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 خالد الهاشمي

  -تخرج مهندًسا معمارًيا من جامعة دمشق  1983. وفي عام  1959ولد في البحرين عام 

ثم حصل على درجة الماجستير من جامعة أريزونا بالواليات المتحدة األمريكية   سوريا،

  1984. بدأ نشر رسومه الكاريكاتورية في الصحف البحرينية المحلية منذ العام. 1996عام 

  1994 - 1989كهواية ثم مهنيا في جريدة "األيام" البحرينية منذ صدورها في العام  

انضم إلى جريدة "الوطن" السعودية في أكتوبر   ذلك،عد برسومه الكرتونية اليومية. ب

. كما نشر رسوم كاريكاتورية أسبوعية في مجلة "صدى األسبوع" البحرينية اعتباًرا  2000

 2000من سبتمبر 

حيث ينشر حالًيا فقط   2008في الصحف والمجالت في عام  رسوماتهتوقف عن نشر 

على على صفحته  كل خاصوبشعلى قنوات التواصل االجتماعي الخاصة به 

 khalid.alhashimi.cartoonاالنستغرام  

وتناول مواضيع الحرية والفساد  اليسارية،آراؤه السياسية للحركة الوطنية  تنحاز ا

 .والفقر في رسومه الكاريكاتورية

ورث مهاراته الفنية عن والده وبتشجيع من أخيه األكبر. أحب الرسم منذ سن مبكرة جًدا 

قدراته الحركية حيث استبدل أنشطة اللعب في مرحلة الطفولة ضعف وخاصة بسبب 

 .بممارسة الرسم

 متزوج وله ابنتان  يعيش خالد حاليا في البحرين وهو

 

 عمل ال

عام الحتى   1989عمل باحتراف في الصحف والمجالت الخليجية المحلية من عام  •

2008 

 وزارة العمل واإلسكان البحرينية )،رئيس قسم الهندسة المعمارية (اإلسكان •

 مساعد المدير العام لشركة درة خليج البحرين للتطوير العقاري في البحرين  •

للخدمات البحرينية حاليًا نائب رئيس التخطيط والتطوير في شركة بريق الرتاج  •

 العقارية 
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 الكتب والمنشورات 

 1992 في العام أصدر كتاب كاريكاتير بعنوان "المزاح في حدود المتاح" •

 2001 في العام أصدر كتاب كاريكاتير بعنوان "ذاكرة القلب" •

الى شهداء االنتفاضة   اهداءساهم في كتاب "من يحمي ارض الطفولة"  •

 2000الفلسطينية 

 1997شركة الخدمات المالية العربية  حسابصمم رزنامة ل •

صمم بطاقة بريدية معنونه الى السكرتير العام لألمم المتحدة حول حقوق   •

 2000الطفل الفلسطيني 

إصدار جمعية العمل الوطني من صمم بطاقة بريدية بعنوان "الحرية للعالم",  •

 2003الديمقراطي  

 2021 -ا إلى الجدار" هرهظحسن مدن "حداثة  كاتبغالف كتاب لل صمم •

 

 جوائز ال

 2003في العام الكاريكاتير، دبي، جائزة الصحافة العربية لرسم  •

 2017 القابضة، البحرين في العام ممتلكات البحرينية  خاص،تقدير  •

 

 المعارض 

 1990البحرين  –شارك في معرض (المجلة) لرسوم الكاريكاتير  •

 1990سوريا  –شارك في معرض (التضامن مع انتفاضة الشعب الفلسطيني)  •

 1990مصر  –شارك في معرض (العالم الثالث)  •

 2009مركز سكايز للحرية اإلعالمية والثقافية (منتدى على اإلنترنت)  •

 2014 -معرض الكاريكاتير البيئي األول برعاية بلدية المنامة  •
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