(Your Rights in Traffic Court - Arabic Transl.)

ور/. ا,+*)( '& %$#"!
4H)BG ا#F$ '8E%6 ف,C .#+,BA '&@? &' أن/< ا$ .ي,:986 إ765 و43 ور0/ ا."ا,+ &)ك%")( '&%$ #"إ
<$ 4%G()ت ا,BFG< اI  أو79",")BG ا#+,BA <I ك أوMH 7P&%Gل ا,A 78NCك أي أM:I )نL  إذا.#%9J+ <I
43 #?MI)T/ 7+ر,Gه اW\ اءة0BG Y+,G اXF( WVU? ك أن,R0" .)&:I لUT?  أنSR093 )&&Rا,? < أنEP/ا
.7PE^/ ا43 Y+,G_ ا98B%G  و7PE^/اءات ا0R&' إ3
=<9;.? ا$#><= &' ا9;.ن ا9*. &' ا%8 أ6( 5432
43 ر,J^G) \_ اP&93 ب,%E$ ان09fe )نF(0$ d93 09cL b(0$ )ك:\ .#?0LW? <$ 48@TGء اa`Gأ ا0+ا
")(,8h$ k9G 7PE^/ ا43 ر,J^G)رة "اcI ار,`( b(0/ اS8I 7$jI bH إذا ?' و.5 ب أم,8h$ 7PE^/ا
7PE^/ ا0J^?  أنb9h%T? #")ل إ+ و7PE^/ ا4@n,$ <$ MA واb$ YP8E?  إذا5ّ إ7PE^/ اSG إl\W? j3
ف0F6 <83 ،7PE^/ ا43 ل,VMG_ اc+ 7PE^/ اpn,$ b$ '8E%? 'G) و6ور0H ر,J^G< اE6 'G  إذا.نoا
.4H)BG_ اc+ <$ #%9J+ 43 0r:G' ا%6 <G  و7PE^/ ا43 #" أ4H)BGا
,+*).ث &' ا5)A< ذا9(
 أن,\ ثM^9C ء4t  أول.d$)$ أpB?  أن#:$ l8h6 's #%9J+ '+ ور#PC)( 4H)BG ا#9IM%T6 ف,C
#"U( )تcs)ء أو إI&&) إذا إدRا,? < أنEP/< ا$ 4%G()ت ا,BFG< اIك وMH 7P&%G< اI ك0cv9C 4H)BGا
،()ت,BFG أو ا7P&%G< اI 78NCك أي أM:I )نL  إذا.7:EP/()ت ا,BFG وا7P&%Gا أن ?@&' اMR '&/< ا$ .l"W$
.نo&) ا:I لUT?  أن#98I l`6
'(9)( FAEDC %"!
 أنM60? Y:L  إن4H)BG ا#GUT9C ،7:EP/()ت ا,BFGك واMH ( )ات7P&%G< اI 4H)BG ا#G ح0x6  أنMF(
.#T@:( #T@" _zP?  أنM60? #"^)م أو أ$ #8zP6
#"زا" أي أ,F$" Y:L  إذا.4$)^P8G { ?)مA كM:I ،<`TG ا7(,BI 79")E$_ إP^6 &)ك%")( )P&%$ Y:L إذا
Yc8}  إذا.^)م$ Yc8}  إذا#G )9$)^$ .F9C 4H)BG( ا4$)^/ة ا0R أ4hf%G 43)EG)ل ا/ اS8I )ز%^? 5
<$ 4H)BG< اEP%9G .P9G ا76دU? MF( 79G)$ 7B9s)ل وPL إ#98I lR,%9C ^)م$ #G .F6  أن4H)BG< ا$
M+ )9$)^$ #G 4H)BG ا.I  إذا.4H)BG_ اc+ <$ ^)م$ S8I ل,•^Gوط ا0t 43,%T? Y:L  إن06MB?
ً ,BF$ ً )f8c$ b3 د#98I lR,%6
7(,8h/)ت اF3MG_ اPE? 'G  إذا.4$)^/ ا#G)ت ذ$MvG .c$)t 7F})B$ SG إ5
.9F%( #BA <I 78NCك أM:I )نL  إذا.<`TG ا7(,BI dRا,? M+  و7PE^P8G ً درءاa$ 7PE^/ ا0c%F? M+ #:$
.#GWG Y+,G)ءك اhI' إ%9C )e)V )9$)^$ M`%G Y+,G< ا$ M6a/ إذا أردت ا.)&:I لUT?  أنSR06 ،4$)^$
<EP6 j3 , 7@G)v$ b3M( •B3 #cR,6 _( <`TG ا7(,BI 79")E$ إd( )P&%$ Y:L يWG&)ك ا%"5_ اP^6 'G إذا
) إذا$ أ.#T@:( )9$)^$ M`?  أنl`6 <EG و4$)^$ #8zP6 ^{ أنG ا#6MG .#G )9$)^$ .F6  أن4H)B8G
.)J6 أ#G ذ43 {^G ا#6MG ،4$)^$  دون#T@:( #T@" _zP? أردت أن

) إذا$ أ.#T@:( )9$)^$ M`?  أنl`6 <EG و4$)^$ #8zP6 ^{ أنG ا#6MG .#G )9$)^$ .F6  أن4H)B8G
.)J6 أ#G ذ43 {^G ا#6MG ،4$)^$  دون#T@:( #T@" _zP? أردت أن
ً )I,cC أ#9hF9C  و4H)BG ا0cv?  أنl`6 ،#%9J+ 43 ار0P%C5_ اc+ 4$)^$ b$ '8E%? إذا أردت أن
.4$)^$ b$ '8E%8G _+‚ اS8I

=8H> ا/AI = أو8H>9C ار/$إ
#T@:( #T@" _zP?  أنM60? #" و إ4$)^$ b$ ثM^%%G Y+,G< ا$ M6a$ SG)ج إ%^? 5 #" إ4H)B8G Y8+ إذا
#BA <I S8v%? ،l"W$ #"U( رت0+ إذا أ.l"W$ 09„  أوl"W$ #"U( 0B?  أنM60? Y:L  إن4H)BG ا#GUT9C
.7PL)^/)( {8F%6 )P( #+,BA '&@? ا أنMR '&/< ا$ #GWG .7(,BFG اS8I {3ا,? و79",")+ 7PL)^P(
FON)( ,MAL KJ$ 6( ,+49)+C %"!
،.@8^$ 7N9\ _c+ <$ 7PL)^$ 43 ..@8^$ 7N9\ _c+ <$ 7PL)^P( {^Gك اM:F3 l"W$ 09„ #"U( رت0+إذا أ
.8`T/ وا7^G)e )دة9+ ‰V0G .8$)^G)ص اvt‚ ا7P‡)+ <$ 4‡ا,xI _Ex( ً )•vt ١٢ )ر9%V' ا%6
رون إن0B6 _ و9GMG اSGن إ,FP%T9C ،)صvt‚ء ا5Š\ )ر9%V' ا%6  أنMF( ..c$)t 7F})B$ 43 Y6,•%8G
l"W$ #" أS8I .@8^/ ا7N9\ )ءJI أb9PR {@? إذا ا5ّ إl"W$ #"U( ار0+‹' ا%6 <G .#t ونM( ً )c"W$ Y:L
 أي#8zP6 'G  إذا.اMI,$ 4H)BG ا#G دM^9T3 ،.@8^$ 7N9\ _c+ <$ 'L)^?  إذا أردت أن.#t دون
.7PL)^/ اŒ6 ?)رbH' و%9C MI,/ ا#G ذ43 .MI,/ ا#G ذ43 ر,J^G ا#98I l`93 4$)^$
ن,E%C و#T@:( #T@" _zP%C ،4$)^$  أي#8zP6  دون أن.@8^$ 7N9\ _c+ <$ 7PL)^$ ) إذا أردت$أ
اءات0R‹ وا7G ا‚دMIا,+ _L )عc? وا7cC):/ ا."ا,BG< اI '\)رcV و إ.@8^$ 7N9\ )ر9%V ا79GوŠT$ #98I
.)\)ذv?)( )دةI 4$)^/م ا,B6 4%Gا
"5E". ا,+49)(" - 'Q9">م ا9( أ,+49). %"!
, dT@" 4H)BG)م ا$ أ7PL)^$ )ر%v? و.@8^$ 7N9\ _c+ <$ 7PL)^P( #BA <I S8v%?  أنb9h%T?
7PE^/ اl%E$ bJ9T3 MFB/ ا7PL)^$  إذا أردت."MFB/ ا7PL)^$" )تPL)^/< ا$ ع,:Gا اW\ 4PT"و
.M60cG{ ا60} <I )&:I ك0cv9C و7PL)^P8G ً )%+) ووv6?)ر
،)6ور0H k9G 7PE^/ ا43 رك,JA )نL و, <`TG ا7(,BI 79")E$_ إP^6 &)ك%")( )P&%$ <E? 'G إذا
.7PE^/ ا7I)+ )رجV ور0/ اpn,$ ةW3)" M:I MBF/ ا7PL)^P( lG)h?  أن#:EP93
#%9J+ '+< رI و4G)^G ا#"ا,:I <I ب,E%$ _Ex( 7PE^/ اl%E$ 0cv?  أن#98I l`6 #"ا,:I ت09„ إذا
.lC):/)ن اE/ اSG إM60cG)ل اC إر43 7PE^/ اMI)T9C d"‚

,+49). &' ا%$#"!

,+49). &' ا%$#"!
:7PL)^/ ا43 اردة,Gق ا,B^G ا#6MG #%PL)^$ ع," <E6 )P&$
.l"W$ 09„ #" أYcz?  أن#98I ءlFG اbB6 5 .)مFG ا4IM/ اS8I #t  دونl"W$ #"U( )تcsء إlI bB6 ،ى0V)رة أcF( .'&(ا,`%C ا43 )J6^{ أG ا#Gك وMH د,&xG&)دة اt )عPC و76 رؤ43 {^G ا#6MG .7+ق ودM•( ونM&x6 ا,")L  إنM6M^%G 7cC):$ 78NCح أ0} 43 {^G ا#6MG
4‡)J+ 0$U( د,&xGء ا5Š\ )ءIM%C< اEP6 ، إذا أردت.#8c+ <$ د,&t  و7G' أد6MB? 43 {^G ا#6MG .#%PL)^$ Y+ ووŒ6 ?)رM:I 7PE^/ اSGوا إ0J^9G
 أيS8I l`?  أوM&x? د أن0? 'G  إذا،<EG و.#G ذ43  إذا أردت#T@" _R< أ$ &)دةxG ا43 {^G ا#6MG ك0c%F6  أن4H)BG اb9h%T6 5 و78NC< أI l9`?  أنS8I ك0c`6  أنb9h%T6 MA أ5 ،79JBGل ا,A 78NCأ
.#?&)دt مMI lcT( )c"W$
=8H>9C ار/$Tت اR9! '& %$#"!
d"‘3 •B3 79G)$ 7$ا0„ _P^? 79J+ 43 l"WG)( 0B? ه و أنjI أ73,e,/ ا#+,BA <I S8v%? إذا أردت أن
م,C رb3) دJ6 أ#98I ن,E9C و7$ا0fG ا79PL M6M^%G ة0t)c$ 7T8R اء0R' إ%9C .#G_ ذF@?  أن#")E$‘(
ح0%B?  أن765,G ا#:$ Y8h? M+ .)رة9TG)دة ا9+ 43 #v6 و ?)ر7@G)v/< اI 4H)BG ا#GUT6 M+ .7PE^/ا
.)J6 أ79G)$ 7$ا0„
ةM$ Y8PL وأ7c+ا0/ اY^? #FH إذا ?' و.7PE^/ ا7c+ا0/ bJv?  أن4H)BG< ا$ l8h?  أنb9h%T?
ن,E9C 7c+ا0/ اY^? #FH إذا ?' و.)رة9TG ا#?)د9+ {‡)s وS8I ة0LW%G اbB? <83 7@G)v$  دون7c+ا0/ا
ةM6MR ة0LW? S8I Y8•A رة أو إذا0B/ة اM/ ا43 7$ا0fG اb3M? 'G  إذا.7$ا0fGم وا,C0G اb3MG Y+ك وM:I
.)رة9TG ا#?)د9+ {‡)s وS8I ة0LW%G اbB? ف,C ،)&98I رة0B/ة اM/)م ا6ل أjV
43 j9$ ٢٠ <I M6a6 )P( 7I0TGود اMA 7@G)vP( )P&%$ <E? 'G ) و إذا6ور0H 7PL)^/ر ا,JA <E6 'G إذا
ف0F? 4EG .76ور0/ ا7$jTG دورة ا43 _`T?  أن,\ 7PE^/ ا7c+ا0/ ع,Jv8G 7B60} _&C‘ن أ3 7I)TGا
وط0t )&98I ب,%E/_ ا9`T%G)رة اP%C اS8I ل,•^G اb9h%T? ورةMGه اW\ 43 _9`T%8G j\Š$ Y:L إن
.7PE^/ اpn,$ l%E$ <$ )&98I ل,•^G< اEP6 .ورةMG ا43 _9`T%8G _9\U%Gا
ف9;MD<U> %"!
_R< أ$ )(,%E$ )c8} مMB?  أنl`6 .7PE^/ اMI,$ MF( م,6 ٣٠ لjV l"WG)( ارك0+ إl^T?  أن#")E$‘(
l8} 43 ب,%E$ 09„ lcC ام أيMv%C< اEP6 5 .#()cC_ أL l8hGا اW\ 43 ح0x?  و0LW? و#Gذ
l8} مMB? 'G  إذا.79f8$ @)تG)v$ )دة أيI' إ%? M+ l"WG)( ارك0+ إl^T( #G ”PC  إذا.)ف:N%C5ا
#BA <I S8v%? #"‘3 7PE^/ ا43 كMI,$ MF( م,6 ٣٠ لjV #%(,BI 43 0r:G)دة اI إl8h? )ف أو:N%C5ا
.)ف:N%C5)(

=8H>9C ار/$ و إ%$#"! 6Y زل9;D>ا
:ارد,G)ن ا9cG اY^? b9+,%G اSR06 ،l"WG)( 0B? إذا أردت أن
 أو.@8^$ 7N9\ _c+ <$ 7PL)^P( 4BA و4$)^$ WVU( 4BA #G ذ43 )P( 4+,BA _L YP&3 أت و0+ M+
'G .ة0^G ا4? (‘رادl"WG)( 0+ أ.)ف:N%CjG 4BA 5ّق إ,B^Gه اW\ _L <I )زل:? أن أM6 وأر،MFB/ ا7PL)^$
.l"WG)( ار0+‹ ا43 4"دM&6  أو4"0TB6  أوMA أ4"0c`6
:7P&%Gا
___________________________________________________________
(7PE^/م ا,C رSG إ73)H‹)() __________________________________________ :7$ا0fGا
(•8c/ا اW\ l%E9C 4H)BG)ا
______________________________:d98I SIM/ اb9+,?
______________________ :Œ6?)ر

