
ARABIC MOVIE 
  
FILM TITLE: “NASHET FI HARAKAT EYAL“ 

TRANSLATED TITLE IN ENGLISH: "Activist in a Children’s Movement”  
 Synopsis 
 
Two young friends graduate from the university, one of them dreams of 

building a factory, so he kidnaps a child from a wealthy family and asks 

for ransom from his parents to fulfill his dream. But when he succeeds 

in becoming a millionaire and decides to work honestly, he exposes a 

financial difficulty, so he decides to return to kidnapping children, 

which leads to comical events. 

 

 Shorter Version 
A young thief kidnaps children and asks for ransom. When he succeeds 
in becoming a millionaire and decides to work honestly, he exposes a 
financial difficulty, so he decides to return to kidnapping children. 
 
 Star cast 

Khalid Hamzawy, Ahmed Fathi 
 Director 

Ahmed Fawzy 
 Genre 

Comedy  
 Running Time 

82 mins (Edited version) 
 Language of Subtitles 
English (Only available for the edited version) 
 Aspect Ratio 
4:3 - Letterbox 
 Rating 

PG 

 Theatrical Release & Year of production 
September 2014 
 Box Office: 

70585 Egyptian Pounds  
 Movie Trailer: 

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

Hawar Center’s View:  
A good family comedy movie with some songs presented by 
Mohammed Abdul Munem and Mahmoud Al Husaini. Other actors in 
the movie: Wafaa Qamar, Shima Alhaj, Afaf Rashad, Sami Mughaweri, 
Sabri Abdulmuem and a group of kids.  
 



 عربي فيلم

 NASHET FI HARAKAT EYAL  " ناشط في حركة عيال": الفيلم عنوان

 الملخص 

من الجامعة، يحلم أحدهما ببناء مصنع،  انيتخرج ينتدور أحداث الفيلم حول شاب

وعندما  .لتحقيق حلمه من األهالي فيلجأ لخطف طفل من أسرة غنية، ويطلب فدية

إال أنه يتعرض لضائقة مالية  ،بشكل شريفيقرر العمل  ،ينجح في أن يصبح مليونيرا

  .بشكل كوميدي  ، وتتصاعد األحداثمن جديد لخطف األطفال فيعود

 

 الملخص القصير 

، يقرر العمل اوعندما ينجح في أن يصبح مليونيرلص يخطف األطفال مقابل فدية، 

 .طفالألجديد لخطف ا نمعود يتعرض لضائقة مالية، في ، إال أنهبشكل شريف

 

 بطولة: 
 خالد حمزاوي، أحمد فتحي

 إخراج:  
 أحمد فوزي

 النوع: 

 كوميدي

 الوقت: 

 دقيقة  82

 تصنيف الفيلم: 
PG 

 سنة العرض واإلنتاج:  
 4102سبتمبر 

 اإليرادات: 

 يمصر جنيه 51707 

 إعالن الفيلم: 
http://www.youtube.com/watch?v=LzVYCRehtOE 

 آراء مركز حوار: 

يضم مجموعة من األغانى يقدمها محمد عبد المنعم ومحمود عائلي كوميدي  فيلم

عفاف و شيما الحاجو وفاء قمر: كل منة بطولالفي  أبطال الفيلم يشارك .الحسينى

 .و مجموعة من األطفال صبري عبدالمنعمو سامي مغاوريو رشاد
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