
ARABIC MOVIE 
  
FILM TITLE: “FAKHFAKHINO “ 

TRANSLATED TITLE IN ENGLISH: "Fakhfakhino”- Name  
 
 Synopsis 
 
Rushdy, a corrupt businessman  who owns a film production company 

and is also involved in illegal trades. He meets a young unemployed 

man who loves his daughter, and offers him a business deal. Rushdy’s 

plan is to steal the young man's ideas for his new movie. At the same 

time, a lady applies for a job in Rushdy’s company. He is unaware that 

she works as a spy for a gang who are planing to expose Rushdy.  

Complicated events and many problems follow in everyones life. 

 

 Shorter Version 
 

Rushdy, a corrupt businessman  who owns film production company 
and is also involved in illegal trades. He missuses some young 
unemployed men causing them serious problems. 
 
 

 Star cast 
Yousif Shaban, Rania Yousif, Shareef A.Munem 
 Director 
Ibrahim Afifi 
 Genre 
Drama 
 Running Time 
104 min 
 Rating 
PG 

 Theatrical Release & Year of production 
September 2009 
 
Hawar Center’s View:  
Other stars act in this movie like: Boosy Sameer, Mustafa Heridi, 
Ahmed Altahamy, Noor Qadry, Yasmeen Jamaal and others. 

 

  



 

 عربي فيلم

 FAKHFAKHINO   -" فخفخينو": الفيلم عنوان

 الملخص 
 

يمتلك شركة انتاج افالم كما يعمل في تجارة  يدعى رشدي رجل اعمال فاسد

يقوم باستغالل شاب يحب ابنته حيث انه عاطل عن العمل فيوظفه في . الممنوعات

وفي نفس الوقت تتقدم للوظيفة في الشركة . الشركة ليسرق افكاره لعمل فيلم جديد

 لفضيحةخطط ت عصابة غامضةليتبين الحقا بأنها تعمل جاسوسة لصالح  ،فتاة

 .  الجميع اهقصص متشابكة ومشاكل عديدة يواجه. رشدي

 

 الملخص القصير 

يمتلك شركة انتاج افالم كما يعمل في تجارة  يدعى رشدي رجل اعمال فاسد

يقوم باستغالل مجموعة من الشباب العاطلين رغبة منه في سرقة   .لممنوعاتا

 .أفكارهم ويوقعهم في المشاكل

 

 بطولة: 

 شريف عبدالمنعم يوسف،يوسف شعبان، رانيا 

 إخراج:  
 ابراهيم عفيفي

 النوع: 

 دراما

 الوقت: 

 دقائق 401

 تصنيف الفيلم: 
PG 

  العرض واإلنتاجسنة:  
 9002سبتمبر 

 آراء مركز حوار: 

 

أحمد التهامي، نور  بوسي سمير، مصطفى هريدي، :كل منيشارك في البطولة 

 .و غيرهم قدري، ياسمين جمال

 

 

 


