
SWALEF TAFASH 

JAZEERAT AL HALAMAYA  

(Halamaya Island) 

 

 

 Synopsis  

 

Tafash and Jasoom, two close pals who never left their village, get forced to travel to 

the Halamaya Island due to certain circumstances, where they constantly find 

themselves in trouble and are eventually taken hostage by the local tribe. When the 

message of their detainment reaches their village, the villagers themselves decide to 

travel to the Halamaya Island to help Tafash and Jasoom and bring them home safely. 

Comical events occur throughout their adventures. 

 

 Shorter Version 

 

Tafash and Jasoom, two close pals get forced to travel to Halamaya Island due to 

certain circumstances, where they constantly find themselves in trouble .The villagers 

decide to travel to Halamaya Island to help them and bring them home safely. 

 

 Director 

Yousif Ahmed Al Kooheji 

 

 Star cast 

Ali Alghurair, Khalil Alromaithi, Abdulla Waleed, 

Ahmed Isa, Salwa Bukhait, Noora Albalushi, Salwa 

Aljarrash, Ameer Dasmal 

 

 Genre 

Comedy/ Adventure/ Family 

 

 Running Time 

111 minutes 

 

 Rating 

G 

 

 Movie Trailer: 

https://www.youtube.com/watch?v=OugTjzkMRM0 

 
 

After three successful seasons of the famous Bahraini series “Swalef Tafash”, the team decided to 

present Swalef Tafash (Halamaya Island) as a movie this time, a comedy fantasy full of adventures and 

interesting events which fits viewers of all ages. The movie was shot in Bangalore/ India with a huge 

budget, and achieved many accomplishments at the local cinema level and across the Gulf Countries: 

 

o Screening of the movie in all cinema halls across the Gulf Countries, as a precedent for the first 

movie within the Gulf region, and high revenue achieved. 

o The film took first place at the box office in Bahrain in the first week of release, ahead of all the 

movies shown in the Eid al-Fitr period, the movie continued to display on the cinema screens for 

two months during which it made 130 thousand tickets, and the number of shows reached seventy 

per day. 

o In just 48 hours, the views of the movie promo reached 100,000 surpassingly exceeding all promos 

of Ramadan season series. The number of promo views reached one million views in one month. 



 سوالف طفاش

 ياجزيرة الهالما

 

  الملخص 

 

إلى جزيرة تدور األحداث حول الصديقان طفاش وجسوم اللذان لم يغادرا ابدا قريتهم ولكنهما يجبران على السفر 

العديد من المغامرات خصوصا بعد اختطافهم  يواجهانوبمجرد وصولهما إلى الجزيرة  .ما الهالمايا بسبب ظرف

العودة و مالنقاذه السفريقرر مجموعة من رجالها بعدها تتوارد االخبار عنهم الى القرية وومن قبل إحدى القبائل، 

 .معهم بسالم لقريتهمم. أحداث كوميدية ومغامرات شيقة في هذا الفيلم

 

  القصير الملخص 

 

تدور األحداث حول الصديقان طفاش وجسوم اللذان لم يغادرا ابدا قريتهم ولكنهما يجبران على السفر إلى جزيرة 

يقرر العديد من المغامرات خصوصا بعد اختطافهم من قبل إحدى القبائل، و يواجهان .الهالمايا بسبب ظرف ما

 . مالنقاذه السفر قريتهم مجموعة من رجال

 

 :إخراج  
 يوسف أحمد الكوهجي       
 

 :بطولة  
 ، أمير دسمالسلوى الجراش ،نورة البلوشي ،سلوى بخيت ،أحمد عيسى ،عبدهللا وليد ،خليل الرميثي ،علي الغرير 

 

 :النوع 

 كوميدي/ مغامرة/ عائلي 
 

 :الوقت 

دقيقة 111  
 

 :تصنيف الفيلم 
G       

 

 :إعالن الفيلم 

 https://www.youtube.com/watch?v=OugTjzkMRM0 

 

 
سوالف طفاش )جزيرة  الفيلم السينمائيبعد ثالثة مواسم ناجحة للمسلسل البحريني الشهير سوالف طفاش يقدم فريق العمل 

 ملئ بالمغامرات واألحداث الشيقة والتي تناسب المشاهدين من جميع األعمار. تم الهالمايا( في قالب كوميدي فانتازي

 و المحلية السينما خارطةى عل االنجازات من العديد حقق، والهندية وفق ميزانية ضخمةفي منطقة بنغلور  الفيلم تصوير

 بعضها:  لكم نذكر ومنه الخليجية،

 

 عالية. ايرادات وحقق ،خليجي فيلم الول كسابقة الخليجية السينما قاعات جميع في الفيلم عرض 

  وذلك في األسبوع األول من عرضه متفوقا على جميع االفالم  المركز االول في شباك التذاكر في البحريناحتل الفيلم

 الف تذكره، 130 خاللها حققالمعروضه في فترة عيد الفطر. واستمر عرضه على شاشات السينما لمدة شهرين حيث 

 اليوم الواحد.   في عرض سبعين الى الفيلم عروض عدد وصلو

  الف مشاهدة متخطيا جميع البروموات للمسلسالت  100وصلت مشاهدات البرومو للفيلم  ساعه فقط 48خالل

 خالل شهر واحد.مليون مشاهده  لبرومو الفيلم المشاهدات مجموع ووصلتالرمضانية التي عرضت في نفس الفترة. 


