
ARABIC MOVIE 

  

FILM TITLE: “JOMHOREYAT EMBABA” 

TRANSLATED TITLE IN ENGLISH: “The Republic of Embaba”  

 

 Synopsis 

 

The film tells stories of different characters living in the society after the 

twenty-fifth of January Revolution. Hassan, a bus driver in one of the villages, 

is struggling to survive amid the difficult circumstances, and a girl called 

Salma loves Hassan but is forced by her brother to marry a rich don. Both of 

them attempt to defeat poverty, and try every way out to reach their target. 

 

 Shorter Version 

The film tells stories of different characters that live in the society after the 

twenty-fifth of January Revolution. In one of the villages, is a bus driver who is 

struggling to survive amid the difficult circumstances. 

 

 Star cast 

Bassem Samra, Inas Izz Aldin, Oula Ghanem 

 Director 

Ahmed Al Badry 

 Genre 

Drama  

 Edited Running Time 

78 mins 

 Language of Subtitles 
English  

 Aspect Ratio 
4:3 

 Rating 

PG 

 Theatrical Release & Year of production 

April 2015 

 Box Office: 

1,044,508 Egyptian Pounds  

 Movie Trailer: 

https://www.youtube.com/watch?v=GK8AOVGx3mY 
 

Hawar Center’s View:  

A drama movie with a mix of thrill, it also contains some traditional music and 

dances. 

Beside the star cast, a group of famous actors present great roles in this movie 

like: Ahmed Wafiq, Mohammed Farouq and Feryal Yousif. 

 



 

 فيلم عربي

 

 Jomhoreyat Embaba  " جمهورية امبابة: "عنوان الفيلم

 

 الملخص 

 

تعرض الفيلم لعدد من الشخصيات التي تعيش على هامش المجتمع بعد ثورة الخامس والعشرين ي

يكافح من أجل العيش يدعى حسن من يناير في إحدى المناطق الشعبية، منهم سائق ميكروباص 

والتي يجبرها أخوها على الزواج من رجل " سلمى"فتاة فقيرة  ، تحبهوسط ظروفه الصعبة

 .يحاول كل منهما أن يصل لهدفه و أن يتجاوزا الفقر بأي طريقة .عصابة ثري

 

 الملخص القصير 

تعرض الفيلم لعدد من الشخصيات التي تعيش على هامش المجتمع بعد ثورة الخامس والعشرين ي

من يناير في إحدى المناطق الشعبية، منهم سائق ميكروباص يكافح من أجل العيش وسط ظروفه 

 .الصعبة

 

 بطولة: 
 ، عال غانمإيناس عز الدين، باسم سمرة

 إخراج:  
 البدريأحمد 

 النوع: 

 دراما

 الوقت: 

78 mins 

 تصنيف الفيلم: 
PG 

 سنة العرض واإلنتاج:  
 5102أبريل  

 اإليرادات: 
 يمصر جنيه  1,044,508

 إعالن الفيلم: 

https://www.youtube.com/watch?v=GK8AOVGx3mY 

 

 آراء مركز حوار: 

 

 .أغاني طربية شعبيةاثارة و احداث فيلم دراما يتخلله

أحمد وفيق، محمد : منهمبطولة الالذين شاركوا في اداء جيد جدا للممثلين بجانب ابطال الفيلم 

 .فاروق، فريال يوسف


