
ARABIC MOVIE 

  

FILM TITLE: “EL QASHASH“ 

TRANSLATED TITLE IN ENGLISH: “The Sweeper”  

 Synopsis 

 

A child, lost from his family, is adopted by a lady working at an orphanage and 

becomes a young man named “Said El Qashash". Later, he is accused in a 

murder case that he didn’t commit and tries to escape to prove his innocence. 

His life is turned upside down until he meets a dancer called Zaina, and other 

people who help him to prove his innocence. 

 

 Shorter Version 

Said El Qashash is accused in a murder case that he didn’t commit and tries to 

escape. His life is turned upside down until he meets a dancer called Zaina who 

helps him to prove his innocence. 

 

 Star cast 

Mohammed Faraj, Horeya Farghali 

 Director 

Ismail Farooq 

 Genre 

Drama/ Action  

 Running Time 

113 minutes (Edited version) 

 Language of Subtitles 

English (Only available for the edited version)  

 Aspect Ratio 

4:3 - Letterbox 

 Rating 

PG 

 Theatrical Release & Year of production 

October 2013 

 Box Office: 

5,699,241 Egyptian Pounds  

 Movie Trailer: 

http://www.youtube.com/watch?v=Z4bRStXDLXg 

 

Hawar Center’s View:  

A good drama Action movie with some traditional songs and dances. Besides 

the star cast, some famous actors act in the movie like: Dalal Abdulaziz, 

Hassan Hussni, Alaa Mursy, Hanan Mutawea and others.  

 

 
 



 م عربيفيل

 

 EL QASHASH  " القشاش: "عنوان الفيلم

 الملخص 

، يدعى سيد القشاش طفل يتوه من أهله، وتقوم إحدى موظفات الملجأ بتبنيه وتربيته حتى يصبح شابا يافعا

وتنقلب حياته رأسا على عقب، ثم  .ظلما، فيحاول الهروب حتى يثبت براءته هم في قضية قتلتوإذا به ي

التي تساعده في الهروب، ويتعرف خالل رحلته على العديد من ( زينة)عبية قي بالراقصة الشيلت

 . األشخاص الذين يساعدونه في إثبات براءته

 

 الملخص القصير 

وأثناء هروبه يقابل الراقصة  ،تدور أحداث الفيلم حول سيد القشاش والذي يتهم في قضية قتل ظلما فيهرب

 .زينة والتي تساعده في الهرب إلثبات براءته

 

 بطولة: 
 محمد فراج، حورية فرغلي

 إخراج:  
 اسماعيل فاروق

 النوع: 

 أكشن/ دراما

 الوقت: 

 د  113

 تصنيف الفيلم: 
PG 

 سنة العرض واإلنتاج:  
 3102اكتوبر 

 اإليرادات: 
 يمصر جنيه 1499360 

 إعالن الفيلم: 

http://www.youtube.com/watch?v=Z4bRStXDLXg 

 آراء مركز حوار: 

 

 .ويستحق المشاهدة يحتوي على مجموعة من األغاني والرقصات الشعبية، جيد كشنا فيلم دراما

دالل عبدالعزيز، حسن حسني، : مجموعة من نجوم السينما منهمة بطولاليشارك في  بجانب أبطال الفيلم

 .مو غيره عالء مرسي، حنان مطاوع
 


