
ARABIC MOVIE 
  
FILM TITLE: “ABUL OREEF“ 

TRANSLATED TITLE IN ENGLISH: "ABUL OREEF” - Name 
 Synopsis 
 
The film revolves around a young man facing many difficulties in 

his life, but never gives up. Though he lives in a poor area and is 

unemployed, he always strives to overcome every hurdle to 

achieve his ambitions. Through his struggling life, he imparts a 

message to all the youth to nurture the diligence to overcome any 

difficult circumstances and achieve their dreams, all in the context 

of a political comedy.  

 

 Shorter Version 

The film revolves around a young man facing many difficulties in 
his life but never gives up and always tries to overcome every 
hurdle to achieve his ambitions; despite living in a poor area and 
being unemployed.  

 
 Star cast 

Majdy Kamel, Nehal Anbar, Ayda Reyad 
 Director 

Nehad Shalaby 
 Genre 

Comedy  
 Running Time 

93 mins 
 Language of Subtitles 
English  

 Aspect Ratio 
4:3 - Letterbox 

 Rating 
PG 

 Theatrical Release & Year of production 
2014 
Hawar Center’s View:  
Beside the star cast a group of famous actors act in this movie like: 
Enas Al Najar, Abdulla Mushref, Sabry Abdul Munem, Maher 
Esam and others.  
 



 

 عربي فيلم

 

 ABUL OREEF  " أبو العريف": الفيلم عنوان

 الملخص 

ة الصعوبة في حياته لكنه ال يستسلم دا شديتدور أحداث الفيلم حول شاب يواجه ظروف

ق طموحاته رغم أنه يعيش في منطقة وف، ويحاول التغلب عليها وتحقيلهذه الظر

اإلجتهاد  منالبد  هأن يوجه بكفاحه رسالة لكل الشبابف ،البطالة من يعانيو شعبية

 . إطار سياسي كوميدي في مع أصعب الظروف، وكل ذلك حتى محااألوتحقيق 

 

 الملخص القصير 

ة الصعوبة في حياته لكنه ال يستسلم دا شديظروف تدور أحداث الفيلم حول شاب يواجه

ق طموحاته رغم أنه يعيش في منطقة لهذه الظروف، ويحاول التغلب عليها وتحقي

 .البطالة من يعانيو شعبية

 

 بطولة: 

 ، عايدة رياضمجدي كامل، نهال عنبر

 إخراج:  
 نهاد شلبي

 النوع: 

 كوميدي

 الوقت: 

 دقيقة 93 

 تصنيف الفيلم: 
PG 

 نتاجسنة العرض واإل:  
4102 

 آراء مركز حوار: 

 

، صبري عبدالمنعمعبدهللا مشرف، ايناس النجار، : يشارك في بطولة الفيلم كل من

 .ماهر عصام و غيرهم


