ARABIC MOVIE
FILM TITLE: “SAEID CLAQUETTE“
TRANSLATED TITLE IN ENGLISH: " Saeid Claquette” - Name
 Synopsis
During the shooting of a movie, Saeid Claquette's daughter gets
kidnapped and he is forced by the kidnappers to kill the movie star
who is the film producer’s spoiled son. Saeid’s neighbor “Hanan” helps
him in an attempt to flatten him up and to get his daughter back, where
exciting surprises starts.

Shorter Version
During the shooting of a movie, Saeed Claquette’s daughter gets
kidnapped, he is forced by the kidnappers to kill the movie star. Saeed’s
neighbor “Hanan” helps him in an attempt to flatten him up and to get
his daughter back.
 Star cast
Amro Abdul Jalil, Oula Ghanim
 Director
Peter Mimi
 Genre
Drama
 Running Time
82 mins
 Language of Subtitles
English
 Aspect Ratio
4:3 - Letterbox
 Rating
PG
 Theatrical Release & Year of production
January 2014
 Box Office:
3,288,065 Egyptian Pounds
 Movie Trailer:
https://www.youtube.com/watch?v=06pw3CNZe_s
Hawar Center’s View:
Beside the star cast a group of famous actors act in the movie like:
Ahmed Fouad Salim, Mohammed Sharaf, Salwa Othman and others.

فيلم عربي

عنوان الفيلم" :سعيد كالكيت" Saeid Claquette


الملخص

أثناء تصوير فيلم سينمائي ،يتم اختطاف ابنة سعيد كالكيت ليجبر على قتل "نجم
الفيلم" وهو االبن المدلل لمنتجة الفيلم .تقف بجانب سعيد جارته حنان الذي يعماملها
بقسوة ،في محاولة منها للشد من أزره وإعادة ابنته إلى حضنه ،حيث تبدأ المفاجآت
المثيرة.
 الملخص القصير
أثناء تصوير فيلم سينمائي ،يتم اختطاف ابنة سعيد كالكيت ليجبر على قتل نجم الفيلم.
تقف بجانبه جارته حنان ،في محاولة منها للشد من أزره وإعادة ابنته إلى حضنه.
 بطولة:
عمرو عبدالجليل ،عال غانم
 إخراج:
بيتر ميمي
 النوع:
دراما
 الوقت:
 82دقيقة
 تصنيف الفيلم:
PG
 سنة العرض واإلنتاج:
يناير 4102
 اإليرادات:
 5488123جنيه مصري
 إعالن الفيلم:
https://www.youtube.com/watch?v=06pw3CNZe_s
 آراء مركز حوار:
فيلم دراما يتخلله مجموعة من المواقف الكوميدية.
بجانب أبطال الفيلم يشارك في الفيلم مجموعة من نجوم السينما منهم :أحمد فؤاد
سليم ،محمد شرف ،سلوى عثمان و غيرهم.

