
ARABIC MOVIE 
  

FILM TITLE: “AL MOWATEN BORS“ 

TRANSLATED TITLE IN ENGLISH: "Citizen Gecko”  
 Synopsis 
 
The film follows an unemployed man called “Bors” (Gecko), who hails 

from one of Cairo's slums and is suffering from poverty. Bors faces 

many problems and difficulties while trying to get married to the girl he 

loves. 

 

 Shorter Version 

An unemployed man called “Bors” (Gecko) hails from one of Cairo's 
slums and is suffering from poverty. Bors faces many problems and 
difficulties while trying to get married to the girl he loves. 

 
 

 Star cast 
Rami Gheit, Dina Fuad 
 Director 
Rami Gheit 
 Genre 
Drama/ Comedy  
 Edited run time  
82 mins 
 Language of Subtitles 
English (Only available for the edited 
version) 
 Aspect Ratio 
4:3 - Letterbox 
 Rating 
PG 

 Theatrical Release & Year of production 
October 2014 
 Box Office: 
382982 Egyptian Pounds  
 Movie Trailer: 
https://www.youtube.com/watch?v=O_Wdu0wGyec 
Hawar Center’s View:  
A Comedy drama movie which contains some traditional music and 
dances. 
Beside the star cast a group of famous actors act in the movie like: Rajaa 
Al Jadawy, Basem Al Samra, Saeed Tarabik, Lutfy Labib and others. 

 



 عربي فيلم

 Al Mowaten Bors  " المواطن برص": الفيلم عنوان

 الملخص 
 

قصة شاب عاطل عن العمل، مثله مثل معظم شباب جيله من سكان  الفيلم يحكي

قر وعدم مقدرته على ، يعاني من الف(البرص)يدعى إحدى المناطق العشوائية، و

ولكن تواجهه الكثير من العقبات  الفتاة التي يحبها ، يريد الزواج منتحقيق أحالمه

 .تحقيقه لذلك الحلموالمشاكل في سبيل 

 

 الملخص القصير 

، يعاني من الفقر وعدم مقدرته على تحقيق (البرص)يدعى  شاب عاطل عن العمل

 .أحالمه، يريد الزواج من الفتاة التي يحبها ولكن تواجهه الكثير من العقبات والمشاكل

 

 بطولة: 
 دينا فؤاد، طرامي غي

 إخراج:  
 طرامي غي

 النوع: 

 كوميدي/ دراما

 الوقت: 

 دقيقة  82

 تصنيف الفيلم: 
PG 

 سنة العرض واإلنتاج:  
 4102وبر أكت

 اإليرادات: 
 يمصر جنيه 284284

 إعالن الفيلم: 

https://www.youtube.com/watch?v=O_Wdu0wGyec 

 آراء مركز حوار: 

 

 .يتخلله مجموعة من األغاني الطربية و الشعبية دراما كوميديفيلم 

رجاء : منهم نجوم السينما مجموعة منالفيلم يشارك في  بجانب أبطال الفيلم

  .السمرة، سعيد طرابيك، لطفي لبيب و غيرهم الجداوي، باسم


