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FILM TITLE: “30 FEBRAYER“ 

TRANSLATED TITLE IN ENGLISH: "30
th

 February”  
 Synopsis 
 
This is the story of two youngsters who always have bad luck. The first 

one is Noor, who works as a reporter at a news channel; she always 

encounters great misfortune in her work and exposes many difficulties 

in each report she presents. The second is Nader, a young man who 

faces many problems and always falls into embarrassing situations. 

However, suddenly some surprises occur that change his life for the 

better. 

 Shorter Version 

Two youngsters with bad luck always; Noor, who works as a reporter 
at a news channel. She always encounters great misfortune in her work. 
And Nader who faces many problems and always falls into 
embarrassing situations. However, suddenly some surprises occur that 
change his life for the better. 

 
 Star cast 
Sameh Hussein, Ayten Aamer 
 Director 
Mutaz Al Tony 
 Genre 
Comedy/ Family 
 Running Time 
122 minutes 
 Rating 
PG 

 Theatrical Release & Year of production 
October 2012 
 Box Office: 
3,051,760 Egyptian Pounds  
 Movie Trailer: 

http://www.youtube.com/watch?v=dNe633b2yII 
Hawar Center’s View:  
 
Light comedy family movie which was liked by audiences. 
Beside the star cast a group of famous actors act in the movie like: Ayda 
Reyadh, Edwardo, Lutfy Labib, Alaa Mursey and others. 

  

 



 عربي فيلم

 Febrayer 30  " فبراير 03": الفيلم عنوان

 الملخص 
 

تدور قصة الفيلم حول اثنين يالزمهما دائما سوء الطالع، أولهما نور المراسلة في 

إحدى القنوات اإلخبارية؛ والتي دائما ما يصادفها سوء حظ كبير في عملها، 

ذلك الشاب الذي  درنا وتتعرض لمآزق عديدة في كل تقرير تكلف به، والثاني هو

 التي إال أنه تحدث بعض المفاجآت محرجة،يتعرض للعديد من المشاكل والمواقف ال

 .تغير حياته فجأة لألفضل

 

 الملخص القصير 

، أولهما نور المراسلة في حظيالزمهما دائما سوء ال تدور قصة الفيلم حول اثنين

الذي  الشاب نادر والثاني هو، والتي تتعرض لمآزق عديدة اإلخبارية إحدى القنوات

تغير حياته  التي ، إال أنه تحدث بعض المفاجآتالمواقف المحرجةيتعرض للعديد من 

 .فجأة لألفضل

 

 بطولة: 

 سامح حسين، أيتين عامر

 إخراج:  
 معتز التوني

 النوع: 

 عائلي/ كوميدي

 الوقت: 

 دقيقة 122

 تصنيف الفيلم: 
PG 

 سنة العرض واإلنتاج:  
 2102أكتوبر 

 يراداتاإل: 
 يمصر جنيه  3,051,760

 إعالن الفيلم: 

http://www.youtube.com/watch?v=dNe633b2yII 

 آراء مركز حوار: 

تم اختيار . فيلم عائلي كوميدي خفيف، نال اعجاب الجمهور من مختلف األعمار

 .اعتبار أنه ال يأتي أبدا ىاسم للفيلم كرمز لسوء الحظ عل" فبراير 01"

عايدة رياض، : منهم نجوم السينما مجموعة منالفيلم رك في يشا األبطالبجانب 

  .غيرهم ادواردو، لطفي لبيب، عالء مرسي


