
 1962 عام العراق –ولد في قضاء الزبير/ البصرة 
 1985 عام يليةكتخرج من أكاديمية الفنون الجميلة قسم الفنون التش

 .1988 عام مدرسا للفن التشكيلي في"معهد الفنون الجميلة"/ البصرة عمل
ــام ــي العـ ــة فـ ــحافة العراقيـ ــي الصـ ــل فـ ــدأ العمـ ــيف ، 1983بـ ــل فـ ــة  عمـ ــاء"، مجلـ ــف بـ ــة" ألـ : مجلـ

 رغـاد  "العـراق"..،    القادسـية" وصـحيفة  "  صـحيفة  "،مجلة"وعي العمال"،صحيفة "الجمهوريـة"، "المرأة
ــى األردن  ــراق إل ــام، الع ــي 1991ع ــل ف ــحفوعم ــة الص ــيحان"  األردني ــحيفة "ش ــتور"، ص ــحيفة "الدس : ص

 هولندا إلى ثم هاجر  المحرر" الفرنسية ،  صحيفة "  نفس الوقت مع  كما عمل في  ، وصحيفة " األهالي"  
 Post"، وصـحيفة " inzet magazine""مجلـة فـي الصـحافة الهولنديـة : مـن هنـاك عمـل و ، 1994ام عـ

Nederland Vluchtelingen   ثم انتقل  مجلة " الزمان الجديد"ثم عمل في صحيفة "الزمان" البريطانية و،
ى الكويـت عـام إل  ينتقل،  2007،صحيفة "الجريدة" الكويتية  2007إلى صحيفة "الصباح الجديد" العراقية  

 . 2011ثم ينتقل إلى صحيفة "القبس" الكويتية ، أوان" الكويتية  ويعمل في صحيفة " 2007
 

 .1983ابتكر شخصية "حمدان" وقدمه ضمن زاوية أسبوعية باسم "أسبوعيات حمدان" عام
 

 المعارض:
 

 أقام عدد من المعارض الشخصية منها:
 

 .2002أمستردام /مة معرض الكاريكاتير الشخصي في المكتبة العا •
 .2003معرض شخصي ألغلفة الكتب في المكتبة العامة / أمستردام •
 .2004معرض الكاريكاتير الشخصي في المكتبة العامة / أمستردام •
 .2004 اليدن/ Art Empire Galleryمعرض الكاريكاتير الشخصي في  •
 .2005معرض الكاريكاتير الشخصي في المكتبة العامة/شمال أمستردام  •

 
 :عالمي منهاعربي و) مهرجان 40(من  شارك بأكثركما  

 
 .1997 مهرجان الكاريكاتير الخامس عشر في ايطاليا •
 .1997بينالي طهران لفن الكاريكاتير  •
 . 1998 في رومانيا "الكوميديا السوداء لفن الكاريكاتير "  مهرجان •
 .1999 مهرجان الكاريكاتير الكوري الثامن في سيئول •
 .2007ادة"اليونان مهرجان"حصاد طرو •
 .  2012 امهرجان "الكومكس" السنوي في مدينة هارلم/هولند •

 
 لجان التحكيم:

 
 .2012هولندا للكاريكاتير / "مهرجان هارلم" عضو لجنة تحكيم في •
 . 2013 "مهرجان الكاريكاتير السوري  " عضو لجنة تحكيم في •

 
 الجوائز:

 
 2003الكوري الثاني عشر في سيئول للعام جائزة أفضل كاريكاتير في مهرجان الكاريكاتير  •
 لرسـامي الكاريكـاتير السياسـي المحتـرفين "مهرجان الكاريكاتير الهولنـدي  "ضيف شرف في •

2013. 
 .2013ضيف شرف في "مهرجان الربيع العربي" الذي أقامة متحف الصحافة الهولندية  •



Born in al Zubair District / Al Basra – Iraq in the year 1962 Graduated from the Baghdad 
collage of Fine Arts Academy  in the year 1985 Worked as a teacher of Fine Arts in the Fine 
Arts Institute / Al Basra in the year 1988 Started working in Iraqi Newspapers and Magazines 
in the year 1983, where he worked in: Alif-Baa Magazine, Woman Magazine, Waii Al Umal 
Magazine, Al Jumhuriyah Newspaper, Alqadisiyah Newspaper, Al Iraq Newspaper … Left to 
Jordan in the year 1991 and worked in Jordanian Newspapers: Al Dustour Newspaper, 
Shihan Newspaper and Al Ahali Newspaper. He also concurrently worked with Al Muharrir 
French Newspaper, and then migrated to Netherlands in the year 1994, where he worked in 
local Newspapers and Magazines: Inzet Magazine, and Post Nederland Vluchtelingen 
Newspaper. Afterwards he worked for London based Al Zaman Newspaper and Al Zaman Al 
Jadeed Magazine. Afterwards he moved to work in Iraqi Al Sabah Al Jadeed Newspaper 
2007, Kuwaiti Al Jareeda Newspaper 2007, relocated to Kuwait in the year 2007 and worked 
in Awan Kuwaiti Newspaper, and finally worked in Kuwaiti Al Qabas Daily Newspaper in the 
year 2011  
 
Invented The Hamdan Character and presented him within a weekly column in the name of 
Hamdan Weekly in the year 1983 
 
Exhibitions: 
 
Several Personal Exhibitions 

• Personal Caricature Exhibition in The Public Library / Amsterdam 2002 
• Personal Book Covers Exhibition in The Public Library / Amsterdam 2003 
• Personal Caricature Exhibition in The Public Library / Amsterdam 2004 
• Personal Caricature Exhibition in Art Empire Gallery / Leiden 2004 
• Personal Caricature Exhibition in The Public Library / North Amsterdam 2004 

 
He also participated in over 40 Arabic and International Exhibitions, few are listed below: 

• The 15th Cartoon Festival - Italy 1997 
• Binali Tehran Caricature Art 1997 
• International Black Humor Festival - Romania 1998 
• The 8th Seoul Int'l Cartoon Festival - Korea 1999 
• Trojan Harvest Festival – Greece 2007 
• Comics Annual Festival – Haarlem / Netherlands 2012 

 
Juries 
 
Jury Member at Haarlem comics festival – Netherlands 2012 
Jury Member of the 8th International Cartoon Contest "SYRIA" - Syria 2013 
 
Prizes and Achievements 
 
Best Cartoon Prize at the 12th Seoul Int'l Cartoon Festival – Korea 2003 
Guest of honor in Professional Political Cartoonists Festival – Netherlands 2013 
Guest of honor in Arab Spring Festival organized by The Netherlands Press Museum – 
Netherlands 2013 


