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حتقيقات
Investigations

�سكان الكرادة
العريقة  ب���غ���داد  ا����س���ر  ال����ك����رادة  ���س��ك��ن 
ال��ت��ي ه���اج���رت م���ن ب���غ���داد ال��ق��دمي��ة يف 
الع�سرينيات  ع��ق��د  يف  االرب��ع��ي��ن��ي��ات، 
�ساحقة  اغلبية  ي�سكنها  كان  والثالثينيات 
م���ن ال��ي��ه��ود وامل�����س��ي��ح��ي��ن ح��ت��ى جميء 
ابان  لليهود  الق�سرية  الرتحيل  عمليات 
امللكي. واليوم ا�سبح معظم  نهاية احلكم 
وا�سح  وج��ود  مع  امل�سلمن  من  �ساكنيها  
كبري  جتان�س  هناك   . امل�سيحية  للطائفة 
املنطقة    يف  االج��ت��م��اع��ي��ة  امل��ك��ون��ات  ب��ن 
العنف  قاومت  قد  املنطقة  وان  خ�سو�سا 
ماا�سابها  رغم  بروحيتها  حمتفظة  وظلت 
من تفجريات كان البع�س  منها كبريًا جدا 
واأدى اىل �سقوط بع�س البنايات ، وخ�سر 
اهل املنطقة الكثري من ال�سباب واالطفال .

اأحياوؤها و�سوارعها  
داخل  ك���رادة  ت�سم  ال��ك��رادة  بلدية  ح��دود 
امل�سبح  و����س���ارع  ن��وا���س  واأب����ا  وخ����ارج 
وجامعة بغداد وعر�سات الهندية والزيوت 
النباتية وحي الوحدة اىل اخلط ال�سريع 
وتل حممد والزعفرانية لغاية ج�سر دياىل 
وث��م��اين وح���دات  اح��ي��اء  وت�����س��م خم�سة 
ادارية �سغرية ، وهي حي الكرادة و حي 
الريا�س وحي  بابل وحي اجلامعة وحي 
الزعفرانية  ال�سندباد وحي  الوحدة وحي 
قاطع  وي�سم  ال��ك��رادة.  قاطع  تكمل  وه��ي 
ن�سف  ت�سم  �سكنية  حم��ل��ة   52 ال���ك���رادة 
عائلة. ال��ف   125 مب��ق��دار  ن�سمة  مليون 
ال�سوارع  م���ن  جم��م��وع��ة  ف��ي��ه��ا  ال���ك���رادة 
ال�سهرية والتي يرتادها الكثري من النا�س 
ابو  �سارع  هو  وا�سهرها  ال�سوارع  اول   ،
نهر دجلة  املطل على  ال�سارع  نوا�س وهو 
الكرادة  م��ن  ال��غ��رب��ي  وي��ق��ع يف  اجل��ان��ب 
الكرادة  �سارع  وه��و  االخ��ر  ال�سارع  ام��ا   .
داخل فهو مواز ل�سارع ابي نوا�س تقريبًا، 
واملحال  اال�سواق  من  الكثري  جانبيه  على 
يف  ال��ك��رادة  مدخل  من  وميتد  التجارية، 
اجلادرية،  يف  وينتهي  كهرمانة  �ساحة 
ت�سكل  ال��ت��ي  االزق���ة  جانبيه  م��ن  وتتفرع 
ب�سكل  احل��ي  تق�سم  فرعية  طرقات  �سبكة 
املنازل  ت�سطف  جوانبها  وع��ل��ى  منظم، 
والبنايات . يقول مالك حارث من ا�سحاب 
حمال املالب�س يف ال�سارع: ان اأقدم املحال 
ال��ت��ج��اري��ة يف ال�����س��ارع ه��و حم��ل  )جبار 
العنبة(، وي�ستهر  اأبو  ال�سربت وفالح  اأبو 
اأي�سا يف هذا ال�سارع وجود ارقى واف�سل 
حمال املالب�س االجنبية يف العراق برمته 
جممع  هو  املالب�س  جممعات  اأ�سهر  وم��ن 
وجممع  التجاري  الكرادة  وجممع  الليث 

عالء الدين .
 ومن ال�سوارع التجارية االخرى هو �سارع 
الكرادة خارج وهو من اهم �سوارع بغداد، 
التحريات  �ساحة  م��ن  ميتد  كبري  ���س��ارع 
ن��ه��اي��ة اجل���ادري���ة، ح��ي��ث يت�سل  وح��ت��ى 
الذي  الكبري  اجل��ادري��ة  بج�سر  مبا�سرة 
ومير  ور�سافتها  ب��غ��داد  ك��رخ  ب��ن  يربط 
اجلادرية(  )ح��رم  ب��غ��داد   جامعة  بجانب 
نوا�س  اب��ي  ل�سارعي  كذلك  م��واز  وه��و   ،
من  الكثري  داخل، وعلى جانبيه  والكرادة 
املحال التجارية واالبنية احلكومية املهمة، 
وتقطعه عدد من التقاطعات ويت�سل كذلك 

بج�سرالطابقن .
كما حتوي الكرادة �سارع عر�سات الهندية 
لكنه  االخ��رى  لل�سوارع  مواز  �سارع  وهو 
ال ميتد على الطول نف�سه، وهو من اأ�سهر 
منه  املتفرعة  االزق��ة  حيث  بغداد،  �سوارع 
من ارقى احياء بغداد، ا�سافة اإىل ان فيه 
املتخ�س�سة  التجارية  املحال  من  الكثري 
ببيع االألب�سة العاملية الفاخرة، ا�سافة اإىل 
الالذقية  مطعم   مثل  بغداد  مطاعم  اأ�سهر 

وغريها من املطاعم الراقية .
اما ال�سارع الذي ميتد من موؤ�س�سة �سناعة 

اإىل نهاية الكرادة  الزيوت يف كمب �سارة 
من  دجلة  لنهر  م��واز  فهو  اجل��ادري��ة،  اي 
االزقة  تتفرع  االآخر، وعلى طوله  اجلانب 
�سارع  ي�سمى  ف��اخ��رة  ب��ي��وت��ًا  ت�سم  ال��ت��ي 
ال�سدة .ويف الكرادة مناطق م�سهورة مثل 
الكرادة  الزوية وهي ما قبل نهاية  منطقة 
وتقع ما بعد اجل�سر املعلق تقريبا، معروفة 
اجلادرية  البغدادين.ومنطقة  لدى  كثريًا 
واملن�سور  هي  تعد  الكرادة،  نهاية  وهي  
ارق���ى اح��ي��اء ب��غ��داد على االط���الق، وهي 
املنطقة املحببة ل�سكن الوزراء حي مغطى 
ق�سور  اأك��ر  فيه  امل��ار  ي�ساهد  باال�سجار، 
 ، ث���راءا  ال��ع��وائ��ل  اأك���ر  ب��غ��داد، وت�سكنه 
وي�سم عدة �سوارع متداخلة، كما يقع يف 
بغداد،  جلامعة  اجل��ادري��ة  جممع  نهايته 

والذي ي�سم عدة كليات .

جوامع وكنائ�س
كما وحتتوي الكرادة على جمموعة كبرية 
يف  واملوؤ�س�سة  واحل�سينيات  امل�ساجد  من 
الع�سرين،منها  ال��ق��رن  ومنت�سف  ب��داي��ة 
واأك���ر  اأه����م  ،اأح�����دى  ال���زوي���ة  ح�سينية 
احل�سينيات يف بغداد، وح�سينية احلاجة 
�سعدة يف منطقة اجلادرية، وح�سينية عبد 
الر�سول علي، مقابل �سارع عبا�س الديك ، 
وح�سينية الر�سول االأعظم قرب م�ست�سفى 
يف  �سجاع   األ��ب��و  وح�سينية   ، ال��راه��ب��ات 
اجل�سر  م��ن  بالقرب  �سجاع  األ��ب��و  منطقة 
األبو جمعة  قرب منطقة  املعلق وح�سينية 

رخيتة . 
من  امل�سلمن  ب��ع��د  امل�سيحيون  وي���اأت���ي 
كانت  وق���د  ال���ك���رادة.  �ساكني  ع���دد  ح��ي��ث 
 2003 ع��ام  اأح���داث  بعد  مق�سدا  ال��ك��رادة 
من  واملهجرين  املت�سررين  جميع  الأي��واء 
خمتلف الطوائف واالأديان والقوميات يف 
العايل  الثقايف  امل�ستوى  العراق،وال�سبب 
ال��ذي يتمتع به اأه��ايل ال��ك��رادة.  و تزخر 
،فتعتر  الرائعة  بكنائ�سها  الكرادة  منطقة 
يف  الكنائ�س  م��ن  ع��دد  اأك��ر  ذات  املنطقة 
تتجمع  حجمها،حيث  اىل  بالن�سبة  بغداد 
هي  االأوىل   ، كنائ�س  خم�س  املنطقة  يف 
كاتدرائية �سيدة النجاة لل�سريان الكاثوليك 
و التي ت�سمى بن م�سيحيي بغداد بكني�سة 
ي�سبه  �سخم  بقو�س  لتميزها  الطاق(  )اأم 
اأ�سخم  هو  �سخم  �سليب  يتو�سطه  الطاق 
�سليب لكني�سة بغدادية كما ت�سم الكني�سة 
،والكني�سة  الكاثوليك  ال�سريان  مطرانيه 
لالأرمن  الزهور  �سيدة  كني�سة  هي  الثانية 
الكاثوليك تلك الكني�سة املميزة و ما مييز 
ال�سرف  االأرمني  ت�سميمها  الكني�سة  هذه 
ت�سم  كما   ، ال��ب��ن��اء  ارم��ن��ي��ة  كني�سة  فهي 

كذلك مطرانيه االأرمن الكاثوليك يف بغداد 
،والكني�سة الثالثة هي كني�سة مار يو�سف 
) خربندة ( للكلدان و التي تعتر من اأقدم 
كنائ�س بغداد الكلدانية و اأعرقها ،الكني�سة 
الرابعة هي كني�سة الروم الكاثوليك التي 
�سربها عمل اإرهابي قبل اعوام  و قد اأعيد 
كني�سة  هي  اخلام�سة  الكني�سة  بناوؤها،و 
الكلدانية  الوردية  �سلطانة  العذراء  مرمي 
احتواء  اإىل  ،باالإ�سافة   ) خ��ارج  ك��رادة   (
العامرة  االأدي�����رة  م��ن  ع���دد  ع��ل��ى  املنطقة 
املنطقة  تتميز  ،و  ال��راه��ب��ات  و  للرهبان 
بوجود م�ست�سفى الراهبات االأهلية بالقرب 
من دير الراهبات  و التي هي اأ�سهر من نار 

على علم بن م�ست�سفيات بغداد.
ال�ساب ) رميون( طالب جامعي حتدث عن 
عدد  اأن   : قائاًل  امل�سيحي  ال�سباب  هموم 
منطقة  يف  امل�سيحية  الطائفة  من  ال�سباب 
الكرادة يف تناق�س م�ستمر ب�سبب الهجرة 
عما  كبري  ب�سكل  العدد  قل  لقد  اخل��وف  و 
اأو  ال�سفرات  ننظم  نعد  مل  ،ال��ي��وم  م�سى 
و  املا�سي  يف  كنا  كما  ال�سخمة  احلفالت 
الكنائ�س.  داخ��ل  مقت�سرة  ن�ساطاتنا  كل 
ال�سباب  م��ع��ظ��م  ان   : رمي����ون  وي�����س��ي��ف 
كان  ال��ذي  العنف  م��ن  ه��رب  ق��د  امل�سيحي 
يح�سد االرواح يف بغداد ، وال�سباب الذي 
هاجر اىل اوروب��ا وامريكا مل تكن حياته 
الرجوع  ينوي  االن  منهم  والكثري  وردي��ة 

اىل العراق .
 ويف القدمي كانت املنطقة ي�سكنها العديد 
�سبع  منطقة  ت�سمية  وج��اءت  اليهود،  من 
ق�سور يف الكرادة ن�سبة اإىل ق�سور اليهود 
اهلها  وميتهن  املنطقة،  تلك  يف  ال�سبعة 
احلرفية  واالأع��م��ال  ال��ت��ج��ارة  االأ�سليون 
بهذا  �سميت  والتي  رخيتة  منطقة  وكذلك 
اليهودية  رخيتة  عائلة  اإىل  ن�سبة  اال�سم 
يف  التجارة  متتهن  كانت  وال��ت��ي  الغنية 

هذه املنطقة. 

اأم�سيات الكرادة 
ت�ساهي  ال����ك����رادة  ام�����س��ي��ات  اأ����س���ح���ت 
فهي  ال��ع��امل،  ���س��وارع  اه��م  يف  االم�سيات 
غري  بتجول  ال��ن��ه��ار  ���س��اع��ات  خ��الل  تنعم 
ال�سمك  ول��ع�����س��اق  للمتب�سعن  م�سبوق 
جاءت  حكايات  على  وتنطوي  امل�سكوف، 

من املا�سي. 
اقدم  اللنب 78 �سنة من  اب��و  ك��رمي  احل��اج 
الكرادة  :منطقة  ي��ق��ول  املنطقة  �ساكني 
الذين  ال�سباب  من  الكثري  ت�ستقطب  االن 
يجل�سون يف املقاهي وي�سربون ) االركيلة 
، وتبقى  املقاهي  ع��دد  يتزايد  ي��وم  وك��ل   )
املنطقة اىل �ساعات متاأخرة ، و تعدمنطقة 

الكرادة ب�سكل عام من ابرز مناطق بغداد 
�ساحة  من  ومتتد  وال�سياحية  التجارية 
كهرمانةاىل �سارع اجلادرية وت�سم العديد 
من املحالت وباأ�سماء كثرية، بع�سها جاء 
م�سهدًا  ك��ان  ان  املنطقة  يف  م��ا  اب��رز  على 
منطقة  مثاًل  مهمة  �سخ�سيات  اأم  ح�ساريًا 
ال�سبع ق�سور التي تعود ت�سميتها لق�سور 

كانت موجودة!! ولكن اأين هي االن؟؟
اق��الم �سميت  اب��و  ان  منطقة  وا���س��ار اىل 
بهذا اال�سم ن�سبة اىل عائلة القلمجي التي 
العقد  خم�سينيات  خ��الل  ال��ك��رادة  �سكنت 
انها  التي اعتقد  املا�سي، ومنطقة ارخيتة 

تعود ال�سم امراأة.
وا�ساف ابو اللنب »ت�سم الكرادة عددًا من 
وعمارتها،  بنائها  يف  ال�سخمة  البيوت 
باالخ�س ان املنطقة كانت باال�سل زراعية 
خالل عقد الثالثينيات واالربعينيات وهذا 
ما جعل م�سهد البيوت الكبرية تن�سب اىل 

الق�سور«.

اأ�سماء الأماكن 
فيما قال ح�سن ال�سعدي من �سكنة املنطقة 
: اأن �سارع الكرادة كان يدعى يف ال�سابق 
مل  الت�سميات  وب��ع�����س  امل��ه��دي،  ب�����س��ارع 
االوائ��ل  �سكانها  لكن  االن،  معروفة  تعد 
ال�سبع  مثاًل  با�سمائها،  املحالت  يعرفون 
ق�سور تقع يف التقاطع بن �سارع الكرادة 
الزوية،  بداية  اىل  املتجه  وال�سارع  داخل 
وت�سكن فيها الكثري من العوائل املعروفة، 
وميكن معرفة ذلك من وجود مرقد تراثي 
ينت�سب  وال��ذي  ه�(   300( ادري�س  لل�سيد 
اىل  ا�سافة   ، علي  بن  احل�سن  االم��ام  اىل 
منطقة  يف   1918 عام  �سيد  ال��ذي  اجل�سر 
القوات  م����رور  ل��غ��ر���س  ق�����س��ور  ال�����س��ب��ع 
الريطانية من مع�سكر الهنيدي )الر�سيد( 
ع��ر ال��ك��رادة اىل ك���رادة م��رمي، ويف عام 
اآنذاك  وعرفت  اجل�سر  ازال��ة  متت   1922
باأ�سم ج�سر ال�سبع ق�سور، اما حملة ال�سبع 
ق�����س��ور ف��ه��ي م��ن حم���الت )ال��ب��و �سجاع( 
لوجود  الت�سمية  وترجع  للكرادة،  التابعة 
يف  ومت�سابهة  م��ت��ج��اورة  ق�سور  �سبعة 
ال�سكل والبناء كانت يف هذه املنطقة مطلع 
العهد  اواخر  وبال�سبط  الع�سرين،  القرن 
اقالم  ابو  اما حملة  العثماين، وا�ستكمل: 
فكانت تابعة ملحلة البتاوين �سابقًا، واالن 
مقرتنًا  املحلة  ه��ذه  ا�سم  وج��اء  ل��ل��ك��رادة، 
باأ�سم اول من بنى بيتًا له يف املحلة وهو 
القرطا�سية  تاجر  اق��الم(  ابو  الغني  )عبد 
ارخيتة  حملة  ا�سم  جاء  وهكذا  املعروف. 
ال�سيخ  ب��اب  منطقة  من  ام���راأة  اىل  ن�سبة 
حيث ا�سرتى والدها ب�ستانا، وورثته بعد 

وفاته ثم ق�سمته اىل قطع �سكنية وعر�ستها 
للبيع فعرفت املنطقة باأ�سمه.

 : تاريخ  مدر�س  علي  العظيم  عبد  ويقول 
التي  )كلواذا(  قرية  مركز  هي  الكرادة  ان 
ترجع اىل الع�سر البابلي احلديث، ا�سافة 
مرقد  مثل  اال���س��الم��ي��ة  االث���ار  وج���ود  اىل 
جذب  نقطة  يعد  وال���ذي  ادري�����س  ال�سيد 
لل�سياحة الدينية يف بغداد، وكانت الكرادة 
فيها  االنكليز  دخ���ول  عند  �سغرية  ق��ري��ة 
دور  والباقي  بغداد  اثرياء  ق�سور  بع�س 
فهي  اأ�سمها  م�سدر  ك��ان  ومهما  للفالحن 
والراقية،  العريقة  بغداد  مناطق  من  تعد 
التاأهيل  م��ن  الكثري  اىل  بحاجة  انها  اال 
يف  وان��ن��ا  �سيما  االزق���ة  بع�س  وا���س��الح 
ف�سل ال�ستاء ا�سافة اىل حاجتها لت�سذيب 
مبكانتها  لتليق  وار���س��ف��ت��ه��ا  ���س��وارع��ه��ا 

االجتماعية واالقت�سادية واحل�سارية. 

الب�سطيات !
بالب�سطيات  ت�ستهر  داخل  الكرادة   منطقة 
 ، االر���س��ف��ة  ع��ل��ى  ك��ب��ري  ب�سكل  املنت�سرة 
املنطقة  و�سكنة  املت�سوقن  بع�س  وان 
الب�سطيات   ( وجود  من  مت�سايقن  كانوا 
تعيق  والتي  االر�سفة  على   ) الع�سوائية 
بالذكر  . واجل��دي��ر  امل�����س��اة  م���رور  ح��رك��ة 
كل  ل��رف��ع  بحملة  ق��ام��ت  ب��غ��داد  اأم��ان��ة  اأن 
التجاوزات عن االر�سفة وال�سوارع ودون 
ا�ستثناء ولكن حاملا تغادر االمانة باآلياتها 

ترجع )اجلنابر( كما كانت !
االهايل اأعتروا هذه االجراءات �سحيحة 
وت�سب يف �سالح مظهر الكرادة واحلفاظ 
طم�ست  التي  وال�����س��وارع  االر���س��ف��ة  على 

معاملها .
ا�سحاب  بع�س  اع��ت��ر   امل��ق��اب��ل  يف  لكن 
االج����راءات   ه��ذه  والب�سطيات  االك�����س��اك 
كبرية  �سريحة  ارزاق  �ستقطع  التع�سفية 
الب�سطيات  تلك  ت�سكل  التي  العوائل،  من 
وقال  الرئي�سي،  قوتها  م�سدر  واالك�ساك 
الب�سطيات  اح��دى  �ساحب  غ���ازي   عمار 
ان تعالج  االأجدر باحلكومة   : ال�سارع  يف 
امل�ساكل  و  امل�ست�سرية  البطالة  م�سكلة 

الذي  وامل��ايل  االداري  والف�ساد  اخلدمية 
قبل  ال��دول��ة  ووزارات  م��وؤ���س�����س��ات  ط���ال 

االلتفات اىل رفع التجاوزات ال�سغرية
وقال زيد علي  ،�ساحب )حمل موبايالت( 
تطبيق   مع  اننا  »نعم  الكرادة،  منطقة  يف 
ان  ولكن   ، يفرحنا  �سيء  وه��ذا  القانون 
�سريحة  ح�ساب  على  فقط  القانون  يطبق 
مراعاة   دون  وم��ن  املواطنن  من  الفقراء 
البطالة  يعانون  الذين  ال�سباب  او���س��اع 
او م�سدر رزق  والذين مل يجدوا متنف�سا 
مع  واالك�����س��اك  الب�سطيات  تلك  غ��ري  اخ��ر 

فقدان فر�س العمل«
وا�ساف »انا �سد من يتجاوز ب�سكل �سافر 
ويحاول ان يوؤثر على املواطن ب�سكل عام 
ويجب ان ت�سعه االمانة عند حده، ولكن 
يف نف�س ال��وق��ت ان��ا م��ع اب��ق��اء ال��ذي��ن مل 
يوؤثروا على حركة �سري املارة وال�سيارات 
ومل يوؤدوا اىل ت�سويه معامل ال�سوارع وان 

كانت هي م�سوهة ا�سال.ً«

خدمات �سيئة 
يقول علي ن�سري من �سكنة الكرادة » هذه 
املنطقة العريقة يف بغداد والتي كانت وما 
ايام  ال��ب��غ��دادي��ن  م��ن  الكثري  م��اأم��ن  زال���ت 
العنف الطائفي، و التي ا�ستهدفها االرهاب 
من  اك��ر  اخ��رى.  منطقة  ي�ستهدف  مل  كما 
���س��ي��ارة وع��ب��وة نا�سفة  م��ن  ت��ف��ج��ريًا    80
تهجر  مل  التي  وه��ي  وقذائف  و�سواريخ 
او  دينهم  كان  مهما  �سكانها  من  اأي��ًا  ق�سرا 
للمهجرين  مذهبهم بل �سارت ح�سنا امنا 
اي  لليوم  جن��د  ومل  االره���اب  مناطق  م��ن 
من  ال  الكرادة  جلرح  ت�سميد  او   ، اهتمام 
الذين  امل�سوؤولن  حكومة او نواب او من 
وال  �سارع  تبليط  ال   ، الكرادة  ا�ستوطنوا 
ب�سكل  ماء  وال  كهرباء  وال  �سارع  ت�سليح 
لل�سهداء  تعوي�س  وال  جم��ار  وال  طبيعي 
فوق  م�ساكنهم  هدمت  للذين  م�ساكن  وال 
كل  عناية  واي  االنفجارات  يف  روؤو�سهم 
الذي ح�سلت عليه الكرادة هو الكونكريت 

كل ال�سوارع الفرعية �سدت بالكونكريت.
وتقول لبنى ع�سام من �سكنة الكرادة » ان 

منطقتها من املراكز التجارية املهمة والتي 
 ، ال�سيا�سية  ال�سخ�سيات  خمتلف  ت�سكنها 
ولكن رغم ذلك مل نر اي حت�سن يف و�سع 
اخل��دم��ات ، وم��ا نالحظ ه��و اع��م��ال تكرر 

نف�سها كل يوم يف اماكن معينة  ال غري«.
و�سككت ام رامي من �سكنة املنطقة اي�سا 
غري  وعدتها  امل�سوؤولن   ت�سريحات  يف 
تخ�سي�س  يعقل  هل   « وت�ساءلت   ، مقنعة 
املزعومة  للم�ساريع  الطائلة  املبالغ  تلك 
ال��ت��ي ت��ت��داول��ه��ا اج��ه��زة االع����الم ونحن 
اال�سا�سية  اخل��دم��ات  اف��ت��ق��ار  م��ن  ن��ع��اين 
ال�ستاء  ف�سل  وان  خا�سة   ، وال�سرورية 
دائ��م��ا تطفح امل��ج��اري  ».وا���س��اف��ت » ان 
احل��ج��ج وامل����ررات ك��ان��ت دائ��م��ًا جاهزة 
امل�سلحة  االع��م��ال  ذرائ���ع  حت��ت  ومبتكرة 
وت����ردي ال��و���س��ع االم��ن��ي ، يف ح��ن يتم 
ال��ذي  وامل����ايل  االداري  ال��ف�����س��اد  جت��اه��ل 
الدولة  مفا�سل  م��ن  الكثري  على  ي�سيطر 

وباالخ�س اخلدمية منها.
 اما �ساكر احلياوي ) موظف( ومن �سكنة 
اغلب  ان  اىل  ف��ي�����س��ري  ارخ��ي��ت��ة   م��ن��ط��ق��ة 
معبدة  غري  املنطقة  يف  الفرعية  ال�سوارع 
يف  املياه  وتطفو  احلفر  من  الكثري  وفيها 

كل مكان .
وت���ق���ول امل��واط��ن��ة جن���اة ع��ب��د ال���ك���رمي ) 
مهند�سة ( من �سكنة املنطقة  » ان املنطقة مل 
تطلها عمليات االعمار ، الطرق فيها قدمية 
ج��دا ، وامل��ج��اري ك��ذل��ك ، ام��ا ب��رك املياه 
جهود  مقابل  يف   ، املنطقة  فتمالأ  االآ�سنة 
بلدية متوا�سعة ملعاجلة هذه امل�ساكل وان 
�سوارع املنطقة  عبارة عن مطبات واأتربة 
مناطق  اه��م  م��ن  لي�ست  وك��اأن��ه��ا  وم��زاب��ل 
العا�سمة وعلى الرغم من وجود م�ساريع 
وفق  تنفذ  ال  لكنها   ، وه��ن��اك  هنا  خدمية 
املعايري الهند�سية اأو االولويات بل اعتقد 
».ويعلل  العام  امل��ال  هدر  ملجرد  تنفذ  اإنها 
يعملون  الذين  املقاولن  احد  ربيع   �سليم 
يف  العمل  ت���ردي  اخلدمية  امل�ساريع  يف 
امل�ساريع اخلدمية ، بعدم خرة ال�سركات 
 ، امل��ت��ط��ورة  امل�ساريع  تنفيذ  يف  املحلية 
ا�سافة اىل تعذر قدوم ال�سركات االأجنبية 
امل�ساريع  هذه  يف  وامل�ساهمة  العراق  اىل 
االأمني  ال��و���س��ع  ا���س��ت��ق��رار  ع���دم  ب�سبب 

بال�سكل الكايف . 

اأمانة بغداد
وباالت�سال مبدير االعالم يف امانة بغداد 
اال�ستاذ حكيم عبدالزهرة او�سح ل� )املدى( 
ب���اأن االم���ان���ة غ��ري را���س��ي��ة ع��ن م�ستوى 
اخل���دم���ات امل��ق��دم��ة يف م��ن��ط��ق��ة ال���ك���رادة 
تعر�ست  وق��د   ، املهمة  املناطق  م��ن  النها 
وقد  �سوارعها  يف  التخ�سفات  من  للكثري 
ك����وادر االم���ان���ة م��ن ا�سالح  ا���س��ت��ط��اع��ت 
ادت  قد  التخ�سفات  وه��ذه    ، منها  الكثري 
ا�سبحت  واالخ��رى  ال�سوارع  تك�سري  اىل 
متهرئة . واكد عبدالزهرة باأن هناك خطة 
االمانة من خاللها  �ستقوم  عمل م�ستقبلية 
باك�ساء الكثري من حمالت منطقة الكرادة 

.
االر�سفة  على  التجاوزات  يخ�س  وفيما 
االمانة  ان  اىل  حكيم  ا���س��ار  وال�����س��وارع 
ت��ق��وم ب��ن ف���رتة واخ����رى ب��ح��م��الت لرفع 
اللجنة  ب���اأن  للمدى  واأك���د   . ال��ت��ج��اوزات 
العام  ال���ذوق  جلنة  ب��اأ���س��م  ت�سكلت  ال��ت��ي 
االنتخابات  ان��ت��ه��اء  وب��ع��د  االن  �ستقوم 
من  ال��ك��ث��ري  لتغيري  ال��ت��و���س��ي��ات  ب��و���س��ع 
املحالت  وواج���ه���ات  ال��ب��ن��اي��ات  ا���س��ك��ال 
يتنا�سب  مب��ا  وط��رازه��ا  الوانها  وحت��دي��د 
ومكانة العا�سمة بغداد ، و�ستقوم االمانة 
يقوم  �سخ�س  ك��ل  على  غ��رام��ات  بفر�س 

بالتجاوزعلى االر�سفة او ال�سوارع .
باأن  عبدالزهرة  او�سح  اخ��ر  جانب  وم��ن 
امل�ساريع  خطة  �سمن  مو�سوعة  ال��ك��رادة 
امل�ساريع  من  الكثري  فهناك  اال�ستثمارية 
التي �ستطلق يف القريب يف منطقة الكرادة 
من �سمنها فندق كبري خم�سة. جنوم على 

�سارع اأبي نوا�س.

منجزة م�����س��اري��ع  ب���ا  ن�����س��م��ة  م��ل��ي��ون  ن�����س��ف   .. ال���ك���رادة 

ج��وام��ع��ه��اع��ان��ق��ت ك��ن��ائ�����ص��ه��ا و���ص��ط ب�����ص��ط��ي��ات االر���ص��ف��ة

منطقة الكرادة ال�سرقية تقع على اجلانب ال�سرقي لنهر دجلة من جانب الر�سافة ولذلك 
ك�سبت ا�سم الكرادة ال�سرقية متييزا لها عن كرادة مرمي الواقعة يف الكرخ. اما ا�سم الكرادة 
فلم يكن ن�سبة اىل الكورد كما يعتقد الكثريون ،وامنا ال�سم ي�سري اىل اآلة �سقي املزروعات 

وهي ت�سمى ) الكرد(  والتي جمعها الكٌرد ،حيث كانت الكرادة ال�سرقية عام 1917 وعند 
دخول الإنكليز قرية �سغرية فيها ب�سعة ق�سور لثرياء بغداد والباقي دور للفاحني 

مبني معظمها من الطني وكان اهل الكرادة ي�سقون ب�ساتينهم بالكرود، ف�سميت قريتهم 
بالكرادة، ويف�سر البع�س �سبب الت�سمية ان اهل منطقة الكرادة قدميا كانوا يحملون 

اخل�سر التي يزرعونها اإىل بغداد على ظهور الدواب فقيل لهم الكرادة من كرد الدابة اإذا 
�سيقت . وهناك راأي اخر ي�سري اىل ان  ا�سم الكرادة اطلق على املنطقة التي كان يتجمع 

فيها الفاحون لكرد النخيل الذي كان منت�سراً ب�سكل كثيف يف هذه املنطقة.

جوامع وكنائ�س الكرادة

ب�سطيات الكرادة

م�ساهد من ا�سواقها


