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 )DMCAإشعارات قانون حقوق الطبع والنشر الرقمیة لأللفیة (

)، فإنھ یجب تقدیم إخطارات دعاوى انتھاك حقوق الطبع والنشر c)(2(512، من قانون الوالیات المتحدة، القسم 17وفقاً للمادة 
 إلى وكیل موفر الخدمة المعیّن.

 ”The Walt Disney Company“خدمة: یجب تقدیم اإلخطارات إلى الوكیل المعیّن التالي: موفر ال

 Lance R. Griffinاسم الوكیل المعیّن الستالم إخطارات دعاوى االنتھاك: 

 ,South Buena Vista Street, Burbank 500العنوان الكامل للوكیل المعیّن والذي یجب إرسال اإلخطارات إلیھ: 
California 91521.الوالیات المتحدة األمریكیة ، 

 +1 818 – 560 – 1000      الوكیل المعیّن:رقم ھاتف 

 +1 818 – 560 – 4299       رقم فاكس الوكیل المعیّن:

 designated.agent@dig.twdc.comعنوان البرید اإللكتروني للوكیل المعیّن: 

  

 اسلة كتابیة تتضمن التالي:للنفاذ، یجب أن یكون اإلخطار على ھیئة مر

 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 اإلخطار دقیقة، وتخضع لعقوبة شھادة الزور، وبأن الطرف الشاكي مخّول بالتصرف  .6
 .هكاهتناب ءاعدالا مت يرصح قح كلام نع ةباين
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مواد معینة وذلك في صورة إخطار عام على أي برید لخدمات دیزني  قد نُرسل لك إخطاًرا بأننا قمنا بحذف أو منع الوصول إلى
“Disney ” أو برید إلكتروني وذلك إلى عنوان برید إلكتروني مسّجل لدینا للمستخدم أو عن طریق رسالة كتابیة یتم إرسالھا

إخطار مقابل كتابة إلى الوكیل المعیّن ببرید مسجل إلى عنوانك الفعلي المسجل لدینا. فإذا استلمَت ھذا اإلخطار، فبإمكانك تقدیم 
 بحیث یشمل المعلومات الواردة أدناه. وللنفاذ، یجب أن یكون اإلخطار 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
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