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إﺷﻌﺎرات ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮق اﻟﻄﺒﻊ واﻟﻨﺸﺮ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ ﻟﻸﻟﻔﯿﺔ )(DMCA
وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻤﺎدة  ،17ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،اﻟﻘﺴﻢ  ،(c)(2)512ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺠﺐ ﺗﻘﺪﯾﻢ إﺧﻄﺎرات دﻋﺎوى اﻧﺘﮭﺎك ﺣﻘﻮق اﻟﻄﺒﻊ واﻟﻨﺸﺮ
إﻟﻰ وﻛﯿﻞ ﻣﻮﻓﺮ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﻌﯿّﻦ.
ﯾﺠﺐ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻹﺧﻄﺎرات إﻟﻰ اﻟﻮﻛﯿﻞ اﻟﻤﻌﯿّﻦ اﻟﺘﺎﻟﻲ :ﻣﻮﻓﺮ اﻟﺨﺪﻣﺔ”The Walt Disney Company“ :
اﺳﻢ اﻟﻮﻛﯿﻞ اﻟﻤﻌﯿّﻦ ﻻﺳﺘﻼم إﺧﻄﺎرات دﻋﺎوى اﻻﻧﺘﮭﺎكLance R. Griffin :
اﻟﻌﻨﻮان اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻮﻛﯿﻞ اﻟﻤﻌﯿّﻦ واﻟﺬي ﯾﺠﺐ إرﺳﺎل اﻹﺧﻄﺎرات إﻟﯿﮫ500 South Buena Vista Street, Burbank, :
 ،California 91521اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ.
رﻗﻢ ھﺎﺗﻒ اﻟﻮﻛﯿﻞ اﻟﻤﻌﯿّﻦ:

+1 818 – 560 – 1000

رﻗﻢ ﻓﺎﻛﺲ اﻟﻮﻛﯿﻞ اﻟﻤﻌﯿّﻦ:

+1 818 – 560 – 4299

ﻋﻨﻮان اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﻮﻛﯿﻞ اﻟﻤﻌﯿّﻦdesignated.agent@dig.twdc.com :

ﻟﻠﻨﻔﺎذ ،ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن اﻹﺧﻄﺎر ﻋﻠﻰ ھﯿﺌﺔ ﻣﺮاﺳﻠﺔ ﻛﺘﺎﺑﯿﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
مت يرصح قح كلام نع ةباين فرصتلاب لوخملا صخشلل ينورتكلإ وأ يلعف عيقوت 1.
؛هكاهتناب ءاعدالا
ةدع تناك اذإ ،وأ هكاهتناب ءاعدالا مت يذلاو رشنلاو عبطلا قوقحل عضاخلا لمعلاب فيرعت 2.
ةمئاقف ،دحاو راطخإب ةاطغم دحاو ينورتكلإ عقوم يف رشنلاو عبطلا قوقحل ةعضاخ لامعأ
؛عقوملا كلذ يف لامعألا هذه يلثمم
عبطلا قوقح كهتني طاشنل عضختس يتلا وأ اهكاهتناب ءاعدالا مت يتلا ةداملاب فيرعت 3.
ةروصب ةيفاكلا تامولعملاو ،اهيلإ لوصولا عنم وأ اهفذح متيس يتلاو اهب ةصاخلا رشنلاو
؛ةداملا ديدحتب انل حامسلل ةلوقعم
،ناونعك ،يكاشلا فرطلاب لاصتالاب انل حمست يتلا ةلوقعم ةروصب ةيفاكلا تامولعملا 4.
فرطلاب اهلالخ نم لاصتالا متي دق يتلاو ،رفوت نإ ،ينورتكلإ ديرب ناونعو ،فتاه مقرو
؛يكاشلا
ىكتشملا ةقيرطلاب ةداملا مادختسا نأب ةينلا نسح داقتعا هيدل يكاشلا فرطلا نأب نايب 5.
؛نوناقلا هب حمسي ال وأ هليكو وأ رشنلاو عبطلا قوقح كلام بناج نم صخرم ريغ اهصوصخب
ﺑﯿﺎن ﺑﺄن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻹﺧﻄﺎر دﻗﯿﻘﺔ ،وﺗﺨﻀﻊ ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺷﮭﺎدة اﻟﺰور ،وﺑﺄن اﻟﻄﺮف اﻟﺸﺎﻛﻲ ﻣﺨ ّﻮل ﺑﺎﻟﺘﺼﺮف 6.
.هكاهتناب ءاعدالا مت يرصح قح كلام نع ةباين

ﻗﺪ ﻧُﺮﺳﻞ ﻟﻚ إﺧﻄﺎ ًرا ﺑﺄﻧﻨﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺤﺬف أو ﻣﻨﻊ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﻮاد ﻣﻌﯿﻨﺔ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺻﻮرة إﺧﻄﺎر ﻋﺎم ﻋﻠﻰ أي ﺑﺮﯾﺪ ﻟﺨﺪﻣﺎت دﯾﺰﻧﻲ
“ ”Disneyأو ﺑﺮﯾﺪ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ وذﻟﻚ إﻟﻰ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﯾﺪ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﺴ ّﺠﻞ ﻟﺪﯾﻨﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪم أو ﻋﻦ طﺮﯾﻖ رﺳﺎﻟﺔ ﻛﺘﺎﺑﯿﺔ ﯾﺘﻢ إرﺳﺎﻟﮭﺎ
ﺑﺒﺮﯾﺪ ﻣﺴﺠﻞ إﻟﻰ ﻋﻨﻮاﻧﻚ اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻟﺪﯾﻨﺎ .ﻓﺈذا اﺳﺘﻠﻤﺖَ ھﺬا اﻹﺧﻄﺎر ،ﻓﺒﺈﻣﻜﺎﻧﻚ ﺗﻘﺪﯾﻢ إﺧﻄﺎر ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﺘﺎﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻮﻛﯿﻞ اﻟﻤﻌﯿّﻦ
ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺸﻤﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة أدﻧﺎه .وﻟﻠﻨﻔﺎذ ،ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن اﻹﺧﻄﺎر اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻓﻲ ﺻﻮرة رﺳﺎﻟﺔ ﻛﺘﺎﺑﯿﺔ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
؛ينورتكلإلا وأ يلعفلا كعيقوت 1.
لبق ةداملا هيف ترهظ يذلا عقوملاو ،اهيلإ لوصولا عنم وأ اهفذح مت يتلا ةداملاب فيرعت 2.
؛اهيلإ لوصولا عنم وأ اهفذح
ﺑﯿﺎن ﻣﻦ طﺮﻓﻚ ،وﺗﺤﺖ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺷﮭﺎدة اﻟﺰور ،ﺑﺄن ﻟﺪﯾﻚ اﻋﺘﻘﺎد ﺣﺴﻦ اﻟﻨﯿّﺔ ﺑﺄن اﻟﻤﺎدة ﻗﺪ ﺗﻢ ﺣﺬﻓﮭﺎ أو ﻣﻨﻊ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﯿﮭﺎ 3.
؛اهيلإ لوصولا عنم وأ اهفذح دارملا ةداملاب فيرعت ءوس وأ أطخل ةجيتن
ةمكحمل يئاضقلا صاصتخالا ىلع كتقفاومب نايبو ،كفتاه مقرو يلعفلا كناونعو ،كمسا 4.
كناونع مضي يذلا يئاضقلا صاصتخالل ةعبات ةدحتملا تايالولا يف ةيلارديف ةيلحم
دجاوتت يئاضق صاصتخا يألف ،ةدحتملا تايالولا جراخ يلعفلا كناونع ناك اذإ ،وأ يلعفلا
صخشلا نم ءاضقلا مامأ لوثملا راذنإب لبقتس كنأبو  “Disney”،فتكآرتنإ ينزيد هيف
.هليكو نم وأ اهكاهتناب ءاعدالا مت يتلا ةداملاب صاخلا راطخإلا مدق يذلا

