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األفالم
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أحدث األفالم

Cast: Chris Evans, Lindsay Duncan
Director: Marc Webb
Frank’s plans for his niece Mary, a child prodigy, to 
have a normal childhood are foiled when her genius 
comes to the attention of his mother.

بطولة: كريس إفانز، ليندزي دنكان
إخراج: مارك ويب

تتعثر خطط »فرانك« من أجل ابنة أخيه »ماري«، وهي طفلة 
معجزة، بأن تعيش طفولة طبيعية عندما تنتبه والدته لعبقريتها.

Gifted
101
min

Cast: Hugh Jackman, Patrick Stewart
Director: James Mangold
In 2029, an isolated and despondent Logan must 
shepherd an extraordinary young girl to safety as 
part of a live-or-die mission.

بطولة: هيو جاكمان، باتريك ستيوارت
إخراج: جيمس مانغولد

يف عام 2029، يجب أن يرعى »لوغان« املنعزل والقانط فتاة 
مميزة إليصالها إلى مكان آمن كجزء من مهمة حياة أو موت.

Logan
137
min
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أحدث األفالم

Cast: Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson
Director: Jordan Vogt-Roberts
A diverse team of scientists, soldiers and 
adventurers unite to explore a mythical, uncharted 
island in the Pacific - domain of the mighty Kong.

بطولة: توم هيدلستون، سامويل إل. جاكسون
إخراج: جوردان فوغت-روبرتس

يجتمع فريق من العلماء واجلنود واملغامرين الستكشاف جزيرة 
غامضة غير موجودة على اخلريطة يف احمليط الهادئ، وهي موطن 

»كوجن« العمالق.

Kong: Skull Island
118
min

Voices of:  Will Arnett, Zach Galifianakis
Director: Christian McKay
In order to save Gotham City from The Joker’s 
hostile takeover, LEGO Batman must drop his lone 
vigilante thing and learn to work with others.

أصوات كل من ويل أرنيت، زاك غاليفياناكيس
إخراج: كريستيان مكاي

إلنقاذ مدينة »غوثام« من استيالء اجلوكر العدائي عليها، يجب 
أن يتخلى الرجل الوطواط »الليغو« عن وحدته ويتعلم التعاون مع 

اآلخرين.

The LEGO Batman Movie
104
min
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أحدث األفالم

Cast: Matthew McConaughey, Edgar Ramírez
Director: Stephen Gaghan
A prospector desperate for a lucky break teams up with an 
eager geologist, and embarks on a journey to find gold in the 
uncharted jungle of Indonesia.

بطولة: ماثيو مكونوهي، إدغار راميريز
إخراج: ستيفني غاغان

يجتمع منقب عن الذهب يف أمس احلاجة للحظ مع عالم جيولوجي متحمس، ويبدأ 
يف رحلة للعثور على الذهب يف غابة نائية بإندونيسيا.

Gold 121
min

Cast: Emma Watson, Dan Stevens
Director: Bill Condon
When an independent young woman called Belle is taken 
prisoner by a Beast in his castle, she learns to look beyond the 
Beast’s hideous exterior.

بطولة: إميا واتسون، دان ستيفينز
إخراج: بيل كوندون

عندما يحتجز وحش امرأة جميلة مستقلة تدعى »بيل« يف قصره، تتعلم النظر إلى 
ما هو أبعد من املظهر اخلارجي املخيف للوحش.

Beauty and the Beast 129
min

Cast: Anna Kendrick, Craig Robinson
Director: Jeffrey Blitz
After being unceremoniously relieved of her maid of honor 
duties at her oldest friend’s wedding, Eloise decides to attend 
anyway.

بطولة: آنا كيندريك، كريغ روبينسون
إخراج: جيفري بليتز

تقرر »إلويز« حضور زفاف أقدم صديقاتها بأية حال بعد طردها كإشبينة للعروس.

Table 19 87
min

Cast: Jamie Foxx, Michelle Monaghan
Director: Baran bo Odar
An undercover police officer is caught in a high-stakes web 
of corrupt cops and the mob-controlled casino underground 
after his son is kidnapped.

بطولة: جاميي فوكس، ميشيل موناهان
إخراج: باران بو أودار

يتورط ضابط شرطة متخفٍ يف شبكة من الضباط الفاسدين والكازينو الذي تديره 
العصابات حتت األرض بعد اختطاف ابنه.

Sleepless 95
min
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Cast: David Oyelowo, Rosamund Pike
Director: Amma Asante
The true story of the love between King Seretse Khama of 
Botswana and Ruth Williams, a white woman from London, 
which caused an uproar in the 1940s.

بطولة: ديفيد أويلوو، روزاموند بايك
إخراج: أما أسانتي

قصة احلب احلقيقية بني ملك بوتسوانا »سيريتسي كاما« و»روث ويليامز«،
وهي امرأة بيضاء من لندن، تتسبب يف غضب عارم خالل األربعينيات.

A United Kingdom 115
min

Cast: Charlie Hunnam, Robert Pattinson
Director: James Gray
A true-life drama, centring on British explorer Col. Percival 
Fawcett, who disappeared searching for a mysterious city in 
the Amazon in the 1920s.

بطولة: تشارلي هونام، روبرت باتينسون
إخراج: جيمس غراي

دراما واقعية، تدور حول املستكشف البريطاني الكولونيل »برسيفال فوسيت«، الذي 
اختفى أثناء بحثه عن مدينة غامضة يف األمازون خالل العشرينيات.

The Lost City of Z 141
min

Cast: Patrick Wilson, Jessica Biel
Director: Andy Goddard
A successful architect’s perfect life spirals into chaos, as he 
is forced to play cat-and-mouse with a clever killer and an 
overambitious detective.

بطولة: باتريك ويلسون، جيسيكا بيل
إخراج: آندي غودارد

تدخل احلياة املثالية ملهندس معماري ناجح يف دوامة الفوضى، بينما يضطر إلى 
لعب لعبة القط والفأر مع قاتل ذكي ومفتش مفرط الطموح.

A Kind of Murder 95
min

Cast: Gemma Arterton, Sam Claflin
Director: Lone Scherfig
Catrin Cole and a group of British filmmakers aim to boost 
morale during WWII by making a film that will warm the 
hearts of the nation.

بطولة: جيما أرترتون، سام كالفلني
إخراج: لون شيرفيغ

تهدف »كاترين« ومجموعة من املخرجني البريطانيني إلى تعزيز األخالقيات أثناء 
احلرب العاملية الثانية من خالل صناعة فيلم سيدفئ قلوب األمة.

Their Finest 117
min
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Cast: Jason James Richter, Lori Petty
Director: Simon Wincer
Wayward preteen Jesse befriends Willy, a 
notoriously difficult orca. But as the two misfits 
bond, Jesse discovers a sinister plan to harm Willy.

بطولة: جيسون جيمس ريكتر، لوري بيتي
إخراج: ساميون وينسر

يتصادق الفتى »جيسي« املشاكس مع »ويلي«، وهو حوت صعب 
املراس. ولكن بينما يوطد الثنائي الغريب عالقتهما، يكتشف 

»جيسي« خطة شريرة إليذاء »ويلي«.

Free Willy
111
min

Voices of: Chris Pratt, Will Ferrell
Director: Phil Lord, Christopher Miller
When ordinary LEGO mini figure, Emmet, is drafted 
on an epic quest to stop an evil tyrant, he is hopelessly 
underprepared.

أصوات كل من كريس برات، ويل فيريل
إخراج: فيل لورد، كريستوفر ميلر

عندما يخوض شخصية الليغو الصغير »إمييت« رحلة ملحمية إليقاف طاغية شرير، 
يكون غير مستعد بطريقة يائسة.

The LEGO Movie 101
min

Cast: Robbie Amell, Kate Melton
Director: Brian Levant
See how it all began for the gang at Mystery, Inc., when Fred, 
Velma, Daphne and Shaggy were merely meddling kids, and 
Scooby was a just a pup.

بطولة: روبي أميل، كيت ميلتون
إخراج: برايان ليفانت

تابعوا كيف بدأ كل شيء لهذه املجموعة يف شركة الغموض، عندما كان كل من 
»فريد« و »فيلما« و»دافني« و»شاغي« صغاراً مشاكسني، وكان »سكوبي« جرواً.

Scooby-Doo! The Mystery Begins 82
min
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Voices of: Ray Romano, John Leguizamo
Director: Steve Martino
After their continent is set adrift, Manny, Diego and 
Sid embark on another adventure, encountering a 
ragtag menagerie of seafaring pirates.

أصوات كل من راي رومانو، جون ليغويزامو
إخراج: ستيف مارتينو

بعد اجنراف قارتهم، فإن »ماني«، و»دييجو«، و»سيد« يشرعون يف 
مغامرة أخرى، ويواجهون حيلة من القراصنة.

Ice Age: Continental Drift
93
min

Cast: Eddie Murphy, Kristen Wilson
Director: Steve Carr
Dr. Dolittle has three weeks to save an endangered Pacific 
western bear and the forest from greedy lumbermen.

بطولة: إيدي ميريف، كريسنت ويلسون
إخراج: ستيف كار

أمام الدكتور »دوليتل« ثالثة أسابيع إلنقاذ دب من غرب احمليط الهادىء والغابة من 
احلطابني اجلشعني.

Dr. Dolittle 2 87
min

Voices of: Ewan McGregor, Robin Williams
Director: Chris Wedge
With the help of his misfit mechanical friends, a small 
town robot named Rodney Copperbottom embarks on the 
adventure of a lifetime.

أصوات كل من إيوان مغريغور، روبن ويليامز
إخراج: كريس ويدج

مبساعدة من أصدقائه امليكانيكيني الغرباء، يبدأ روبوت من مدينة صغيرة يدعى 
»رودني كوبربوتوم« مغامرة حياته.

Robots 90
min
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كالسيكيات

Cast: Matthew McConaughey, Anne Hathaway
Director: Christopher Nolan
A team of explorers undertake an important 
mission, as they travel beyond this galaxy to 
discover whether mankind has a future among the 
stars.

بطولة: ماثيو ماكونهي، آن هاثاواي
إخراج: كريستوفر نوالن

يتولى فريق من املستكشفني مهمة هامة، بينما يسافرون إلى
ما وراء هذه املجرة الكتشاف ما إذا كان للبشرية مستقبل بني النجوم.

Interstellar
169
min

Cast: Russell Brand, Helen Mirren
Director: Jason Winer
A rich playboy is handed an ultimatum by his family: marry an 
ambitious corporate executive or risk losing his billion dollar 
inheritance. بطولة: راسل براند، هيلني ميرين

إخراج: جيسون واينر
يتسلم زير نساء ثرّي إنذاراً من عائلته بأن يختار ما بني الزواج من مسؤولة تنفيذية 

طموحة بإحدى الشركات الكبرى أو املخاطرة بخسارة إرثه الذي يبلغ قدره مليار 
دوالر.

Arthur 110
min

Cast: Ethan Hawke, Selena Gomez
Director: Courtney Solomon
When his wife is kidnapped, former race car driver Brent 
is forced to take orders from a mysterious stranger who is 
watching his every move.

بطولة: إيثن هوك، سيلينا غوميز
إخراج: كورتني سولومون

عندما تُختطف زوجته، يُضطر سائق سيارات السباقات السابق »برينت« إلى تلقي 
أوامر من غريب غامض يتابع كل حتركاته.

Getaway 90
min
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كالسيكيات

Cast: Tom Hardy, Noomi Rapace
Director: Michaël R. Roskam
Bob Saginowski, a lonely bartender funnelling cash 
to local gangsters in Brooklyn’s underworld, finds 
himself at the centre of a robbery gone wrong.

بطولة: توم هاردي، نومي راباس
إخراج: مايكل آر. روسكام

يتورط »بوب ساغينوسكي«، وهو ساٍق وحيد يوصل النقود إلى 
عصابات يف عالم اجلرمية ببروكلني، وسط عملية سرقة تسير 

بشكل خاطئ.

The Drop
106
min

Cast: Michael Douglas, Kathleen Turner
Director: Lewis Teague
Adventurer Jack Colton and romance novelist Joan Wilder 
embark on a dangerous trek through the deserts of North 
Africa to find a mysterious gemstone.

بطولة: مايكل دوغالس، كاثلني تيرنر
إخراج: لويس تيغي

يبدأ كل من املغامر »جاك كولتون« وكاتبة الروايات الرومانسية »جون وايلدر« مسيرة 
خطرة عبر صحاري شمال أفريقيا للعثور على جوهرة غامضة.

The Jewel of the Nile 106
min

Cast: Martin Lawrence, Brandon T. Jackson
Director: John Whitesell
FBI agent Malcolm Turner joins his teenage stepson, as 
the pair take on undercover identities – Big Momma and 
Charmaine - to investigate a murder.

بطولة: مارتن لورانس، براندون تي. جاكسون
إخراج: جون وايتسل

ينضم عميل املباحث الفيدرالية »مالكوم تيرنر« إلى ابن زوجته املراهق، بينما يتخذ 
الثنائي هويتني خفيتني - بيغ ماما وشارماين - للتحقيق يف قضية قتل.

Big Mommas: Like Father, Like Son 107
min
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Cast: Sidharth Malhotra, Katrina Kaif
Director: Nitya Mehra
Jai and Diya ride the ups and down of their 
relationship as they attempt to make it withstand 
the test of time.

بطولة: سيدهارث مالهوترا، كاترينا كايف
إخراج: نيتيا ميهرا

يعيش كل من »جاي« و»ديا« صعوداً وهبوطاً يف عالقتهما بينما 
يحاوالن جعلها تصمد أمام اختبار الزمن.

Baar Baar Dekho
113
min

Cast: Ritesh Deshmukh, Nargis Fakhri
Director: Ravi Jadhav
Taraat, a local banjo player, seeks fame, success and money. 
In his pursuit, he meets Christina, who is determined to help 
him accomplish his goals.

بطولة: ريتيش ديشموك، نرجس فخري
إخراج: رايف جادهاف

يسعى »تارات«، وهو العب باجنو محلي، للشهرة والنجاح واملال. ويف سعيه للحصول 
عليها، يلتقي »كريستينا«، التي تصمم على مساعدته يف حتقيق أهدافه.

Banjo 119
min

Cast: Krishna Chaturvedi, Ruhi Singh
Director: Sameer Sippy
When the Prime Minister of India’s daughter encounters a 
mysterious stranger, she leaves her security team behind to 
set out on an adventure.

بطولة: كريشنا تشاتورفيدي، روهي سينغ
إخراج: سمير سيبي

عندما تلتقي ابنة رئيس وزراء الهند بغريب غامض، تترك فريقها األمني لتبدأ 
مغامرتها اخلاصة.

Ishq Forever 107
min
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Cast: Sushant Singh Rajput, Disha Patani
Director: Neeraj Pandey
Telling the inspiring journey of one of India’s most 
successful sportsmen, “M.S. Dhoni: The Untold 
Story” charts the life of cricketer M.S. Dhoni.

بطولة: سوشانت سينغ راجبوت، ديشا باتاني
إخراج: نيراج باندي

يروي فيلم »إم. إس. دهوني: القصة اخلفية«، التي تخبرنا الرحلة 
امللهمة ألحد أجنح الرياضيني يف الهند، حياة العب الكريكيت إم. 

إس. دهوني.

M.S. Dhoni: The Untold Story
131
min

Cast: Eduard Fernández, José Coronado
Director: Alberto Rodriguez
After ex-secret agent Francisco Paesa is framed by the 
government, he uses their own corruption against them to 
seek his revenge.

بطولة: إدوارد فيرنانديز، جوزيه كورونادو
إخراج: ألبيرتو رودريغيز

بعد أن تلفق احلكومة تهمة للعميل السري السابق »فرانسيسكو بايسا«، يستخدم 
فسادها ضدها لالنتقام.

El hombre de las mil caras 123
min

Cast: Karoline Herfurth, Friedrich Mücke
Director: Karoline Herfurth
When Clara’s fiancé Ben dies, she starts sending text 
messages to his old number, unaware that it has been 
reassigned to handsome journalist Mark.

بطولة: كارولني هيرفورث، فريدريك موكي
إخراج: كارولني هيرفورث

عندما ميوت »بن« خطيب »كالرا«، تبدأ يف إرسال رسائل نصية لرقمه القدمي، 
ولكنها ال تدرك أنه انتقل إلى حوزة الصحفي الوسيم »مارك«.

SMS für Dich 107
min
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Cast: Catherine Frot, Catherine Deneuve
Director: Martin Provost
A gifted, but struggling, midwife receives a call 
from her deceased father’s mistress, 30 years after 
she disappeared without a trace.

بطولة: كاثرين فروت، كاثرين دونوف
إخراج: مارتن بروفوست

تتلقى قابلة موهوبة ولكنها مكافحة اتصاالً من عشيقة والدها 
الراحل، وذلك بعد 30 عاماً من اختفائها دون أثر.

Sage femme
117
min

Cast: Serena Rossi, Gennaro Guazzo
Director: Gianluca Ansanelli
The young Ciro and his shy psychologist Tommaso 
make a deal to help each other gain the affections 
of their respective crushes.

بطولة: سيرينا روسي، جينارو غواتزو
إخراج: جانلوكا أنسانيلي

يعقد »سيرو« الشاب وطبيبه النفسي اخلجول »توماسو« صفقة 
ملساعدة بعضهما البعض لكسب ود فاتنتيهما.

Troppo Napoletano
102
min
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Cast: Chao Deng, Eddie Peng
Director: Han Han
Rally champion Lang is transported back to 1998 
Shanghai, where he meets a younger version of 
his father, who is dating someone that isn’t his 
mother.

بطولة: تشاو دينغ، إيدي بينغ
إخراج: هان هان

ينتقل بطل الراليات »النغ« إلى بطولة شنغهاي لعام 1998، حيث 
يلتقي بشخص أصغر من والده، والذي يواعد شخصاً آخر غير 

والدته.

Duckweed
102
min

Cast: Xiao Yang, Ni Yan
Director: Xiaofei Song, Dong Xu
A married middle-aged man takes a more impulsive 
approach to his life and looks to pursue a woman 
who makes him feel alive.

بطولة: تشياو يانغ، ني يان
إخراج: تشياويف سونغ، دونغ زو

يتخذ رجل متزوج يف منتصف العمر نهجاً أكثر تلقائية يف حياته 
ويسعى وراء امرأة جتعله يشعر بأنه حي.

Some Like It Hot
116
min
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Cast: Khaled Abol Naga, Yasser Ali Maher
Director: Daoud Abdel Sayed
A scientist looking for humans with extraordinary abilities 
finds what he seeks in a motel where the guests each have a 
story to tell.

بطولة: خالد أبو النجا، ياسر علي ماهر
إخراج: داوود عبد السيد

يجد عالم يبحث عن بشر بقدرات استثنائية ما يسعى إليه يف فندق صغير حيث 
يكون لدى كل من الضيوف قصة يرويها.

قدرات غير عادية 127
min

Cast: Ahmed Rizk, Ahmed Eid
Director: Saeed Hamed
Two crooks who have been friends since childhood decide to 
straighten up their acts after they both fall in love.

بطولة: أحمد رزق، أحمد عيد
إخراج: سعيد حامد

يقرر محتاالن كانا صديقني منذ الطفولة التوبة بعد وقوع كليهما يف احلب.

إوعى وشك 107
min

Cast: Ahmed Helmy, Menna Shalabi
Director: Khaled Maree
A young engineer who suffers from bouts of isolation and 
paranoia begins to change his outlook on life after meeting a 
free-spirited wedding planner.

بطولة: أحمد حلمي، منة شلبي
إخراج: خالد مرعي

يبدأ مهندس شاب يعاني من نوبات العزلة وجنون االضطهاد بتغيير نظرته عن 
احلياة بعد لقاء مخططة زفاف ذات روح منطلقة.

آسف على اإلزعاج 117
min

Cast: Ahmed Ezz, Menna Shalabi
Director: Ahmed Alaa
Fares and Nabil, twin brothers separated at birth, grow up in 
contrasting environments, and come into conflict when they 
reunite many years later.

بطولة: أحمد عز، منة شلبي
إخراج: أحمد عالء

ينشأ »فارس« و »نبيل«، الشقيقان التوأمان اللذان انفصال بعد الوالدة، يف بيئتني 
متقابلتني، ويتصارعان عندما يجتمعان مرة أخرى بعد سنوات عدة.

بدل فاقد 108
min
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Cast: Hani Salama, Sherif Mounir
Director: Khaled Youssef
A group of six friends playing with a Ouija board are shocked 
to discover that its predictions are truthful.

بطولة: هاني سالمة، شريف منير
إخراج: خالد يوسف

تُصدم مجموعة مكونة من ستة أصدقاء تلعب بلوح ويجا الكتشافهم أن تنبؤاته 
حقيقية.

ويجا 114
min

Cast: Khaled Abol Naga, Menna Shalabi
Director: Ahmed Abdallah
When Khaled returns to Alexandria after years of travel, he 
discovers that both the people he once loved and the city he 
once knew have changed.

بطولة: خالد أبو النجا، منة شلبي
إخراج: أحمد عبد اهلل

عندما يعود »خالد« إلى اإلسكندرية بعد سنوات من السفر، يكتشف تغير الناس 
واملدينة اللذين عرفهما وأحبهما يوماً.

ميكروفون 117
min

Cast: Tamer Hosny, Menna Shalabi
Director: Wael Ehsan
Noor and Sarah, who are deeply in love, have their 
relationship tested by fate after Sarah tragically loses her 
vision.

بطولة: تامر حسني، منة شلبي
إخراج: وائل إحسان

تتعرض عالقة »نور« و »سارة«، الواقعني يف احلب للغاية، لالختبار بعد أن تفقد 
»سارة« بصرها بطريقة مأساوية.

نور عيني 98
min

Cast: Ali Rabih, Karim Fahmy
Director: Wael Ehsan
Two conjoined twins, who have completely opposing 
personalities, attempt to live life as normally as possible.

بطولة: علي ربيع، كرمي فهمي
إخراج: وائل إحسان

يحاول توأم ملتصق، لديهما شخصيتان متضادتان متاماً، عيش احلياة بشكل طبيعي 
قدر اإلمكان.

حسن وبقلظ 98
min
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Cast: Mostafa Kamar, Reham Abdel Ghafour
Director: Mohamed Hamdi
The manager of an advertising agency is involved in a 
murderous crime.

بطولة: مصطفى قمر، ريهام عبد الغفور
إخراج: محمد حمدي

يتورط مدير وكالة إعالنية يف جرمية قتل.

جوة اللعبة 94
min

Cast: Soad Hosny, Ahmed Ramzy
Director: Niazi Moustafa
After his sweetheart refuses to marry him before her 
daughters are married, Haj Awad comes up with a plan to 
find three fiancées for the three girls.

بطولة: سعاد حسني، أحمد رمزي
إخراج: نيازي مصطفى

بعد رفض حبيبته الزواج منه قبل زواج بناتها، يتوصل احلاج »عوض« إلى خطة 
ليجد ثالثة ُخّطاب للبنات الثالث.

العريس يصل غًدا 83
min

Cast: Soad Hosny, Adel Imam
Director: Samir Seif
A former robber decides to repent for his sins, but he soon 
discovers there may be graver consequences for his past 
crimes than imprisonment...

بطولة: سعاد حسني، عادل إمام
إخراج: سمير سيف

يقرر لص سابق التكفير عن ذنوبه، ولكن سرعان ما يكتشف أنه قد تكون هناك 
عواقب وخيمة جلرائمه السابقة أكثر من السجن...

املشبوه 116
min

Cast: Tahiya Karioka, Burhan Sadeq
Director: Helmy Rafla
After dancer Suhair hires a boxing coach to turn her love, 
Muneer, into a champion, he soon begins to attract the 
attention of a rich lady.

بطولة: حتية كاريوكا، برهان صادق
إخراج: حلمي رفلة

بعد أن تستعني الراقصة »سهير« مبدرب مالكمة لتحويل حبيبها »منير« إلى بطل، 
سرعان ما يبدأ بجذب انتباه سيدة ثرية.

املنتصر 82
min
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Cast: Farid Al Atrash, Sabah
Director: Ahmad Badrakhan
Aspiring singer Ali falls in love with the daughter of a 
musician, but their relationship begins to fall apart after she 
takes a job in a nightclub.

بطولة: فريد األطرش، صباح
إخراج: أحمد بدرخان

يقع املطرب الواعد »علي« يف غرام ابنة أحد املوسيقيني، ولكن تنهار عالقتهما بعد 
أن تستلم وظيفة يف ملهى ليلي.

حلن حبي 125
min

Cast: Shadia, Magda
Director: Hassan El Seify
After marrying her best friend’s brother, Samira begins to 
receive blackmail letters from a former lover.

بطولة: شادية، ماجدة
إخراج: حسن الصيفي

بعد زواجها من شقيق أفضل صديقاتها، تبدأ »سميرة« يف تلقي رسائل لالبتزاز من 
حبيب سابق.

الظلم حرام 102
min

Cast: Ismail Yassine, Karem Mahmoud
Director: Helmy Rafla
In order to legally re-marry her ex-husband Rayeq, Ashwak 
must first marry and divorce another man, and so stages a 
sham marriage with Fayeq.

بطولة: إسماعيل ياسني، كارم محمود
إخراج: حلمي رفلة

للزواج من زوجها السابق »رايق« مجدداً بطريقة شرعية، يجب أن تتزوج »أشواق« 
أوالً وتتطلق من رجل آخر، ولذلك ترتب لزواج مزيف مع »فايق«.

فايق ورايق 91
min

Cast: Yasmin Abdel Aziz, Zaffer Al Abdeen
Director: Sameh Abdelaziz
A female police officer who faces daily harassment at work 
decides to fight back, after noticing its frequent recurrence on 
the streets.

بطولة: ياسمني عبد العزيز، ظافر العابدين
إخراج: سامح عبد العزيز

تقرر ضابطة شرطة تواجه حترشات يومية يف العمل الدفاع عن نفسها، وذلك بعد 
مالحظة حدوث هذه الظاهرة بشكل متكرر يف الشوارع.

أبو شنب 114
min


