
ARABIC MOVIE 
  
FILM TITLE: “ANTAR WA BEESA“ 

TRANSLATED TITLE IN ENGLISH: "Antar & Beesa” 
 
 Synopsis 
 
The comedy film revolves around Beesa, a good but unfortunate girl, who 

works as a  singer in a nightclub. She loves Antar, a thief released from 

prison. Antar along with Fawar and Hendy, attempt to steal a car but fail; 

then they kidnap a child for ransom but fail again. Antar and Beesa get 

attached and love the child, and here begins a series of funny events.. 

 

 Shorter version 
Beesa, a good but unfortunate girl likes Antar, a thief released from prison. 
He along with his colleagues, Fawar and Hendy, kidnap a child for ransom 
but fail. But Antar and Beesa get attached and love the child. 

 
 

 Star cast 
Mohamed Lutfi, Ameena, Layla Ahmed Zaher, Hasan Abdulfatah, Hisham 
Isamael 
 Director 
Mohamed Al Tahawi 
 Genre 
Comedy 
 Edited Running Time 
89 minutes 
 Language of Subtitles 
English (Only available for edited version)  
 Aspect Ratio 
4:3  
 Rating 
PG 

 Theatrical Release & Year of production 
July 2014 
 Box Office: 
3,547,716   Egyptian Pounds  
 Movie Trailer: 
https://www.youtube.com/watch?v=sJ5mQrc9RF0 
 
 Hawar Center’s View:  
A Good comedy family movie. Beside the star cast a group of famous actors 
act in the movie like: Abdula Mushref, Ghasan Matar, Eman Al Sayed and 
others. Also the talented child added lot of fun, adventure and laughter to the 
movie. 

 



 عربي فيلم

 

 ANTAR WA BEESA  " عنتر وبيسة": الفيلم عنوان

 

 الملخص 
والتى تعمل مطربة  تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول بيسة الفتاة الطيبة سيئة الحظ،

ويفشلون في سرقة  وتحب عنتر اللص الخارج من السجن مع زميليه فوار وهندي، ،بملهي ليلي

لكن عنتر وبيسة يحبان  ، أيضا ويفشلون في هذا فدية، على ، ثم يخطفون طفلة للحصولسيارة

 .ومن هنا تبدأ سلسلة من األحداث المضحكةالطفلة ويتمسكان بها للنهاية، 

 

 الملخص القصير 

 تحب عنتر اللص الخارج من السجن مع زميليه فوار وهندي، بيسة الفتاة الطيبة سيئة الحظ،

لكن عنتر وبيسة يحبان الطفلة ويتمسكان بها  ،ويفشلون فدية، يخطفون طفلة للحصول على

 .للنهاية

 

 بطولة: 
 ليلى أحمد زاهر، حسن عبد الفتاح، هشام أسماعيلأمينة، ، محمد لطفي

 إخراج:  
 محمد الطحاوي

 النوع:  
 كوميدي

 الوقت: 

 دقيقة  89

 تصنيف الفيلم: 
PG 

 سنة العرض واإلنتاج:  
 4102يوليو 

 اإليرادات: 

 يمصر جنيه  3,547,716

 إعالن الفيلم: 

https://www.youtube.com/watch?v=sJ5mQrc9RF0 

 

 آراء مركز حوار: 

عبدهللا  فيلم كوميدي عائلي رائع، يشارك في بطولته إلى جانب األبطال مجموعة من الفنانين منهم

 الموهوبه ليلى التي أشاعة ةلطفالكما يشارك فيه   .مشرف، غسان مطر، ايمان السيد وغيرهم

 . كل ذلك في أحداث كوميدية ومغامرات شيقة. جوا من المرح والحيوية في الفيلم

 


