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Arabo – Italiano 

فيلم مأخوذ عن كتاب الفيلسوف والكاتب وهو  "النبي"أو  "The Prophet" خرج للنور فيلم

رجم ألكثر من عشرين ـ  الذي كتبه باللغة اإلنكليزية وت "جبران خليل جبران"اللبناني الراحل 

هو فيلم رسوم متحركة، يقوم باألداء الصوتي فيه ممثلون المعون . لغة ويحمل نفس االسم

 ."سلمى حايك"و "ليام نيسون" مثل

شاء صداقة بينها وبين الشاعر ت "اليمترأ"طفلة عنيدة تدعى قصة حداث الفيلم حول أتدور 

 .عماله  الفنية والثوريةأبسبب كتابته و يتم سجنهالذي  "مصطفى"

فيقوم بدور  "ليام نيسون"اما  "اليمترى"والدة  "كاميال"دور  "سلمى حايك"تلعب 

 ".روجير الياس"للمخرج  بديع في عمل فني "مصطفى"

جبران "ــل "يبالن"ن عالقتها مع كتاب إنتاج الفيلم إالتي شاركت في  "سلمى حايك"تقول 

هو ي وبجانب سرير جد   رى ذلك الكتاب دائما  أكنت : ت منذ طفولتهاأبد "خليل جبران

ت أبد "النبي"ت كتاب أعندما قر .سبانية بلكنة عربية ثقيلةي الذي كان يتحدث اإليذكرني بجد  

عن الحياة من خالل  نه كان يخاطبني ويعلمني دروسا  أ يقنتوأكثر عن حياة جد ي أعرف أ

 .الكتاب

 .طهر مكان في ذاتكأفهو يفتح لك نافذة تطير من خاللها الى  جدا   جميل The Prophet فيلم

الرسوم كانت نجزنا ذلك من خالل الموسيقى والشعر والفن الجميل ولهذا السبب ألقد 

 .عن المادة وتذكرك بطفولتك بعيدا  نها تطلق الخيال إ .ا  المتحركة مهمة جد

ترك بصمة  دبيا  أ وراءه كنزا   فا  ـ  مخل 1391رك  عام يوفي نيو "جبران خليل جبران"توفي 

 .في حياة الماليين حول العالم

 

Italiano – Arabo 

 

Come richiedere lo stato di rifugiato in Italia 

In Italia non esiste una legge unica sulla questione dell’asilo, sul 

riconoscimento dello status di rifugiato e sui suoi diritti. Per questo 

motivo si ricorre a meccanismi internazionali per regolamentare il 

riconoscimento dei rifugiati e la concessione dell’asilo. 

Chi può richiedere lo status di rifugiato? 

Puoi richiedere lo status di rifugiato se nel tuo Paese sei stato oggetto 

di persecuzioni dirette e personali per motivi di razza, religione, 

nazionalità, appartenenza a determinati gruppi sociali o per le tue 

opinioni politiche o se hai fondato e provato motivo di ritenere che 

potresti essere perseguitato in caso di ritorno in patria (in base alla 

Convenzione di Ginevra ( جنيف  ). 

Dove fare la richiesta? 

All’Ufficio di Polizia di Frontiera, al momento dell’ingresso in Italia; 

oppure all’Ufficio immigrazione della Questura competente per 

territorio laddove sul posto non sia presente un Ufficio di Polizia di 

Frontiera. 


