
ARABIC MOVIE 

  

FILM TITLE: “DHARF SEHI“ 

TRANSLATED TITLE IN ENGLISH: "Medical Situation”  

 Synopsis 

 

Sayed Shattaf lives in a poor neighborhood and works as a plumber. He loves a girl 

named Batta. Amusing, lighthearted moments follow as  Sayed Shattaf and his friends 

face many comical situations. But ironically, one day he gets involved in a robbery, 

and later a police officer seeks him to aid in a dangerous mission, which turns his life 

upside down. 

 

 Shorter Version 

Sayed Shattaf lives in a poor neighborhood and works as a plumber, he loves a girl 

named Batta. He goes on a mission which turns his life upside down in comical 

events. 

 

 

 Star cast 

Mohammed Redha, Dolly Shaheen, Ebtisam Maky 

 Director 

Ebram Nashat 

 Genre 

Comedy  

 Edited Runtime 

88 minutes 

 Subtitle 

English (Only available for the edited version) 

 Aspect Ratio 

4:3 Letterbox 

 Rating 

PG 

 Theatrical Release & Year of production 

April 2014 

 Box Office: 

527474  Egyptian Pounds  

 Movie Trailer: 

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

Hawar Center’s View:  

This movie is the first movie direction for Ibram Nashat. 

Beside the star cast a group of famous actors act in the movie like: Ayda Reyadh, 

Dheya Almirghani, Menna Arafa, Nirmin Maher and others. 

 



 فيلم عربي

 

 

 Dharf Sehi  " ظرف صحي: "عنوان الفيلم

 الملخص 
 

 ."بطة"تدعى  فتاةيحب و ،سباك صحيالسيد شطاف، يعيش في حارة فقيرة ويعمل كور أحداث الفيلم حول تد

يتورط في عملية سرقة األيام  دوفي أح ،مع ابناء الحارة للعديد من المواقف الكوميدية السيد شطاف يتعرض

 .ته رأساً على عقبفتنقلب حيا في مهمة خطيرة والحقا يطلب منه رجال المخابرات العمل لصالحهم

 

 الملخص القصير 

يشارك ومن خالل األحداث  ."بطة"شابة تدعى يحب و ،سباك صحيفي حارة فقيرة و يعمل ك سيد شطافيعيش ال

 .قلب حياته رأساً على عقب في اطار كوميديت في مهمة خطيرة

 

 بطولة: 
 ، ابتسام مكيدوللي شاهينمحمد رضا، 

 إخراج:  
 إبرام نشأت

 النوع: 

 كوميدي

 الوقت: 

 دقيقة 88

 تصنيف الفيلم: 
PG 

 سنة العرض واإلنتاج:  
 4102 أبريل

 اإليرادات: 
 يمصر جنيه 442222

 إعالن الفيلم: 

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

 آراء مركز حوار: 

 

 .برام نشأتإليعد الفيلم هو أول تجربة إخراجية 

عالء مرسي، عايدة رياض، ضياء : منهم نجوم السينما مجموعة منالفيلم يشارك في  بجانب أبطال الفيلم

  .غيرهم الميرغني، منة عرفة، نيرمين ماهر و


