
ARABIC MOVIE 

  

FILM TITLE: “TES’AH” 

TRANSLATED TITLE IN ENGLISH: “Nine”  

 Synopsis 

 

Nine people with mutual criminal history meet in one place, based on an 

invitation they received to a villa located in an isolated area. The 

mysterious host reveals their secrets and seeks revenge as they have 

escaped from justice in the past. A ruthless battle ensues between them 

leading to several murder crimes.     

 

 Shorter Version 

Nine people with mutual criminal history receive invitations to a villa 

located in an isolated area. The mysterious host reveals their secrets. A 

ruthless battle ensues between them leading to several murder crimes. 

 

 Star cast 

Majdy Rashwan, Maha Nassar, Shady Suror 

 Director 

Ehab Radhy 

 Genre 

Thriller/ Mystery/ Crime 

 Running Time 

89 mins 

 Language of Subtitles 

English  

 Aspect Ratio 

4:3 - Letterbox 

 Rating 

PG-13 

 Theatrical Release & Year of production 

April 2015 

 Movie Trailer: 

https://www.youtube.com/watch?v=3FFgeKz01Yo 

 

Hawar Center’s View:  

The film is based on the novel (And Then There Were None) for the 

famous writer Agatha Christie. 

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

Mostafa Mansour, Ameera Sharaby, Ebrahim Alsaman, Eman Alshouky, 

Hassan Eid. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=3FFgeKz01Yo


 

 بيفيلم عر

 

 

 ”Tes’ah“    تسعة: عنوان الفيلم

 الملخص 
 

 .من خالل دعوتهم إلحدى الفيالت في منطقة نائيةلهم سوابق اجرامية يجتمع تسعة أشخاص 

من العدالة  يقرر صاحب الدعوة الخفي كشف أسرارهم وفضحهم ثم االنتقام منهم نتيجة هروبهم

لبعضهم البعض مما يؤدي إلى جرائم قتل  ينكشف الكره واإلحتقار الذي يكنونه. في أوقات سابقة

 .بينهم

 

 الملخص القصير 

يقرر . من خالل دعوتهم إلحدى الفيالت في منطقة نائيةلهم سوابق اجرامية يجتمع تسعة أشخاص 

الكره الذي يكنونه لبعضهم البعض مما يؤدي إلى جرائم  ينكشفو فضحهم، صاحب الدعوة الخفي

 .قتل بينهم

 

 بطولة: 
 مجدي رشوان، مها نصار، شادي سرور

 إخراج:  
 إيهاب راضي

 النوع: 

 جريمة/ غموض/ إثارة

 الوقت: 

 دقيقة  89

 تصنيف الفيلم: 
PG-13 

 سنة العرض واإلنتاج:  

 5102أبريل 

 إعالن الفيلم: 

https://www.youtube.com/watch?v=3FFgeKz01Yo 

 

 آراء مركز حوار: 

  

 .كاتبة العالمية اجاثا كريستيلل ( ثم لم يبق أحدا  )ة الفيلم مأخوذ عن الرواية اإلنجليزي

، اميرة شرابي، ابراهيم السمان، ايمان الشوكي، حسن مصطفى منصور :الفيلم بطولة يشارك في

 .عيد

 


