts 
when tribes from Oman invaded the region.

Further evidence for Al Dhafra’s ancient past emerged in 
May 2017, showing the discovery of fossil bones of an extinct 
hippopotamus species in the region. “Scientific research 
continues to reveal that Al Dhafra was once an area quite 
different from today’s arid environment,” HE Mohamed 
Khalifa Al Mubarak, Chairman of the Department of 
Culture and Tourism said in a press statement.

“These significant findings indicate that a very extensive 
river system flowed through the area, with many kinds of 
animals sustained by this environment. The Department 
of Culture and Tourism plans to continue its investigations 
of Al Dhafra’s internationally important fossil sites,” Al 
Mubarak added.

The fossil bones originate from Al Dhafra’s Baynunah 
Formation, which dates back to between six and eight 
million years. The geological formation has produced 
the only known fossils of animals from terrestrial and 
freshwater environments from this period anywhere in the 
Arabian Peninsula, including early elephants, giraffes, 
gazelles, fish and aquatic reptiles.

In fact, Al Dhafra’s environment at that time has been 
A scene at Asab Oasis, Liwa 1962. © BP plc.

© National Archives.

Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan and Julian Walker examine a falaj in Al 
Ain – Winter 1954. Julian Walker © National Archives

The Wali of Mariyah, Liwa, outside his barasti headquarters at Mariyah with 
his sons – 1958. © Edric Worsnop.

منطقتــا شــرق وغــرب أبوظبــي، مــن 
أكثــر مناطــق دولــة اإلمــارات تنوعــًا 
بيئيــًا، وتم تغيير أســمائهما التاريخية 
فــي وقــت ســابق مــن هــذا العــام لتصبحــا منطقــة العيــن ومنطقــة 
الظفــرة علــى التوالــي. وقــد تــم تغيير األســماء في مارس 2017، 
وفقًا لمرســوم أصدره صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل 
نهيــان، رئيــس دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، حاكــم أبوظبي.

وتعليقــًا علــى ذلــك قــال علــي بــن أحمــد الكنــدي، وهــو مــؤرخ 
وباحــث إماراتــي، لمجلــة شــواطئ: “إن الســبب الرئيســي وراء 
هــذه التعديــالت هــو إحيــاء تاريــخ وتــراث المنطقــة وتعريــف 

النــاس بأســمائها األصليــة ألنهــا قــد نســيت تقريبــًا“.

“المنطقــة الغربيــة هــو اســم حديــث، ظهــر بعــد تأســيس دولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة، عندمــا قامــت الحكومــة بوضــع 
تقســيمات إداريــة لإلمــارة. وتعــرف المنطقــة فــي األصــل باســم 
الظفــرة، والمخطوطــات التاريخيــة تشــير إليهــا باســم الظفــرة“.

الظفرة: الماضي القديم
يأتــي اســم الظفــرة مــن الكلمــة العربيــة “الظفــر“، ويعنــي النصــر، 
وفقــًا للكنــدي، وهــو ابــن أحمــد بــن علــي الكنــدي، الشــاعر النبطــي 
الشــهير: “لقــد وقفــت الظفــرة صامــدة أمــام العديــد مــن المعــارك 
والغزوات من القبائل المجاورة. ولن تجد في التاريخ ما يشــير 
إلــى أن أي شــخص قــد تمكــن مــن الســيطرة أو االســتيالء علــى 
هــذه المنطقــة. فقــد دافــع شــعبها عنها دائمًا وحماها بشــكل كبير، 

وبســبب قوتهــم وعزمهــم، أطلــق عليهــا اســم الظفــرة“.

وأضــاف إن أول ذكــر للظفــرة كان فــي قصيــدة كتبهــا راشــد 
الخــالوي الشــاعر النبطــي الشــهير، والفلكــي الموثــوق بــه والــذي 

تعتبر
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The world’s largest uninterrupted sand mass, the Rub Al Khali [Empty Quarter] is  
massive expanses of awesome desert and enormous dunes. © Victor Romero.

The Liwa Date Festival is an annual event that was launched to assist the 
exchange of technical expertise among farmers. © The Cultural Programs and 
Heritage Festivals Committee.

The Al Dhafra Water Festival plays an active role in supporting the social, cultural and 
heritage activities directed to Al Dhafra region residents such as live theater performances, 
traditional Souq and immersive cultural activities.

The Al Dhafra Festival is an annual event that takes place in December. © The 
Department of Culture and Tourism.

compared to the savannahs of present-day East Africa, 
with open plains and large rivers, fringed by woodlands 
[low-density forests].

MODERN ERA
Today, Al Dhafra makes up nearly 60 per cent of Abu Dhabi 
Emirate’s total landmass and comprises seven townships: 
Dalma island, Ghayathi, Liwa, Madinat Zayed, Marfa, 
Ruwais, and Sila. The nature reserve of Sir Bani Yas Island 
is also part of Al Dhafra.

Despite its large geographic size, Al Dhafra is sparsely 
populated, with 202,000 residents spread over 35,250 
square kilometres, mostly concentrated in Madinat Zayed 
and Ruwais. Much of the region’s territory is desert, and it 
lies on the edge of the Empty Quarter [Rub Al Khali], the 
largest uninterrupted mass of sand in the world. 

Along its 350 kilometres of coastline, however, are 
untouched beaches and islands which are gradually being 
developed for visitors. The region’s coastal communities 
are currently served with several ports, which support 
local industries like fishing, tourism and logistics. The 
newest of those, Dalma Port, opened in the summer 2017, 
significantly improving connectivity and ocean logistics 
for the small island.

في مواقع الظفرة األحفورية ذات األهمية العالمية”.

وتنشــأ العظــام األحفوريــة مــن تكويــن بينونــة الظفــرة، والتــي يعود 
تاريخها إلى ما بين ستة وثمانية ماليين سنة. وقد أنتج التكوين 
الجيولوجــي األحافيــر الوحيــدة المعروفــة لحيوانــات مــن بيئــات 
الميــاه العذبــة مــن هــذه الفتــرة مــن أي مــكان آخــر في شــبه الجزيرة 
العربيــة، بمــا فــي ذلــك فصائــل األفيال المبكــرة والزرافات والغزالن 

واألســماك والزواحف المائية.

وفــي الواقــع، يتــم مقارنــة بيئة الظفرة في ذلك الوقت مع الســافانا 
في شــرق إفريقيا حاليًا، والتي تتميز بالســهول المفتوحة واألنهار 

الكبيرة، وتكسوها الغابات منخفضة الكثافة.

العصر الحديث
تشــكل الظفــرة اليــوم مــا يقــرب مــن 60 فــي المائــة مــن إجمالــي 
مســاحة إمــارة أبوظبــي، وتضــم ســبع بلــدات هــي: جزيــرة دلمــا، 
وغياثــي، وليــوا، ومدينــة زايــد، والمرفــأ، والرويــس، والســلع. كمــا 

تعتبــر محميــة جزيــرة صيــر بنــي يــاس جــزءًا مــن الظفــرة.

وعلى الرغم من حجمها الجغرافي الكبير، فإن الظفرة ذات كثافة 
ســكانية قليلة، حيث يبلغ عدد ســكانها 202 ألف نســمة، منتشــرين 
على رقعة جغرافية تبلغ مساحتها أكثر من 35.250 كيلومتر مربع، 
ويتركــز معظمهــم فــي مدينــة زايــد والرويــس. وتشــكل الصحــراء 
جــزءًا كبيــرًا مــن أراضــي المنطقــة، وتقــع علــى حافــة الربــع الخالــي، 

الــذي يعتبــر أكبــر مســاحة رمليــة متصلة فــي العالم.

وعلــى طــول 350 كيلومتــرًا مــن الســاحل، تتركــز الشــواطئ والجزر 
غيــر المســتغلة والتــي يتــم تطويرهــا تدريجيــًا الســتقبال الــزوار 
والســياح. وتخــدم المجتمعــات الســاحلية فــي المنطقــة حاليــًا عــدة 
موانــئ تدعــم الصناعــات المحليــة مثــل صيــد األســماك والســياحة 
والخدمــات اللوجســتية. وأحدثهــا، مينــاء دلمــا، الــذي افتتــح فــي 
صيــف عــام 2017، ممــا أدى إلــى إحــداث تحســن كبيــر فــي االتصال 

والخدمــات اللوجســتية البحريــة للجزيــرة الصغيــرة.

One of the best ways to experience Al Dhafra’s landscape 
and heritage is to visit the annual festivals held throughout 
the year, such as January’s Moreeb Dune, which brings 
together the most adventurous four-wheel drivers and 
bikers to tackle Tel Moreeb, the world's tallest sand dune 
at over 300 metres high. 

Another option is to attend April’s Al Dhafra Water Festival, 
a 10-day event that pulls in adrenaline junkies from across 
the world to compete in everything from kite surfing, 
rowing and dhow racing to swimming and Dragon boating. 
The festival saw the participation of 4,000 athletes from 
20 countries in its 10th edition in 2017.

In July, one can witness the great role that the palm tree 
has played in the daily lives of desert communities at Liwa 
Date Festival. Held at the lush Liwa Oasis, which stands 
like a haven of life and greenery on the edge of the desert, 
the event promotes the cultivation of the finest varieties 
of dates, with competitions, date auctions and workshops.

December’s cooler days are ideal for Al Dhafra Festival, 
a decade-old celebration which features the world’s only 
camel beauty contest, “the mazayna”, together with 
saluki races, purebred Arabian horse races and falconry 
shows. Millions of dollars and SUVs are typically awarded 

ومــن أفضــل الطــرق لالســتمتاع بالمناظــر الطبيعيــة والتعــرف علــى 
التــراث المحلــي فــي الظفــرة هــي زيــارة المهرجانــات الســنوية التــي 
تعقــد علــى مــدار العــام، مثــل مهرجــان تــل مرعــب، الــذي يجمــع بيــن 
أكثــر ســائقي ســيارات الدفــع الرباعــي وســائقي الدراجــات مغامــرة 
المتطــاء التــل، الــذي يصّنــف كأعلــى تــل مــن الكثبــان الرمليــة فــي 

العالــم علــى ارتفــاع 300 متــر.

وهنــاك خيــار آخــر وهــو حضور مهرجــان الظفرة البحري في إبريل، 
وهو حدث يمتد لـ 10 أيام يســتقطب عشــاق الرياضات الحماســية 
من جميع أنحاء العالم للتنافس في كل شــيء من ركوب األمواج 
والتجديــف وســباق قــوارب الــدو، إلــى الســباحة وركــوب القــوارب. 
وقــد شــهد المهرجــان مشــاركة 4000 رياضــي مــن 20 دولــة فــي 

دورتــه العاشــرة فــي عــام 2017.

أما في يوليو، فيمكن للمرء أن يقف شاهدًا على الدور الكبير الذي 
لعبتــه شــجرة النخيــل فــي الحياة اليوميــة للمجتمعات الصحراوية 
فــي مهرجــان ليــوا التاريخــي. ويقــام المهرجــان فــي واحــة ليــوا 
الخصبــة، التــي تقــف مثــل مــالذ للحيــاة والخضــرة علــى حافــة 
الصحــراء، ويشــجع المهرجــان علــى زراعــة أرقــى أنــواع التمــور، 

مــع مســابقات ومــزادات للتمــور وورش العمــل.

وتعتبر أيام ديسمبر الباردة مثالية لمهرجان الظفرة، وهو احتفال 
يعــود لعقــد مــن الزمــان ويضــم مســابقة َجمــال اإلبــل الوحيــدة فــي 

  The name Al Dhafra
 comes from the Arabic
 word “Al Dhafr”, which

means victory.  

 اسم الظفرة يأتي من 
الكلمة العربية )الظفر( 

. ويعني النصر  
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to winners at the festival, which attracted more than 
90,000 visitors in 2017.

“Al Dhafra is widely recognised as a rich heritage site that 
boasts exclusive historical treasures and thrilling natural 
landscapes. Today the civilizational legacy of Al Dhafra 
is characterised by a major economic development,” Al 
Mazrouei noted.

Holding nearly 90 per cent of Abu Dhabi’s oil reserves, 
which account for the majority of the UAE’s total reserves, 
Al Dhafra has become an investment magnet for vital 
projects. Among them is Shams 1 concentrated solar power 
plant, which entered operation in 2013, the Shah Sour 

العالــم، والتــي تســمى مســابقة “مزاينــة الظفــرة لإلبــل”، باإلضافــة 
إلــى ســباقات كالب الســلوقي وســباقات الخيــل العربيــة األصيلــة 
وعــروض الصقــور. وعــادة مــا يتــم منــح المالييــن مــن الــدوالرات 
وســيارات الدفــع الرباعــي للفائزيــن فــي المهرجــان الــذي جذب أكثر 

مــن 90.000 زائــر فــي عــام 2017.

تعــرف الظفــرة علــى نطــاق واســع كموقــع تراثــي غنــي يضــم كنــوزًا 
تاريخيــة حصريــة ومناظــر طبيعيــة مثيــرة. أمــا اليــوم فــإن اإلرث 

الحضــاري للظفــرة يتميــز بتطورهــا االقتصــادي الكبيــر.

وقــد أصبحــت الظفــرة، التــي تســتحوذ علــى مــا يقــرب مــن 90 فــي 
المائــة مــن احتياطيــات أبوظبــي النفطيــة والتــي تمثــل غالبيــة 
المتحــدة، نقطــة جــذب  العربيــة  احتياطيــات دولــة اإلمــارات 
اســتثمارية للمشــاريع الحيويــة. ومــن بينهــا محطــة “شــمس” 
للطاقــة الشمســية المركــزة التــي دخلــت حيــز التشــغيل فــي عــام 

The Jebel Hafeet mountain in Al Ain. 

Gas project near Liwa, which started production in 2015, and the 
UAE’s first nuclear power plant, Barakah, which will come online 
in phases between 2018 and 2020.

In 2016, 224 permits were issued for new buildings in Al Dhafra, 
according to the Statistics Centre of Abu Dhabi. However, with just 
11 hotels offering 1,180 rooms, the region’s tourism sector is largely 
untapped. In addition, the government has marked desalination 
and food production as priority sectors for development in Plan Al 
Dhafra 2030.

AL AIN: A GREEN HAVEN
On the other side of the UAE Capital, the oasis city of Al Ain [meaning 
“the spring” in Arabic], along with Sweihan, Nahel, Al Hayer and 
Remah, are now collectively known as Al Ain Region. 

Unlike Al Dhafra, Al Ain Region does not possess any oil or gas 
reserves. It is, however, characterised by extensive agricultural 

2013، ومشــروع حقــل غــاز شــاه بالقــرب مــن ليــوا، 
والــذي بــدأ اإلنتــاج فيــه في عــام 2015، وأول محطة 
للطاقة النووية في دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
براكــة، والتــي ســتبدأ بالعمــل علــى مراحــل بين عامي 

2018 و2020.

وفــي عــام 2016، تــم إصــدار 224 تصريحــًا لمبانــي 
جديــدة فــي الظفــرة، وفقــًا لمركــز اإلحصــاء فــي 
أبوظبــي. ومــع وجــود 11 فندقــًا بســعة 1180 غرفــة 
فقــط، فــإن إمكانيــات القطــاع الســياحي فــي المنطقة 
غيــر مســتغلة إلــى حــد كبيــر. وباإلضافــة إلــى ذلــك، 
فقــد ركــزت الحكومــة علــى تحليــة الميــاه وإنتــاج 
األغذيــة كقطاعــات ذات أولويــة للتنميــة فــي خطــة 

الظفــرة 2030.

العين: الجنة الخضراء
على الجانب اآلخر من العاصمة اإلماراتية، أصبحت 
مدينــة الواحــات، العيــن، نســبة إلــى عيــون المــاء، 

The Al Ain Oasis. © The Department of Culture and Tourism.

  Al Dhafra is widely 
 recognised as a rich heritage 

 site that boasts exclusive
 historical treasures and thrilling

natural landscapes. 

 تعرف الظفرة على نطاق 
 واسع كموقع تراثي غني يضم 
كنوزًا تاريخية حصرية ومناظر 

. طبيعية مثيرة 
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باإلضافــة إلــى ســويحان وناهــل والحيــر ورمــاح، تعــرف اآلن باســم 
منطقــة العيــن.

وعلــى عكــس الظفــرة، ال تمتلــك منطقــة العيــن أي احتياطــي نفطي 
أو غــازي. غيــر أنهــا تتميــز بالزراعــة علــى نطــاق واســع فضــاًل عــن 
الكثبــان الرمليــة الكثيفــة، وتزخــر العيــن بمعظم التنــوع البيولوجي 
فــي الدولــة، مــع وجــود أنــواع غريبــة من النباتات مثل شــجر الغاف 
والحيوانات مثل الســحالي الشــوكية الذيل وبوم نســور الصحراء.

وتعتبــر المنطقــة أيضــًا موطنــًا لبعــض أقــدم المســتوطنات الســكنية 
ــم، ولديهــا العديــد مــن مواقــع التــراث العالمــي المصنفــة  فــي العال
مــن قبــل منظمــة اليونســكو، بمــا فــي ذلــك ســتة مــن واحــات العيــن، 
والمواقع األثرية في بدع بنت سعود، ومقابر جبل حفيت، ومنتزه 
هيلــي األثــري، والتــي تقــف شــاهدة علــى احتــالل اإلنســان للمنطقــة 

الصحراويــة منــذ العصــر الحجــري الحديــث.

ومــن المعالــم البــارزة األخــرى أيضــًا جبــل حفيــت، وهــو جبــل يبلــغ 
ارتفاعــه 1240 متــرًا يطــل علــى المنطقــة، إلــى جانــب العديــد مــن 
الينابيــع المعدنيــة، والحقــول المرممــة والمتنزهــات التــي يتــم 
ــه  صيانتهــا جيــدًا. كمــا تعــد مدينــة العيــن مســقط رأس المغفــور ل

HH Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, inaugurating the Al Dhafra in 1975. © ADNOC.

© National Archives.[T & B] The inauguation of the AL Dhafra in 1975. © ADNOC

developments and sweeping sand dunes, and boasts most 
of the country’s biodiversity, with exotic species of plants 
such as the ghaf tree and animals like spiny-tailed lizards 
and desert-eagle owls. 

The region is also home to some the world’s oldest 
continually inhabited settlements and has several UNESCO 
World Heritage Sites, including the six Al Ain Oases, the 
archaeological sites of Bida bint Saud, the Jebel Hafeet 
tombs, and Hili Archaeological Park – all testimonies of 
human occupation of a desert region since the Neolithic 
period. 

Other notable attractions include Jebel Hafeet, a 
1,240-metre-high mountain that dominates the area, 
alongside several mineral springs, restored forts and 
well-maintained parks. Al Ain is also the birthplace of 
the late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, whose palace 
from 1937 has been converted into a museum and is open 
to the public. 

Moreover, the eastern region’s dry desert air makes it a 
welcome retreat from the coastal humidity of the larger 
cities, and with 18 hotels, an international standard go-kart 
circuit, and five shopping malls, it has become a popular 
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announced a AED 120 million-project for roadworks and 
parking facilities in Al Ain. 

According to Sultan Al Mutawa Al Dhaheri, acting Executive 
Director of the Tourism Sector at the Department of Culture 
and Tourism, an extensive programme of theatrical 
performances, literature, traditional markets and music 
events has been developed to highlight Al Ain as the cultural 
heartland of the Emirate. There are also plans to transform 
Al Foah Organic Date Farm in Al Ain – the largest organic 
farm in the world – into a leisure attraction.

With such geographic diversity, historic importance, 
economic and tourism potential, the UAE’s decision to 
revert to Al Dhafra and Al Ain’s original names will serve 
to raise awareness of these magnificent regions, especially 
among young Emiratis. 

As Al Kindi noted, “the decision will have profound 
implications, mainly for the new generation as it will 
familiarise them with the history of the region and of 
their ancestors. If they read any history book today and 
come across these names, they will know which regions 
are being referred to. It is a positive step.” .

weekend getaway for many UAE residents.

EVOLUTION OF AN OASIS
Abu Dhabi has already pledged to develop Al Ain through 
Plan Al Ain 2030, an ambitious vision to provide the 
necessary infrastructure to develop this ecologically 
fragile region. 

About 1,243 new buildings permits were issued in Al Ain 
in 2016, according to the city’s municipality. At the same 
time, construction has begun on a massive 1.17-gigawatt 
solar photovoltaic power plant in the town of Sweihan. 
The AED 3.2-billion project is being developed by China’s 
JinkoSolar and Japan’s Marubeni Corp. and will produce 
enough electricity to power about 200,000 households 
when it starts operating in April 2019.

Furthermore, in July 2017, Al Ain City Municipality 
launched projects worth AED 17 million, which involved 
the construction of community markets and renovation 
of public utilities across the region. And in November, it 

بــإذن هلل تعالــى، الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طيــب هلل 
ثــراه، وتــم تحويــل قصــره الــذي تم إنشــاؤه عــام 1937 إلى متحف، 

وافتتحــت أبوابــه أمــام الجمهــور.

وعــالوة علــى ذلــك، فــإن الهــواء الصحــراوي الجــاف فــي المنطقــة 
الشــرقية يجعلهــا مــالذًا مــن الرطوبــة الســاحلية للمــدن الكبيــرة، 
وبوجــود 18 فندقــًا، وحلبــة قياســية دوليــة لســباقات الســيارات 
الصغيــرة Go-Kart، وخمســة مراكــز تســوق، أصبحــت مدينــة 
العيــن مقصــدًا لقضــاء عطلــة نهايــة األســبوع للعديــد مــن ســكان 

دولــة اإلمــارات.

تطوير الواحة
تعهــدت أبوظبــي بالفعــل بتطويــر منطقــة العيــن مــن خــالل “خطــة 
العيــن 2030”، وهــي رؤيــة طموحــة لتوفير البنيــة التحتية الالزمة 

لتطويــر هــذه المنطقــة الهشــة بيئيــًا.

وقــد تــم إصــدار حوالــي 1243 رخصــة بنــاء جديــدة فــي مدينــة 
العيــن فــي عــام 2016، وفقــًا لبلديــة المدينــة. وفــي الوقــت نفســه، 
بدأ التشــييد في محطة ســويحان للطاقة الشمســية الكهروضوئية 
بقــوة 1.17 غيغــاواط. ويجــري تطويــر المشــروع الــذي تبلــغ قيمتــه 
3.2 مليــار درهــم مــن قبــل شــركة جينكوســوالر الصينيــة وشــركة 
ماروبينــي اليابانيــة، وســوف ينتــج مــا يكفــي من الكهرباء لتشــغيل 

حوالــي 200.000 منــزل عندمــا يبــدأ العمــل فــي إبريــل 2019.

HH Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan onboard the Al Dhafra. © ADNOC.

A settlement in Liwa – 1958. © Edric Worsnop.

A labourer using an ox to draw water in Al Ain – a bull well – Winter 1954. Julian Walker © 
National Archives.

Al Jimi watchtower during the Hamasa blockade - 1954. Julian Walker © 
National Archives.

وعــالوة علــى ذلــك، أطلقــت بلديــة مدينــة العيــن فــي يوليــو 2017 
مشــاريع بقيمــة 17 مليــون درهــم، تشــمل بنــاء األســواق المجتمعية 
وتجديــد المرافــق العامــة فــي جميــع أنحــاء المنطقــة. وفــي شــهر 
ــر، أعلنــت عــن مشــروع بقيمــة 120 مليــون درهــم لمشــاريع  نوفمب

الطــرق ومواقــف الســيارات فــي المدينــة.

وبحســب ســلطان المطــوع الظاهــري، المديــر التنفيــذي لقطــاع 
الســياحة باإلنابــة فــي دائــرة الثقافــة والســياحة، فقــد تــم تطويــر 
برنامــج موســع مــن العــروض المســرحية واألمســيات األدبيــة 
واألســواق التقليدية والفعاليات الموســيقية لتســليط الضوء على 
ــاك أيضــًا  مدينــة العيــن باعتبارهــا قلــب الثقافــة فــي اإلمــارة. وهن
خطــط لتحويــل مزرعــة الفوعــة العضوية للنخيل في العين، والتي 

تعــد أكبــر مزرعــة عضويــة فــي العالــم، إلــى معلــم ترفيهــي.

ــوع الجغرافــي، واألهميــة التاريخيــة، واإلمكانيــات  ومــع هــذا التن
ــى  ــة اإلمــارات بالعــودة إل االقتصاديــة والســياحية، فــإن قــرار دول
اســمي الظفــرة والعيــن األصلييــن ســوف يعمــل علــى زيــادة الوعــي 

بهــذه المناطــق الرائعــة، وخاصــة بيــن الشــباب اإلماراتــي.

وكمــا أشــار الكنــدي، فــإن “القــرار ســيكون لــه آثــار عميقــة، ال ســيما 
بالنســبة للجيــل الجديــد ألنــه ســوف يعرفهــم علــى تاريــخ المنطقــة 
وحياة أسالفهم. حيث إنهم إذا قرأوا أي كتاب في التاريخ اليوم 
فإنهــم ســيجدون هــذه األســماء، وبالتالــي ســيدركون أي المناطــق 

. وهــذه خطوة إيجابية”.

  The Al Ain region is also
 home to some the world’s oldest

 continually inhabited settlements
 and has several UNESCO 

World Heritage Sites. 

  تعتبر منطقة العين أيضًا موطنًا لبعض 
أقدم المستوطنات السكنية في العالم، 
ولديها العديد من مواقع التراث العالمي 
. المصنفة من قبل منظمة اليونسكو  


