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إعالن رقم ( )1لسنة 2015
بموجب أحكام قانون العالمات التجارية رقم  33لسنة 1952
الساري في المحافظات الشمالية

لقــد قدمــت لدينــا طلبــات لتســجيل العالمــات التجاريــة التاليــة املنشــورة يف هــذا العــدد مــن مجلــة امللكيــة الصناعيــة .ومــن ثــم
يجــوز االعـراض عــى تســجيل أي منهــا خــال ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ نــر هــذا اإلعــان .وعــى املعــرض أن يتقــدم باعرتاضــه مكتوبـاً
إىل مســجل العالمــات التجاريــة وفقـاً لألصــول خــال األجــل املذكــور مبينــا فيــه أســباب اعرتاضــه ليتســنى لنــا إجـراء املقتــى القانــوين.

علي ذوقان
مسجل العالمات التجارية
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Trade Mark No.:19793
In Class: 36
Date: 13/10/2011
In Respect of: Vacation real estate time
.share services
In the name of: HLT International IP
LLC
Address: :(a Delaware limited liability
company) of 7930 Jones Branch Drive,
Suite 1100 McLean, VA 22102, United
States
Address for Services:

العالمة التجارية رقم 19793:
يف الصنف 36 :
التاريخ 2011/10/13 :
من اجل  :الخدمات املقدمة يف االجازات املقامة يف املساحات
املشرتكة.
بأسم  :اتش ال يت إنرتناشينال أي يب ال ال يس
العنوان ( :رشكة من ديالوير) 7930 ،جونز برانش درايف،
سوت  1100ميكليان ،يف أي  ،22102الواليات املتحدة
عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،محامون ،ص.ب
,74رام الله

()2

العالمة التجارية رقم 19798:
يف الصنف 43 :
التاريخ 2011/10/13 :
من اجل  :خدمات الفنادق ،خدمات املطاعم وتقديم الطعام
والحوانيت وقاعات تناول الرشاب ،خدمات االقامة يف املنتجعات،
توفري التسهيالت العامة لالجتامعات واملؤمترات واملعارض ،توفري
التسهيالت ملأدبة الطعام واملناسبات االجتامعية للحفالت الخاصة،
وخدمات الحجوزات لآلخرين لالقامة يف الفنادق.

Trade Mark No.:19798
In Class: 43
Date: 13/10/2011
In Respect of: Hotel services; restaurant, catering, bar and cocktail lounge
;services; resort lodging services
provision of general purpose facilities for meetings, conferences and
exhibitions; provision of banquet and
social function facilities for special
occasions; and reservation services for
hotel accommodations for others
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In the name of: HLT International IP
LLC
Address: :(a Delaware limited liability company) of 7930 Jones Branch
Drive, Suite 1100 McLean, VA 22102,
United States
Address for Services:

 اتش ال يت إنرتناشينال أي يب ال ال يس: بأسم
 سوت، جونز برانش درايف7930 ،) (رشكة من ديالوير: العنوان
 الواليات املتحدة،22102  يف أي، ميكليان1100
رام,74 ب. ص، محامون، عزيز وفؤاد ورجا شحادة: عنوان التبليغ
الله

)3(

Trade Mark No.:19799
19799: العالمة التجارية رقم
In Class: 43
43 : يف الصنف
Date: 13/10/2011
2011/10/13 : التاريخ
In Respect of: Hotel services; restaurant, catering, bar and cock خدمات املطاعم، خدمات الفنادق: من اجل
tail lounge services; resort lodging services; provision of general ،وتقديم الطعام والحوانيت وقاعات تناول الرشاب
purpose facilities for meetings, conferences and exhibitions;
 توفري التسهيالت،خدمات االقامة يف املنتجعات
provision of banquet and social function facilities for special
 توفري،العامة لالجتامعات واملؤمترات واملعارض
occasions; and reservation services for hotel accommodations for
التسهيالت ملأدبة الطعام واملناسبات االجتامعية
others
 وخدمات الحجوزات لآلخرين،للحفالت الخاصة
.لالقامة يف الفنادق
In the name of: HLT International IP LLC
 اتش ال يت إنرتناشينال أي يب ال ال يس: بأسم
Address: :(a Delaware limited liability company) of 7930 Jones
 جونز7930 ،) (رشكة من ديالوير: العنوان
Branch Drive, Suite 1100 McLean, VA 22102, United States
 يف أي، ميكليان1100  سوت،برانش درايف
 الواليات املتحدة،22102
Address for Services:
، محامون، عزيز وفؤاد ورجا شحادة: عنوان التبليغ
رام الله,74 ب.ص
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العالمة التجارية رقم 19800:
يف الصنف 43 :
التاريخ 2011/10/13 :
مــن اجــل  :خدمــات الفنــادق ،خدمــات املطاعــم وتقديــم الطعــام
والحوانيــت وقاعــات تنــاول الـراب ،خدمــات االقامــة يف املنتجعات،
توفــر التســهيالت العامــة لالجتامعــات واملؤمتـرات واملعــارض ،توفــر
التســهيالت ملأدبــة الطعــام واملناســبات االجتامعيــة للحفــات
الخاصــة ،وخدمــات الحجــوزات لآلخريــن لالقامــة يف الفنــادق.

بأسم  :اتش ال يت إنرتناشينال أي يب ال ال يس
العنــوان ( :رشكــة مــن ديالويــر) 7930 ،جونــز برانــش درايــف،
ســوت  1100ميكليــان ،يف أي  ،22102الواليــات املتحــدة

عنــوان التبليــغ  :عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة ،محامــون ،ص.ب
,74رام اللــه

Trade Mark No.:19800
In Class: 43
Date: 13/10/2011
In Respect of: Hotel services; restaurant, catering, bar and cocktail lounge
;services; resort lodging services
provision of general purpose facilities for meetings, conferences and
exhibitions; provision of banquet and
social function facilities for special
occasions; and reservation services for
hotel accommodations for others
In the name of: HLT International IP
LLC
Address: :(a Delaware limited liability company) of 7930 Jones Branch
Drive, Suite 1100 McLean, VA 22102,
United States
Address for Services:

()5

العالمة التجارية رقم 19801 :
يف الصنف 43 :
التاريخ 2011/10/13 :

Trade Mark No.:19801
In Class: 43
Date: 13/10/2011
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مــن اجــل  :خدمــات الفنــادق ،خدمــات املطاعــم وتقديــم
الطعــام والحوانيــت وقاعــات تنــاول الـراب ،خدمــات االقامــة يف
املنتجعــات ،توفــر التســهيالت العامــة لالجتامعــات واملؤمتــرات
واملعــارض ،توفــر التســهيالت ملأدبــة الطعــام واملناســبات
االجتامعيــة للحفــات الخاصــة ،وخدمــات الحجــوزات لآلخريــن
لالقامــة يف الفنــادق.

بأسم  :اتش ال يت إنرتناشينال أي يب ال ال يس
العنــوان ( :رشكــة مــن ديالويــر) 7930 ،جونــز برانــش درايــف،
ســوت  1100ميكليــان ،يف أي  ،22102الواليــات املتحــدة
عنــوان التبليــغ  :عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة ،محامــون ،ص.ب
,74رام اللــه

In Respect of: Hotel services; restaurant, catering, bar and cocktail lounge
services; resort lodging services; provision of general purpose facilities for
;meetings, conferences and exhibitions
provision of banquet and social function facilities for special occasions; and
reservation services for hotel accommodations for others
In the name of: HLT International IP
LLC
Address: :(a Delaware limited liability
company) of 7930 Jones Branch Drive,
Suite 1100 McLean, VA 22102, United
States
Address for Services:

()6

العالمة التجارية رقم 19803:
يف الصنف 43 :
التاريخ 2011/10/13 :
من اجل  :خدمات الفنادق ،خدمات املطاعم وتقديم الطعام
والحوانيت وقاعات تناول الرشاب ،خدمات االقامة يف املنتجعات،
توفري التسهيالت العامة لالجتامعات واملؤمترات واملعارض ،توفري
التسهيالت ملأدبة الطعام واملناسبات االجتامعية للحفالت الخاصة،
وخدمات الحجوزات لآلخرين لالقامة يف الفنادق.
بأسم  :اتش ال يت إنرتناشينال أي يب ال ال يس
العنوان ( :رشكة من ديالوير) 7930 ،جونز برانش درايف ،سوت
 1100ميكليان ،يف أي  ،22102الواليات املتحدة

Trade Mark No.:19803
In Class: 43
Date: 13/10/2011
In Respect of: Hotel services; restaurant, catering,
bar and cocktail lounge services; resort lodging
services; provision of general purpose facilities for
meetings, conferences and exhibitions; provision
of banquet and social function facilities for special
occasions; and reservation services for hotel accommodations for others
In the name of: HLT International IP LLC
Address: :(a Delaware limited liability company) of
7930 Jones Branch Drive, Suite 1100 McLean, VA
22102, United States
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عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،محامون ،ص.ب ,74رام
الله

Address for Services:

()7

Trade Mark No.:19806
العالمة التجارية رقم 19806:
In Class: 43
يف الصنف 43 :
Date: 13/10/2011
التاريخ 2011/10/13 :
من اجل  :خدمات الفنادق ،خدمات املطاعم وتقديم الطعام
In Respect of: Hotel services; restauوالحوانيت وقاعات تناول الرشاب ،خدمات االقامة يف املنتجعات،
rant, catering, bar and cocktail lounge
توفري التسهيالت العامة لالجتامعات واملؤمترات واملعارض ،توفري
services; resort lodging services; proالتسهيالت ملأدبة الطعام واملناسبات االجتامعية للحفالت الخاصة،
vision of general purpose facilities for
وخدمات الحجوزات لآلخرين لالقامة يف الفنادق.
;meetings, conferences and exhibitions
provision of banquet and social function facilities for special occasions; and
reservation services for hotel accommodations for others
بأسم  :اتش ال يت كونراد أي يب ال ال يس
In the name of: HLT Conrad IP LLC
العنوان ( :رشكة من ديالوير) 7930 ،جونز برانش درايف ،سوت Address: :(a Delaware limited liability
company) of 7930 Jones Branch Drive,
 1100ميكليان ،يف أي  ،22102الواليات املتحدة
Suite 1100 McLean, VA 22102, United
States
Address for Services:
عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،محامون ،ص.ب ,74رام
الله
مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحامية املطلق باستخدام عبارة  resorts&hotelsالوصفية واألرقام
ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة

7
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Trade Mark No.:19807
19807: العالمة التجارية رقم
In Class: 43
43 : يف الصنف
Date: 13/10/2011
2011/10/13 : التاريخ
In Respect of: Hotel services; restaurant, catering, bar
 خدمات املطاعم وتقديم الطعام، خدمات الفنادق: من اجل
and cocktail lounge services; resort lodging services;
 خدمات االقامة يف،والحوانيت وقاعات تناول الرشاب
provision of general purpose facilities for meetings,
 توفري التسهيالت العامة لالجتامعات واملؤمترات،املنتجعات
conferences and exhibitions; provision of banquet
 توفري التسهيالت ملأدبة الطعام واملناسبات االجتامعية،واملعارض
and social function facilities for special occasions;
 وخدمات الحجوزات لآلخرين لالقامة يف،للحفالت الخاصة
and reservation services for hotel accommodations
.الفنادق
for others
In the name of: HLT International IP LLC
 اتش ال يت إنرتناشينال أي يب ال ال يس: بأسم
، جونز برانش درايف7930 ،) (رشكة من ديالوير: العنوان
 الواليات املتحدة،22102  يف أي، ميكليان1100 سوت

Address: :(a Delaware limited liability company) of
7930 Jones Branch Drive, Suite 1100 McLean, VA
22102, United States
Address for Services:

ب. ص، محامون، عزيز وفؤاد ورجا شحادة: عنوان التبليغ
رام الله,74
)9(

Trade Mark No.:20611
In Class: 9
Date: 07/03/2012

20611: العالمة التجارية رقم
9 : يف الصنف
2012/03/07 : التاريخ
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In Respect of: Computer software,
namely software for the transmission,
recording, reproduction, display, organization, management, manipulation
and review of messages, text, images,
files, audio, video and audio-visual
content and other data for the facilitation of communications between two or
multiple users via computer networks,
communication networks and the global
information network; computer software
development tools; computer software
for use as an application programming
interface (API); wireless, bluetooth-enabled and universal serial bus (USB)
devices for communications, namely
telephones, handsets, headsets, speakers,
microphones, earphones, webcams and
video cameras

 مبا فيها الربامج لنقل وتسجيل, برامج الكمبيوتر: من اجل
واعادة انتاج وعرض وتنظيم وترتيب والتعامل ومراجعة الرسائل
والنصوص والصور وامللفات والصوتيات والفيديو واملحتويات
الصوتية املرئية والبيانات االخرى لتسهيل االتصاالت بني اثنني
او عدة مستخدمني عرب شبكات الكمبيوتر وشبكات االتصال
, ادوات تطوير برامج الكمبيوتر,وشبكات املعلومات الدولية
,)برامج الكمبيوتر املستخدم كمربمج انرتفيس (ايه يب اي
املعدات الالسلكية والبلوتوث والناقل التسلسيل العاملي (يو
 مبا فيها الهواتف والسامعات وسامعات,يب اس) لالتصالالت
الراس واملكربات املايكروفونات وسامعات االذن وكمريات الويب
وكمريات الفيديو

In the name of: Microsoft Corporation
Address: One Microsoft Way, Redmond,
Washington 98052-6399, United States
of America
Address for Services:

 مايكروسوفت كوربوريشن: بأسم
-98052  واشنطن, ريدموند, وان مايكروسوفت ويه: العنوان
 الواليات املتحدة االمريكية,6399
P.O Box /AGIP - TMP Agents : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

)10(

Trade Mark No.:20614
In Class: 38
Date: 07/03/2012

20614: العالمة التجارية رقم
38 : يف الصنف
2012/03/07 : التاريخ
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 مبا فيها ارسال واستقبال النصوص, خدمات االتصاالت: من اجل
In Respect of: Communication services,
والصور وامللفات والصوتيات والفيديو واملحتويات الصوتية املرئية
namely transmitting and receiving text,
والبيانات االخرى لتسهيل االتصاالت بني اثنني او عدة مستخدمني
images, files, audio, video and auعرب شبكات الكمبيوتر وشبكات االتصال وشبكات املعلومات
dio-visual content and other data for the
 خدمات, خدمات الرسائل النصية والرسائل القصرية,الدولية
facilitation of communications between
 خدمات, خدمات املؤمترات الصوتية واملرئية,الصوت عرب اي يب
two or multiple users via computer
 توفري نفاذ املستخدم ملواقع انرتنت,الشاشات االلية لالتصاالت
networks, communication networks and
the global information network; text and الطراف ثالثة عىل خادمات الكمبيوتر املتاحة عرب شبكة معلومات
 خدمات االتصاالت مبا فيها توفري دقائق مدفوعة مسبقا,دولية
instant messaging services; voice over
الستخدامها دوليا عرب الهواتف النقالة
IP services; audio and video teleconferencing; automated screening services
for communications; providing user
access to third party web sites hosted on
computer servers accessible via a global
information network; telecommunications services, namely, providing prepaid
minutes for use on cell phones abroad
 مايكروسوفت كوربوريشن: بأسم
In the name of: Microsoft Corporation
Address: One Microsoft Way, Redmond, -98052  واشنطن, ريدموند, وان مايكروسوفت ويه: العنوان
Washington 98052-6399, United States
 الواليات املتحدة االمريكية,6399
of America
Address for Services:
P.O Box /AGIP - TMP Agents : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

)11(

Trade Mark No.:21174
21174: العالمة التجارية رقم
In Class: 9
9 : يف الصنف
Date: 18/06/2012
2012/06/18 : التاريخ
 األجهزة امليكانيكية الكهربائية وجهزة الحراريات: من اجل
In Respect of: Mechanical electrical and
الكهربائية (كاويات اللحام الكهربائية اليدوية– املكواة
prepare it refractories electric (electric
 الوسائد املدفأة كهربائياً– األردية املدفأة0 )الكهربائية املسطحة
welding hand - electric irons flat) pilكهربائياً– األصناف التي تلبس عىل الجسم– األجهزة الكهربائية
lows heated electrically - electrically
لتدفئة القدم– قداحات السيجار الكهربائية ويرها– األغطية
heated sheets - items worn on the body
.املدفأة كهربائياًالتلفزيونات والكمبيوترات وتوابعها
- electrical appliances to warm the foot
- Lighters Cigar electrical and seen - the
heater electrical covers telovesion , com.puters and related accessories
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In the name of: Shrekat Rall AL tejariah
ALestethmariah ALmusahemah ALkhusosiah
Address: ALkhalil- Share Wad altufah
Tel 022291044
Address for Services : ALkhalil- Share
Wad altufah Tel 022291044

 رشكة رال التجارية االستثامرية املساهمة الخصوصية: بأسم
02291044  تلفون-  شارع وادي التفاح-  الخليل: العنوان
 تلفون-  شارع وادي التفاح-  الخليل: عنوان التبليغ
02291044

)12(

Trade Mark No.:21509
21509: العالمة التجارية رقم
In Class: 35
35 : يف الصنف
Date: 28/08/2012
2012/08/28 : التاريخ
 اإلعالن واألعامل املهنية وتتعلق هذه الفئة بالخدمات: من اجل
In Respect of: Advertising; business
.التي يؤديها األشخاص والهيئات
management; business administration;
office functions
 رشكة كارفور اكسربس للمواد الغذائية مساهمة خاصة: بأسم
In the name of: shrkat carrefour exopess
محدودة
llmoad algzaeh
 عامرة فرهود-  شارع املستشفى-  رام الله: العنوان
Address: ramallah - sharea almstashfa amaret farhod
 عامرة فرهود-  شارع املستشفى-  رام الله: عنوان التبليغ
Address for Services : ramallah - sharea
almstashfa - amaret farhod
)13(

Trade Mark No.:21884
In Class: 7
Date: 12/11/2012

21884: العالمة التجارية رقم
7 : يف الصنف
2012/11/12 : التاريخ
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In Respect of: Elevators (lifts); elevating apparatus; hoists; lifts, other than
.)ski-lifts; moving staircases (escalators
In the name of: SJEC CORPORATION
Address: 718 FENGTING AVENUE,
SUZHOU INDUSTRIAL PARK, JIANGSU, CHINA
Address for Services:

 مصاعد [بخالف، آالت رافعة، أجهزة رفع، مصاعد: من اجل
.] درج متحرك [سالمل كهربية،]مصاعد التزلج
 أس جيه اي ىس كوربوريشن: بأسم
، سوزهو اندسرتيال بارك، فينغتينغ أفينو718 : العنوان
. جمهورية الصني الشعبية،جيانغسو
 نابلس- طمون: عنوان التبليغ
)14(

Trade Mark No.:21889
In Class: 16
Date: 22/11/2012
In Respect of: TOLLT PAPER NAPKING PAPER TOWEL WETWIPES
In the name of: Amazon importing and
Marketing
Address: Bethlehem - ALquds ALkhaleal street
Address for Services : Bethlehem ALquds ALkhaleal street

21889: العالمة التجارية رقم
16 : يف الصنف
2012/11/22 : التاريخ
 تواليت محارم محارم مبللة ورق مطبخ: من اجل
 رشكة االمازون لالسترياد والتسويق: بأسم
 شارعالقدس الخليل/  بيت لحم: العنوان
 شارعالقدس الخليل/  بيت لحم: عنوان التبليغ

)15(

Trade Mark No.:22066

22066: العالمة التجارية رقم
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In Class: 3
Date: 23/12/2012
In Respect of: manufacturing and
markiting , cleaning products , soaps ,
perfumary , essential oils , cosmetics ,
hair loasion, dentifrices
In the name of: ABA Cosmetics
Address: Green line ima
Address for Services:

يف الصنف 3 :
التاريخ 2012/12/23 :
من اجل  :تصنيع وتسويق منتجات مستحرضات تنظيف
والصابون وصناعة العطور والزيوت ومستحرضات التجميل
وغسول الشعر ومنظفات اسنان
بأسم  :رشكة اي يب اي كوسامتيكس م.ض
العنوان  :الخط األخرض  -مية املثلث 046379786
عنوان التبليغ  :املحامي عبد الكريم رشيم  -طولكرم -دوار
شويكة  -عامرة الجانم 0599934019

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحامية املطلق باستخدام الكلامت والعبارات ذات االستخدام العام مبعزل
عن العالمة

()16

العالمة التجارية رقم 22110:
يف الصنف 30 :
التاريخ 2012/12/30 :
من اجل  :السكاكر ،البسكويت ،الشوكوالتة
بأسم  :رشكة الزيتونة لصناعة الشوكوالتة والسكاكر
العنوان  :االردن – سحاب مدينة التجمعات االستثامرية
املتخصصة شارع االزرق حي االميان (ص.ب  \53 :الرمز الربيدي
)11636
عنوان التبليغ P.O Box /AGIP - TMP Agents :
3800 Al-Beereh

Trade Mark No.:22110
In Class: 30
Date: 30/12/2012
In Respect of: Sweets, chocolates, confectionery
In the name of: Al – Zaytuna For Chocolate and Confectionery Manufacturing
.Co
Address: Sahab - City Specialized Investment Compounds , Al Azraq Street
, Al Eman block , P.O. Box 53 Amman
11636 , Jordan
Address for Services:
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مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحامية املطلق باستخدام الكلامت والعبارات ذات االستخدام العام مبعزل
عن العالمة

()17

العالمة التجارية رقم 22244:
يف الصنف 5 :
التاريخ 2013/01/29 :
من اجل  ) :املستحرضات الصيدالنية وتحديدا عقاقري النهي
الخلوي ،مستحرضات صيدالنية لتعديل نظام املناعة ،مستحرضات
صيدالنية لعالج أنواع محددة من الرسطان وأمراض الدم

بأسم  :سلجني كوربوريشن
العنوان  :رشكة مؤسسة يف والية ديالوير 86 ،موريس افنيو،
ساميت ،نيو جرييس  ،07901الواليات املتحدة االمريكية
عنوان التبليغ  :محامون ،ص.ب  ،74رام الله

Trade Mark No.:22244
In Class: 5
Date: 29/01/2013
In Respect of: Pharmaceutical preparations, namely, cytokine inhibitory
drugs; pharmaceutical preparations that
modulate the immune system; pharmaceutical preparations for the treatment
of certain cancers and blood diseases
In the name of: CELGENE CORPORATION
Address: A company incorporated in
the State of Delaware at, 86 Morris
Avenue, Summit, New Jersey 07901,
.U.S.A
Address for Services:

()18

العالمة التجارية رقم 22247:
يف الصنف 5 :
التاريخ 2013/01/29 :
من اجل  :املستحرضات الصيدالنية وتحديدا عقاقري النهي
الخلوي  ،مستحرضات صيدالنية لتعديل نظام املناعة ،
مستحرضات صيدالنية لعالج انواع محددة من الرسطان وامراض
الدم

Trade Mark No.:22247
In Class: 5
Date: 29/01/2013
In Respect of: pharmaceutical preparations , namely ,cytokine inhibitory drugs,
preparations that modulate the immune
system , pharmaceutical preparations
for the treatment of certain cancers and
blood diseases
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بأسم  :سلجني كوربوريشن
العنوان  :رشكة مؤسسسة يف والية ديالوير  86 ،موريس افنيو ،
ساميت  ،نيو جرييس  ، 0791الواليات املتحدة االمريكية
عنوان التبليغ  :محامون ،ص.ب  ،74رام الله

In the name of: CELGENE CORPORATION
Address: A company incorporated in the
State of Delaware at , 86 Morris Avenue ,
Summit , New Jersey 07901 , U.S.A
Address for Services:

()19

العالمة التجارية رقم 22260:
يف الصنف 25 :
التاريخ 2013/02/03 :
من اجل  :أغطية الرأس ولباس القدم واألحذية بجميع أنواعها
واملالبس الجاهزة.
بأسم  :رشكة عجالن بن عبدالعزيز العجالن واخوانه (عجالن اخوان)
العنوان  :ص.ب  42468الرياض  ,11541اململكة العربية
السعودية
عنوان التبليغ  :مكتب املحامي نارص حجاوي – نابلس – رفيديا فوق
معرض جوال

Trade Mark No.:22260
In Class: 25
Date: 03/02/2013
In Respect of: Headgear, footwear, all
kinds of shoes, ready made clothing
In the name of: ajlan ben abdulaziz
alajlan & brothers
Address: P.O. Box 42468 Riyadh
11541, Saudi Arabia
Address for Services:

()20

العالمة التجارية رقم 22269:
يف الصنف 36 :
التاريخ 2013/02/04 :

Trade Mark No.:22269
In Class: 36
Date: 04/02/2013
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من اجل  :خدمات التأمني وإعادة التأمني ،خدمات الشؤون املالية،
خدمات الشؤون النقدية ،خدمات الشؤون العقارية .
بأسم  :ترست هولدينغ ليمتد
العنوان  :جادة املطران مكاريوس  284 ،3فورتونا كورت بلوك ب،
الطابق الثاين ،ص .ب ،3105 .ليامسول ،قربص
عنوان التبليغ  :ص.ب  74472البرية .هاتف 2989760

In Respect of: Insurance and re insurance; financial affairs; monetary affairs
.and real estate affairs
In the name of: Trust Holding Limited
Address: Arch. Makariou III Fortuna
Court Block B 284, 2nd floor, P.C.
3105, Limassol, Cyprus
:Address for Services

()21

العالمة التجارية رقم 22986:
يف الصنف 30 :
التاريخ 2013/05/20 :
من اجل  :الحلويات والسكاكر
بأسم  :خالد عيل حسن القوقا
العنوان  :نابلس  -باب الساحة -جوال0595189941:
عنوان التبليغ  :نابلس  -باب الساحة -جوال0595189941:

Trade Mark No.:22986
In Class: 30
Date: 20/05/2013
In Respect of: SWEETS , SWEETMENTS
In the name of: Khalid Ali Hasan
Akquqa
Address: Nablus - Bab Alsaha- Jawwal
0595189941
Address for Services : Nablus - Bab
Alsaha- Jawwal 0595189941

()22

العالمة التجارية رقم 23694:
يف الصنف 10 :
التاريخ 2013/10/24 :

Trade Mark No.:23694
In Class: 10
Date: 24/10/2013
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من اجل  :األجهزة واملعدات الجراحية والطبية ولطب األسنان
والبيطرية؛ معدات التشخيص الطبي لتحليل سوائل الجسم؛
املعدات الطبية ،تحديدا :أنظمة الحقن إلعطاء األدوية التي تحتوي
عىل مضادات الفريوسات-بيتا؛ األجهزة الطبية للحصول عىل عينات
الدم؛ األرشطة التي تحتوي عىل الكواشف؛ املعدات الطبية ،تحديدا:
مجموعات إعادة التشكيل املستقلة إلعادة التشكيل والحقن الالحق
للمركبات الصيدالنية؛ األجهزة الطبية إلعطاء الكميات املقاسة
من املحاليل يف مجرى الدم مع مرور الوقت؛ أنابيب القسطرة؛
األجهزة الطبية املستخدمة يف اإلجراءات التشخيصية أو العالجية،
تحديدا :املعالجات بالتصوير اإلشعاعي وعالجات التدخل؛ أنابيب
مسارات السوائل الطبية لالستخدام مرة واحدة فقط إلدارة إعطاء
السوائل للمرىض؛ املحاقن للغايات الطبية وللحقن؛ أنظمة الحقن
األوتوماتيكية املتحكم بها حاسوبيا أو أنظمة الضخ األوتوماتيكية
لحقن السوائل الطبية خالل عملية التشخيص أو املعالجة لحالة
فردية؛ أنظمة توصيل السوائل التي تتكون من محاقن ومضخات
الحقن وأنابيب القسطرة والحقن وأنابيب مسارات السوائل املعدة
لالستخدام مرة واحدة؛ املسابر للغايات الطبية؛ أجهزة مراقبة
املرىض لالستخدام مع أجهزة التصوير بالرنني املغناطييس ،تحديدا:
شاشات العالمات الحيوية؛ األجهزة الطبية ،تحديدا :أنظمة أجهزة
تحديد املواقع الترشيحية عل شكل أجهزة طبية لالستخدام يف شل
حركة األعضاء الداخلية وخصوصا الربوستات خالل اإلجراءات الطبية
لالستخدام مع التصوير بالرنني املغناطييس (ام آر آي)؛ األجهزة
الطبية ،تحديدا :امللفات وأجهزة األسطح البينية عىل شكل لفائف
سطحية مطابقة ترشيحيا لالستخدام مع أنظمة التصوير بالرنني
املغناطييس (ام آر آي)؛ معدات الترشيح الطبي التي تتضمن
تكنولوجيا لتعزيز دقة تحليل سوائل الجسم؛ الخوارزميات املدمجة
يف أجهزة التشخيص الطبي لتحليل سوائل الجسم التي تعزز دقت
التحاليل؛ أنظمة كشف االنصباب الدموي للغايات الطبية التي
تتكون أساسا من حساسات مراقبة املرىض ووحدات غرفة املسح
وغرفة الضبط ورقع األسطح البينية للحساسات.
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In Respect of: Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments; medical diagnostic instruments
for the analysis of body fluids; medical
instruments, namely, injection systems
for the application of medicines containing beta-interferon; medical devices
for obtaining blood samples; cassettes
containing reagents; medical instruments, namely a self-contained reconstitution set for the reconstitution and
subsequent injection of pharmaceutical
compounds; medical devices for delivering measured amounts of solutions
into the bloodstream over time; catheters; medical devices for use in diagnostic or therapeutic procedures, namely,
radiological imaging and interventional
treatments; disposable fluid path medical tubing for administration of fluids to
a patient; syringes for medical purposes
and for injections; computer controlled
automatic injection system or automatic infusion system for injecting medical
fluids during the process of diagnosis
or treatment of a condition in an individual; medical fluid delivery systems
consisting of injectors, infusion pumps,
catheters, syringes and disposable fluid
path tubing; probes for medical purposes; patient monitoring devices for use
with magnetic resonance imaging ap;paratus, namely vital signs monitors
medical devices, namely, anatomical
positioning devices systems in the nature of medical devices for use in immobilizing internal organs, particularly
the prostate, during medical procedures
for use with magnetic resonance imaging (MRI); medical devices, namely,
coils and
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interface devices in the nature of anatomically conformable surface coils for
use with magnetic resonance imaging
(MRI) systems; medical diagnostic instruments that include technology for
enhancing the accuracy of the analysis
of body fluids; algorithm embedded in
medical diagnostic instruments for the
analysis of body fluids that enhances
the accuracy of the analysis; extravasation detection system for medical purposes comprised primarily of patient
monitoring sensors, scan room and
control room modules and sensor interface patches.
In the name of: Bayer Aktiengesellschaft
Address: Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373
Leverkusen, Germany
Address for Services:

 باير أكتنجزلشافت: بأسم
 أملانيا،  ليفركوزين51373 ،آليل- ويلهيلم- كايرس: العنوان
2989760  هاتف. البرية74472 ب. ص: عنوان التبليغ

)23(

Trade Mark No.:23734
In Class: 3
Date: 30/10/2013
In Respect of: Bleaching preparations
and other substances for laundry
use;cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations; soaps;perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices
In the name of: S.O.C. Cosmetics
Company

23734: العالمة التجارية رقم
3 : يف الصنف
2013/10/30 : التاريخ
 املستحرضات الخاصة بتبييض األقمشة وغريها من املواد: من اجل
التي تستخدم يف غسيل املالبس ومستحرضات التنظيف والصقل
 الصابون بأنواعه- مواد إزالة الشحومات،والكشط وإزالة األوساخ
 مواد التزيني- الروائح العطرية– الزيوت الطيارة-وبرش الصابون
. الشامبو- معاجني األسنان والحالقة-ومحاليل الشعر
 رشكة اس او يس للتجميل: بأسم
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Address: Badr Commercial Center,
Al-Manara Circle,Hebron
Address for Services : Badr Commercial Center, Al-Manara Circle,Hebron

 دوار املنارة,  الخليل مجمع بدر التجاري: العنوان
 دوار املنارة,  الخليل مجمع بدر التجاري: عنوان التبليغ

)24(

Trade Mark No.:23860
In Class: 9
Date: 21/11/2013
In Respect of: Electric flat and steam
iron; electric devices for attracting and
killing insects; electric batteries; battery
charges; solar batteries; transformers
)(electricity
In the name of: Hassan Misfer Al Zahra.ni And Partners Holding Co
Address: King Abdulaziz Street, P.O.
Box: 135, Dammam 31411, Saudi Arabia
Address for Services:

23860: العالمة التجارية رقم
9 : يف الصنف
2013/11/21 : التاريخ
 قطع كهربائية, مكاوي كهربائية ومكاوي بخارية: من اجل
 اجهزة شحن, البطاريات الكهربائية,ملهاجمة وقتل الحرشات
 محوالت كهربائية, البطاريات الشمسية,البطاريات

 رشكة حسن مسفر الزهراين ورشكاه القابضة: بأسم
 الدمام,135  ص ب, شارع امللك عبدالعزيز: العنوان
 اململكة العربية السعودية,31411
P.O Box /AGIP - TMP Agents : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

)25(

Trade Mark No.:23903

23903: العالمة التجارية رقم
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يف الصنف 30 :
التاريخ 2013/12/01 :
من اجل  :الشاي
بأسم  :عبد النارص فتحي عبد القادر سعد الدين
العنوان  :املركز التجاري ،نابلس ،فلسطني
عنوان التبليغ  :فراس اترية نابلس عامرة جالرييا سنرت ص ب
768
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In Class: 30
Date: 01/12/2013
In Respect of: tea
In the name of: Abd Alnasser Fathi Abd
Alqader Saad Aldeen
Address: Trade Center, Nablus, Palestine
Address for Services:

()26

العالمة التجارية رقم 23933:
يف الصنف 25 :
التاريخ 2013/12/08 :
من اجل  :البسة القدم ؛ املالبس،و تحديدً ا  ،والقمصان،
والرساويل ،والرساويل القصرية والجوارب و بدالت السباحة ،
والقفازات ،واملعاطف والسرتات و الكنزات الصوفية  ،باستثناء
مالبس األزياء ومالبس األطفال.
بأسم  :كروكس  ،إنك.
العنوان  7477 :إيست دراي كريك باركواي  ،نيوت ،
كولورادو  ، 80503الواليات املتحدة األمريكية.
عنوان التبليغ  :ص.ب  74472البرية .هاتف 2989760

Trade Mark No.:23933
In Class: 25
Date: 08/12/2013
In Respect of: Footwear; clothing, namely, shirts, pants, shorts, socks, swimwear,
mittens, coats, jackets and pullovers,
excluding fashion clothing and children’s
.clothing
.In the name of: Crocs, Inc
Address: 7477 East Dry Creek Parkway,
Niwot, Colorado 80503,United States of
America
Address for Services:

()27
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العالمة التجارية رقم 23934:
يف الصنف 7 :
التاريخ 2013/12/09 :
مــن اجــل  :مســتلزمات املراجــل ذات املحــركات ،اآلالت
العاملــة بالهــواء املضغــوط ،املوتــورات العاملــة بالهــواء
املضغــوط ،املضخــات العاملــة بالهــواء املضغــوط،
صاممــات تخفيــف الضغــط بكونهــا أجــزاء مــن
آالت ،منظــات الضغــط بكونهــا أجــزاء مــن آالت،
صاممــات الضغــط بكونهــا أجـزاء مــن آالت ،املوتــورات
الكهربائيــة عــدا عــن تلــك املســتخدمة للمركبــات
الربيّــة ،الفالتــر بكونهــا أج ـزاء مــن آالت أو موتــورات،
منافيــخ الهــواء (مضخــات) ،آالت النفــخ ،الصنابــر
بكونهــا أجــزاء مــن آالت أو موتــورات ،الضاغطــات
وتتض ّمــن الضاغطــات الرتدديــة والضاغطــات ذات
الرباغــي ،قطــع البضائــع املذكــورة أعــاه ،تحديــدا:
وحــدات الضغــط مركزيــة الرباغــي أو وحــدات
الضغــط مركزيــة الــردد ،التجهيــزات التكثيــف،
املــردات للموتــورات أو الضاغطــات ،فاصــات الزيــوت
الهوائيــة ،فالتــر الهــواء للموتــورات و/أو الضاغطــات،
املكثفــات الهوائيــة ،اآلالت الهوائيــة ،اآلالت واألجهــزة
امليكانيكيــة ملعالجــة املكثفــات مــن خــال التنقيــة
والتصفيــة ،اآلالت واألجهــزة إلصــدار الهــواء املضغــوط
والهــواء والتيــارات الهوائيــة ،تحديــدا :الضاغطــات
ذات الرباغــي أو الضاغطــات الرتدديــة ،املوتــورات عــدا
عــن املســتخدمة للمركبــات الربيــة ،املنظــات بكونهــا
قطــع مــن اآلالت ،املنظفــات األوتوماتيكيــة ،منافيــخ
الشــفط ،أجهــزة تنظيــم الضاغطــات و/أو املضخــات
الهوائيــة ،مســتلزمات الســامة للضاغطــات ،تحديــدا:
صاممــات الســامة ومفاتيــح الوقايــة ومفاتيــح الضغــط
وصاممــات التنظيــم واألجهــزة التشــغيلية للضاغطــات
و/أو املضخــات الهوائيــة ،الضاغطــات التوربينيــة،
أجهــزة حاميــة البيئــة للموتــورات و/أو الضاغطــات
بكونهــا قطــع مــن اآلالت أو املوتــورات ،املضخــات
الهوائيــة بكونهــا قطــع مــن آالت ،املـراوح للموتــورات،
الصاممــات بكونهــا قطــع مــن آالت ،املبــدالت الحراريــة
بكونهــا قطــع مــن آالت ،املحــوالت املحفــزة المتصــاص
أبخــرة الهيدروكربــون (محــوالت التحفيــز الغازيــة)،
ماصــات الكربــون املنشــطة ومحــوالت التحفيــز بكونهــا
ّ
قطــع مــن آالت ،الفالتر الكربونية املنشـطّة املســتخدمة
يف أنظمــة الهــواء املضغــوط بكونهــا قطــع مــن آالت،
أوعيــة الهــواء املضغــوط بكونهــا مراجــل ضغــط،
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Trade Mark No.:23934
In Class: 7
Date: 09/12/2013
In Respect of: Fittings for engine boilers; com;pressed air machines; compressed air motors
compressed air pumps; pressure reduction
valves being parts of machines; pressure regulators being parts of machines; pressure valves
being parts of machines; electric motors, other than for land vehicles; filters being parts of
machines or motors; air blowers; blowing ma;chines; taps being parts of machines or motors
compressors, including reciprocating compressors and screw compressors; parts of the aforesaid goods, namely central screw compressor
;units or central reciprocating compressor units
condenser installations; coolers for motors or
compressors; air oil separators; air filters for
motors and/or compressors; air condensers; air
machines; machines and mechanical apparatus
for the treatment of condensate by means of
purification and filtration; machines and apparatus for the generation of compressed air, vacuum and air flow, namely screw compressors
or reciprocating compressors; motors, other
than for land vehicles; regulators being parts of
;machines; automatic cleaners; suction blowers
regulating devices for compressors and/or vacuum pumps; safety accessories for compressors, namely safety valves, protective switches,
pressure switches, regulating valves; operating
;devices for compressors and/or vacuum pumps
turbo compressors; environmental protection
apparatus for motors and/or compressors, being parts of machines and motors; vacuum
pumps being machines; fans for motors; valves
being parts of machines; heat exchangers being
parts of machines; catalytic converters for the
adsorption of hydrocarbon vapors (gas catalytic converters); activated carbon absorbers and
;catalytic converters, being parts of machines
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أنظمــة الشــحن الرئيســية العاملــة بالهــواء املضغــوط
(أجهــزة التنظيــم املســتخدمة لتنظيــم الهــواء املضغــوط
بكونهــا قطــع مــن آالت) ،خزانــات الهــواء املضغــوط
بكونهــا قطــع مــن آالت ،فالتــر الضغــط العــايل بكونهــا
قطــع مــن آالت ،فاصــات املكثفــات بكونهــا قطــع مــن
آالت ،مبــدالت الح ـرارة بكونهــا قطــع مــن آالت.

activated carbon filters for use in compressed air
systems, being parts of machines; compressed
air vessels being pressure boilers; compressed
air-main charging systems (regulating devices for the regulation of compressed air, being
parts of machines); compressed air reservoirs
being parts of machines; high pressure filters
being parts of machines; condensate separators
being parts of machines; heat exchangers being
parts of machines.

بأسم  :كايرس كومربيسورين أس إي

In the name of: KAESER KOMPRESSOREN
SE
Address: Carl-Kaeser-Str. 26 , 96450 Coburg/
Germany
Address for Services:

العنوان  :كارل – كايرس -سرتيت 96450 ، 26
كوبرغ /أملانيا
عنوان التبليغ  :ص.ب  74472البرية .هاتف
2989760
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العالمة التجارية رقم 23938:
يف الصنف 9 :
التاريخ 2013/12/09 :
مــن اجــل  :أجهــزة وأدوات للــوزن؛ موازيــن إلكرتونيــة؛ أجهــزة و
أدوات قيــاس؛ رشائــط للقيــاس؛ موازيــن تســوية كحوليــة؛ أجهــزة
الســمك؛ مقيــاس متعــدد
ليــزر ألغــراض البنــاء؛ أدوات قيــاس ُّ
إلكــروين ؛ مقيــاس كالمــب ميــت ؛ جهــاز لربــط عــدات االختبــار
اإللكرتونيــة إىل الجهــاز االختبــار ،أجهــزة و أدوات ســامة ملنــع
وقــوع الحــوادث أو اإلصابــات؛ مالبــس ســامة ووقايــة؛ خــوذات
واقيــة؛ قفــازات ســامة؛ أقنعــة واقيــة؛ أقنعــة التنفــس؛ أحذيــة
الســامة؛ نظــارات واقيــة؛ واقيــات الركبــة؛ ســدادات األذن؛ ســرة
عاكســة؛ علــب البطاريــات؛ شــواحن البطاريــات؛ كبــات كهربيــة؛
أســاك كهربيــة؛ مفاتيــح كهربائيــة؛ محــوالت كهربائيــة؛ مقابــس
كهربائيــة؛ أجهــزة تبديــل التيــار؛ ِمرحــات كهربيــة؛ لوحــات
تبديــل كهربائيــة؛ مقومــات التيــار؛ أغطيــة للمخــارج الكهربيــة.

Trade Mark No.:23938
In Class: 9
Date: 09/12/2013
In Respect of: Weighing apparatus and
instruments; electronic scales; measuring apparatus and instruments; measur;ing tape; spirit level; laser level; calipers
digital multimeter; clamp meters; test
lead; safety apparatus and instruments for
the prevention of accident or injury; safe;ty clothing; safety helmets; safety gloves
;protective masks; respiratory masks
;safety boots; safety goggles; knee pads
;ear plug; reflection vest; battery packs
battery chargers; electric cables; electric
wires; electric switches; electric
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transformers; electrical plugs; electrical
;sockets; commutators; electric relays
;electric switch plates; current rectifiers
covers for electric outlets.
In the name of: SUZHOU DAKE MACHINERY CO., LTD
Address: ROOM 618, BUILDING
NUMBER 1, LUCKY CITY COMMERCIAL CENTER, SUZHOU INDUSTRIAL PARK, SUZHOU CITY,
JIANGSU PROVINCE, CHINA
Address for Services:

بأسم  :سوزهو دايك ماشينريي كو ،.ليمتد
العنوان  :رووم  ،618بيلدينغ منرب  ،1اليك سيتي كومارشيال
سينرت ،سوزهو إنداسرتيال بارك ،سوزهو سيتي ،جيانغسو
بروفينس ،الصني
عنوان التبليغ  :حمزة عىل بني عودة-طمون -نابلس

()29

العالمة التجارية رقم 23939:
يف الصنف 8 :
التاريخ 2013/12/09 :
مــن اجــل  :عــدد و أدوات يدويــة  ،و بخاصــة ،عــدد تــدار باليــد؛
مثاقيــب؛ مفــكات؛ مناشــر؛ مفاتيــح ربــط؛ زرديــات؛ قامطــات؛
مطــارق؛ فــؤوس؛ أزاميــل؛ موجهــات؛ آالت قطــع؛ ألــة تســمري؛
الــة تدبيــس ،ألــة تدبيــس؛ مبــارد؛ قراضــات؛ خرامــات؛ مــدرسة
برشــام؛ مســطرين؛ مجــارف؛ مفــك ســدايس؛ مفاتيــح ربــط؛ أدوات
العقــص؛ مرفــاع (رافعــات) تــدار يدويـاً؛ حقائب للعــدد و األدوات؛
ممســك للعــدد؛ أدوات زراعيــة؛ أدوات الحدائــق؛ مقصات؛ أمشــاط
تســوية؛ مجـ َّزات للعشــب؛ عــدد حديِّــة للحدائــق؛ ســكاكني تقليــم
(األعشــاب)؛ معــدات الســحج؛ مسدســات للغـراء؛ ســكاكني؛ أدوات
الشــحذ؛ لقــم [أجـزاء مــن ُعــدد يدويــة]؛ عجــات ســنفرة للجلــخ؛
عجــات أو صفائــح للقطــع؛ صفائــح لصقــل؛ صفائــح لصنفــرة؛
شــفرات للمنشــار.

Trade Mark No.:23939
In Class: 8
Date: 09/12/2013
In Respect of: Hand tools and hand
instruments, namely, hand-operated
hand tools; drills; screwdrivers; saws
;; wrenches; pliers; clamps; hammers
;axes; chisels; planers; routers; cutters
;nailers; tackers; staplers; files; nippers
punches; riveters; trowels; shovels; hex
keys; spanners; crimping tools; hand
jacks; tool bags; tool holders; agricultural tools; garden tools; shears; lawn
rakes; lawn clippers; lawn edgers; pruning knives; abrading instruments; glue
;guns; knives; sharpening instruments
bits for hand tools; grinding discs; cutting discs; polishing discs; sanding
.discs; saw blades
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In the name of: SUZHOU DAKE MACHINERY CO., LTD
Address: ROOM 618, BUILDING
NUMBER 1, LUCKY CITY COMMERCIAL CENTER, SUZHOU INDUSTRIAL PARK, SUZHOU CITY,
JIANGSU PROVINCE, CHINA

بأسم  :سوزهو دايك ماشينريي كو ،.ليمتد
العنوان  :رووم  ،618بيلدينغ منرب  ،1اليك سيتي كومارشيال
سينرت ،سوزهو إنداسرتيال بارك ،سوزهو سيتي ،جيانغسو
بروفينس ،الصني

Address for Services:

عنوان التبليغ  :حمزة عىل بني عودة-طمون -نابلس

()30

العالمة التجارية رقم 23940:
يف الصنف 7 :
التاريخ 2013/12/09 :
مــن اجــل  :أدوات تــدار بالطاقــة و بخاصــة :مثاقــب ،مفــكات،
مطــارق ،قواطــع ،مناشــر ،آالت صنفــرة ،آلــة صقــل وتلميــع،
اجهــزة طحــن ،مفتــاح الصواميــل أو املفتــاح االنجليــزي ،مقشــطة،
أجهــزة توجيــه ،آالت الحفــر ،موصــات ،مسدســات الهــواء
الســاخن ،مسدســات غــراء الســاخن ،مسدســات لــرش الدهــان،
مسدســات لتســمري ،مســدس لتدبيــس ،آالت املطبــخ الكهربائيــة،
ثقابــة ضغطيــة ،مخــارط مــن الخســب ،آالت رافعــة كهربائيــة،
محــركات ،بندقيــة تســمري ،دباســات ،ه ـزاز الخرســانة ،خالطــات
خرســانة [آالت] ،االت هــدم البنايــات ،أالت لدمــج األتربــة و
األرضيــات ،أالت لقطــع الخشــب ،آالت النجــارة ،أالت تشــتغل
بالهــواء ،أجهــزة ضغــط الهــواء ،جــززات العشــب و أدوات خاصــة
بالحدائــق ،و بخاصــة املنافيــخ أو امل ـراوح ،أالت لقطــع األعشــاب
الضــارة ،أالت تقليــم وقطــع األعشــاب ،ألــة جــز العشــب ،أداة جــز
حافــة العشــب ،.آالت تفتيــت ،مضخــات ،آالت غســل بالضغــط
العــايل ،مكانــس كهربيــة ،أالت زراعيــة ،مولــدات؛ محــركات؛ مرحــة
لتحريــك الهــواء ،آالت رافعــة مــزودة بسلســلة؛ آالت اللحــام
الكهربائيــة؛ أكسســورات األالت و بخاصــة ،قلــم قطــع ،لقمــة
الثقــب أو ريشــة املثقــب ،خراطيــش الحفــر ،أدوات قطــع ،مفــك
املــرود أو الربغــي ،شــفرات املنشــار ،العجــات لطحــن أو الســنفرة،
وســادات

Trade Mark No.:23940
In Class: 7
Date: 09/12/2013
In Respect of: power operated tools,
namely, drills, screwdrivers, hammers,
cutters, saws, sanders, polishers, grinders, wrenches, planers, routers, engraving machines, jointers, hot air guns, hot
glue guns, spray guns for paint, nailing
guns, staple guns, electric kitchen machines, drill press, wood lathe, electric
hoist, motors, nailers, staplers, concrete
;breaker, plate compactor; log splitters
woodworking machines; air powered
tools ; air compressors; power lawn and
garden tools, namely, blowers, grass
trimmers, hedge trimmers, lawn mowers, lawn edgers, shredders, pumps ,
high pressure washers, vacuum clean
vibrators, concrete mixer, demolition
;ers; 7. agricultural machines; generators
motors; exhaust fan; chain block hoists
; electric welding machines; power tool
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accessories, namely, tool bits, drill bits,
drill chucks, router bits, screwdriver bits,
saw blades, grinding wheels, polishing
pads, abrasive wheels, sanding sheets,
cutting discs
In the name of: SUZHOU DAKE MACHINERY CO., LTD
Address: ROOM 618, BUILDING
NUMBER 1, LUCKY CITY COMMERCIAL CENTER, SUZHOU INDUSTRIAL PARK, SUZHOU CITY,
JIANGSU PROVINCE, CHINA
Address for Services:

. صفائح للقطع، صفائح للصنفرة، عجالت لجلخ،لصقل و التلميع

 ليمتد،. سوزهو دايك ماشينريي كو: بأسم
 اليك سيتي كومارشيال،1  بيلدينغ منرب،618  رووم: العنوان
 جيانغسو، سوزهو سيتي، سوزهو إنداسرتيال بارك،سينرت
 الصني،بروفينس
 نابلس-طمون- حمزة عىل بني عودة: عنوان التبليغ

)31(

Trade Mark No.:23941
In Class: 5
Date: 09/12/2013
In Respect of: Pharmaceuticals
In the name of: SHASUN PHARMACEUTICALS LIMITED / a Limited
Company established & incorporated
under the Laws of India/Objectives:
.manufacturer & merchants
Address: Batra Centre, Fourth Floor
, No. 28 Sardar Patel Road , Guindy,
Chennai -600 032, India
Address for Services:

23941: العالمة التجارية رقم
5 : يف الصنف
2013/12/09 : التاريخ
 املستحرضات الصيدالنية: من اجل
 رشكة محدودة قامئة و/ شاسون فارماسيتيكالز ليمتد: بأسم
. الصناعة و التجارة: غرضها/منظمة مبوجب قوانني دولة الهند

، ساردار باتيل روود28 . رقم، فورث فلور، باترا سينرت: العنوان
 الهند،032 600- شيناي،جويندي
Tamon Nabeuls : عنوان التبليغ
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العالمة التجارية رقم 23979:
يف الصنف 32 :
التاريخ 2013/12/19 :
مــن اجــل  :البــرة غــر الكحوليــة  ،امليــاه املعدنيــة والغازيــة
واملرشوبــات األخــرى غــر الكحوليــة  ،رشاب الفواكــه وعصــر
الفواكــه  ،مركــزات العصائــر واملســتحرضات األخــرى لصنــع
املرشوبــات
بأسم  :رشكة مازا انرتناشيونال ذ.م.م.
العنوان  :ص ب  – 6081ديب ,االمارات العربية املتحدة
عنــوان التبليــغ P.O Box /AGIP - TMP Agents :
3800 Al-Beereh

Trade Mark No.:23979
In Class: 32
Date: 19/12/2013
In Respect of: Non-alcoholic beer, mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit
juices; syrups and other preparations for
making beverages
In the name of: Maaza International
.Company L.L.C
Address: P.O. Box 6081 – Dubai, United
Arab Emirates
Address for Services:

()33

العالمة التجارية رقم 24095:
يف الصنف 35 :
التاريخ 2014/01/09 :
من اجل  :خدمات الدعاية و االعالن و إدارة و توجيه االعامل و
تفعيل النشاط املكتبي
بأسم  :ماجد خالد محمد عليان
العنوان  :االردن -عامن
عنوان التبليغ  :سونيا اسامعيل زغرة ص.ب  767رام الله
البالوع عامرة النجمة 3

Trade Mark No.:24095
In Class: 35
Date: 09/01/2014
In Respect of: ) Advertising , business
management, business administration,
office functions
In the name of: Majed Khaled Mohammad Alayaan
Address: Amman- Jordan
Address for Services:
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Trade Mark No.:24100
24100: العالمة التجارية رقم
In Class: 16
16 : يف الصنف
Date: 09/01/2014
2014/01/09 : التاريخ
In Respect of: in respect of (a)paper,
To the Reg�  إىل مسجل العالمات التجاري ة: من اجل
cardboard and goods made from these
 من اجل (أ) الورق والورقistrar Of Trade Marks
materials,not included in other classes,
املقوى واملنتجات املصنوعة من هذه املواد و غري وارده يف فئات
printed matter, bookbinding material,
،القرطاسية،  الصور الفوتغرافية،مواد التجليد،املطبوعات،أخرى
photographs, stationary, Artists materials  االالت الكاتبه و اللوازم املكتبية مواد،مواد الفنانني، مواد اللصق
brushes typewriters and office requisites ، التوجيه و التدريس مواد التغليف البالستيكية حروف الطباعة
instructional and teaching material plas.الكليشيهات
tic materials for packaging ,printers type
printing block
 ماجد خالد محمد عليان: بأسم
In the name of: Majed Khaled Mohammad Alayaan
عامن-  االردن: العنوان
Address: Amman- Jordan
Address for Services:
 رام الله767 ب. سونيا اسامعيل زغرة ص: عنوان التبليغ
3 البالوع عامرة النجمة

)35(

Trade Mark No.:24416
In Class: 30
Date: 05/03/2014
In Respect of: All kinds of sweets

24416: العالمة التجارية رقم
30 : يف الصنف
2014/03/05 : التاريخ
 الحلويات بأنواعها: من اجل
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In the name of: Ahmed Zalatimo Company and Partners LLC
Address: P.O. Box: 17191 Amman
11195, Jordan
Address for Services:

بأسم  :رشكة أحمد زالطيمو و رشكاه ذ.م.م.
العنوان  :ص.ب 17191 :عامن  ،11195االردن
عنوان التبليغ P.O Box /AGIP - TMP Agents :
3800 Al-Beereh

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحامية املطلق باستخدام الكلامت والعبارات واألرقام ذات االستخدام العام
مبعزل عن العالمة

()36

العالمة التجارية رقم 24417:
يف الصنف 43 :
التاريخ 2014/03/05 :
من اجل  :خدمة توفري الطعام و الرشاب
بأسم  :رشكة أحمد زالطيمو و رشكاه ذ.م.م.
العنوان  :ص.ب 17191 :عامن  ،11195االردن
عنوان التبليغ P.O /AGIP - TMP Agents :
Box 3800 Al-Beereh

Trade Mark No.:24417
In Class: 43
Date: 05/03/2014
In Respect of: Catering, Services for providing food and drink
In the name of: Ahmed Zalatimo Company
and Partners LLC
Address: P.O. Box: 17191 Amman 11195,
Jordan
Address for Services:

مالحظــة  :ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــات والعبــارات واألرقــام ذات
االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة
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العالمة التجارية رقم 24433:
يف الصنف 32 :
التاريخ 2014/03/09 :
من اجل  :البرية غري الكحولية ،املياه املعدنية والغازية وغريها
من املرشوبات غري الكحولية  ،مرشوبات الفاكهه وعصري
الفاكهة ،الرشاب وغرية من املستحرضات لصنع املرشوبات
الغري كحولية.
بأسم  :حسني صالح عبدالله العمودي
العنوان  :ص.ب  ،7270جده  21462اململكة العربية
السعدودية
عنوان التبليغ  :سامس للملكية الفكرية ص ب  219نابلس
_فلسطنب
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Trade Mark No.:24433
In Class: 32
Date: 09/03/2014
;In Respect of: ”Non-Alcoholic Beers
mineral and aerated waters and other
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit
juices; syrups and other preparations for
”.making beverages
In the name of: Hussien Salih Abdalla
Al-Amoudi
Address: P. O. Box 7270, Jeddah 21462,
Saudi Arabia
Address for Services:
()38

العالمة التجارية رقم 24480:
يف الصنف 9 :
التاريخ 2014/03/10 :
مــن اجــل  :املقاومــات املتغــرة؛ املرحــات الكهربائيــة؛ مغلقات
الــدارات الكهربائيــة؛ املفاعــات الكهربائيــة؛ منظــات إضــاءة
املــرح؛ علــب الوصــات الكهربائيــة؛ لوحــات املفاتيــح؛
لوحــات توزيــع الكهربــاء؛ علــب توزيــع الكهربــاء؛ علــب
الفــروع الكهربائيــة؛ مفاتيــح الخاليــا الكهربائيــة؛ صاممــات
امللفــات اللولبيــة (مفاتيــح كهرومغناطيســية)؛ اللفائــف
الكهربائيــة؛ منظــات تحفيــز الفولتيــة؛ العاكســات الكهربائيــة؛
محطــات الكهربــاء؛ محــوالت الكهربــاء؛ املفاتيــح الكهربائيــة؛
املحركاتالكهربائيــة؛ املقاومــات الكهربائيــة؛ املحــوالت

Trade Mark No.:24480
In Class: 9
Date: 10/03/2014
;In Respect of: Rheostats; Electric relays
;Electric circuit closers; Electrical reactors
Stage lighting regulators; Electrical connection boxes; Switchboards; Distribution
boards (electricity); Distribution (electricity); Cell switches (electricity); Solenoid
valves (electromagnetic switches); Inductors (electricity); Induction voltage regulators; Inverters (electricity); Terminals
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electricity); Transformers (electricity);(
Electric switches; Armatures (electricity);
Electric resistances; Electric converters;
Electric contacts; Electric current control
devices; Current limiters; Connectors for
electric lines; Wire connectors (electricity); Voltage surge protectors; Chargers for
electric batteries; Local switches (signalling lights); Current rectifiers; Commutators; control panels [electricity]; Circuit breakers; Condensers (capacitors);
Rechargers for electric accumulators;
Lightning arresters; Anti-interference devices (electricity); Circuit closers; Rotary
converters; Electric accumulators; Solar
batteries; Watt hour meters; Electric loss
indicators; Electromagnetic measuring detectors; Wattmeters; Ammeters; Voltmeters; Circuit testers; Junction boxes (electricity); Terminal boxes; Communications
apparatus for ships; Indicating lamps for
switchboards. boxes (electricity); Branch
boxes

الكهربائيــة؛ الوصــات الكهربائيــة؛ أجهــزة التحكــم بالتيــار
الكهربــايئ؛ محــددات التيــار؛ املوصــات لخطــوط الكهربــاء؛
موصــات أســاك الكهربــاء؛ واقيــات زيــادة الفولتيــة؛
شــواحن البطاريــات الكهربائيــة؛ املفاتيــح الداخليــة (أضــواء
اإلشــارات)؛ معــدالت التيــار؛ عاكســات التيــار؛ لوحــات
التحكــم بالكهربــاء؛ قواطــع الــدارات؛ املكثفــات؛ معيــدات
الشــحن للمجمعــات الكهربائيــة؛ مانعــات الصواعــق؛ األجهــزة
املقاومــة للتداخــل الكهربــايئ؛ مغلقــات الــدارات؛ املحــوالت
الــدوارة؛ املجمعــات الكهربائيــة؛ البطاريــات الشمســية؛
مقاييــس الــواط ســاعة؛ مــؤرشات فقــدان الكهربــاء؛ كاشــفات
القيــاس الكهرومغناطيــي؛ مقاييــس الــواط؛ مقاييــس قــوة
التيــار الكهربــايئ؛ مقاييــس الفولتيــة؛ أجهــزة فحــص الــدارات؛
علــب توصيــل الكهربــاء؛ العلــب الطرفيــة؛ أجهــزة االتصــاالت
للســفن؛ مصابيــح اإلشــارة للوحــات املفاتيــح

In the name of: Hyundai Heavy Industries
.Co., Ltd
Address: 1000, Bangeojinsunhwan-doro,
Dong-gu, Ulsan, Republic of Korea
Address for Services:

 ليمتد، . هيونداي هيفي إندسرتيز كو: بأسم
،  دونغ – غو،  بانغيوجينسينهوان – دورو، 1000 : العنوان
 كوريا، يولسان
2989760  هاتف. البرية74472 ب. ص: عنوان التبليغ

)39(

Trade Mark No.:24647
In Class: 35
Date: 08/04/2014
In Respect of: business management;
business administration; office functions.
SERIAL

24647: العالمة التجارية رقم
35 : يف الصنف
2014/04/08 : التاريخ
 ادارة وتوجيه االعامل وتفعيل النشاط املكتبي: من اجل
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In the name of: hasan mahmoud mohammad abu jafar
Address: nablus_share aladel _moaaset
abu jafar lelalbsa
Address for Services : nablus_share aladel _moaaset abu jafar lelalbsa

 حسن محمود محمد ابوجعفر: بأسم
 نابلس_شارع العدل_مؤسسة ابوجعفر لاللبسة: العنوان
 نابلس_شارع العدل_مؤسسة ابوجعفر لاللبسة: عنوان التبليغ

)40(

Trade Mark No.:24708
In Class: 3
Date: 14/04/2014
In Respect of: : Slimming gel; Eye
contour gel; Gentlemen cream; Gentle
toner; Baby powder; Baby doll powder;
Refreshing powder; Glycerin soap; Virginity soap; Virginity liquid soap; Papaya soap; Herbal whitening soap; Herbal
shampoo; Moisturising bath Oil; Cream
bath; Moisturising shampoo; Face care;
Hairtreatment mask; Hair coat; Hair
conditioner; Hair gel; Deodorant roll on;
Sun lotion; Moisture lotion; Pink nipple
lipstick; Hand and Body cream; Anti-aging cream; Acne melasma cream;
Whitening body cream; Whitening face
cream; Night cream; Hand and nail
lotion; Facial foam; Spa salt; Makeup
remover cleansing; Shower cream; Lip
gloss; Eye Liner; Mascara; Spot remover cream; Toner; Facial scrub
In the name of: Siam Yoko Company
Limited

24708: العالمة التجارية رقم
3 : يف الصنف
2014/04/14 : التاريخ
، كريم للرجال، جيل ملحيط العني، جيل التنحيف: : من اجل
، مسحوق لتجميل األطفال، مسحوق لألطفال،مسحوق رقيق
 صابون سائل، صابون مهبيل، صابون غليسريين،مسحوق مرطب
 زيت، شامبو عشبي، صابون تبييض عشبي، صابون بابايا،مهبيل
 مواد العناية، شامبو مرطب، كريم استحامم،استحامم مرطب
 جيل، بلسم للشعر، طالء للشعر، قناع ملعالجة الشعر،بالوجه
، غسول (لوشن) للشمس، مزيل رائحة العرق لفاف،للشعر
، كريم لليد والجسم، طالء شفاه ذو رأس زهري،غسول مرطب
 كريم، كريم لحب الشباب والكلف،كريم ضد التقدم بالعمر
 لوشن لليد، كريم املساء، كريم لتبييض الوجه،لتبييض الجسم
، منظف إلزالة املكياج، أمالح استجامم، رغوة للوجه،واألظافر
 كريم إزالة، مسكارا، كحل العني، ملمع شفاه،كريم استحامم
. مقرش للوجه، مساحيق،البقع

 سيأم يوكو كمبني ليمتد: بأسم
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Address: 340 Moo 4 Soi Sriboonrueng
1,Thepharak Rd., Thepharak, Ampur
,, Muang
Address for Services:

العنوان 340 :مو  4سوي رسيبونروينغ ,1ثيفاراك رود ,.ثيفارك
,أمبور موانغ ,ساموترياكارن  10270,تايالند
عنوان التبليغ  :سامس للملكيه الفكريه ص.ب  219نابلس-
فلسطني

()41

Trade Mark No.:24714
العالمة التجارية رقم 24714:
In Class: 32
يف الصنف 32 :
Date: 14/04/2014
التاريخ 2014/04/14 :
من اجل  :البرية ،املياه املعدنية والغازية ومرشوبات اخرى
In Respect of: Beers; mineral and
غري كحولية ،رشاب الفواكه وعصري الفواكه ،الرشاب املحىل
aerated waters and other non-alcoholومستحرضات اخرى لصنع املرشوبات ،مياه الرشب املنكهة ،رشاب
;ic drinks; fruit drinks and fruit juices
الخضار وعصائر الخضار ،املرشوبات الخفيفة ،مرشوبات الصودا،
syrups and other preparations for makعصري التفاح ،جميعها يف الصنف 32
;ing beverages; flavored drinking water
;vegetable drinks and vegetable juices
;soft beverages; soda beverages; ciders
.included in class 32
بأسم  :جافورا تابوري مليتد.
.In the name of: JAFORA TABORI LTD
العنوان  :رشكة ارسائيلية عنوانها ،غاد فاينشتاين رود ،ص.ب
Address: an Israeli company of, Gad
 ،2340ريهوفوت  ،76120ارسائيل
Feinstein Road, P.O. B. 2340, Rehovot
76120; ISRAEL
عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،محامون ،ص.ب ,74رام
Address for Services:
الله

()42

العالمة التجارية رقم 24913:

Trade Mark No.:24913
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يف الصنف 42 :
التاريخ 2014/05/08 :
من اجل  :هندسة العامرة و التصميم الداخيل
بأسم  :سامر الياس ميخائيل عواد
العنوان  :عامرة  ،11شارع برما ،عامن ،االردن
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In Class: 42
Date: 08/05/2014
In Respect of: Architecture & Interior
Design
In the name of: Samer Elias Awad
Address: Bulding 11,Burma Street,Amman,Jordan
Address for Services:

عنــوان التبليــغ  :نــادر جميــل قمصيــة بيــت ســاحور -الضفــة
الغربيــة ص.ب182 .
مالحظة :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحامية املطلق باستخدام عبارة Interior Design&Architectureذات
االستخدام العام مبعزل عن العالمة
()43

العالمة التجارية رقم 24988:
يف الصنف 34 :
التاريخ 2014/05/21 :
من اجل  :التبغ واملعسل وادوات املدخنني واعواد الثقاب
بأسم  :امري منذر شاكر مسعود
العنوان  :جنني  -شارع ابو بكر
عنوان التبليغ  :جنني  -شارع ابو بكر

Trade Mark No.:24988
In Class: 34
Date: 21/05/2014
In Respect of: TOBACCOSMKERS ARTICLES MACHES
In the name of: AMEER MONTHER
SHAKER MASOUD
Address: JENIN- SHAREA ABU BAKER
Address for Services : JENIN- SHAREA
ABU BAKER

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحامية املطلق باستخدام الكلامت والعبارات الوصفية ذات االستخدام
العام مبعزل عن العالمة
()44

العالمة التجارية رقم 24989:

Trade Mark No.:24989
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يف الصنف 9 :
التاريخ 2014/05/21 :
من اجل  :بطاريات ،االجهزة واالدوات العلميهواملالحية واملساحية
وأجهزة وأدوات التصوير الفوتغرايف والسيناميئ واالجهزة واالدوات
البرصية وأجهزة وأدوات قياس الوزن والقياس واالشارة واملراقبة
( االرشاف ) واالنقاذ والتعليم  ،أجهزة وأدوات لوصل أو فتح
أو تحويل أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم يف الطاقة الكهربائية
أجهزةتسجيل أو ارسال او نسخ الصوت أو الصور ،حامالت بيانات
مغناطيسية  ،أقراص تسجيل ماكينات بيع آلية آليات لألجهزة التي

In Class: 9
Date: 21/05/2014
In Respect of: Batteries Scientific, nautical, surveying, electric, photographic,
cinematographic,optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus for

تعمل بقطع النقد ،آالت تسجيل النقد ،آالت حاسبة  ،معدات
وأجهزة حاسوبية ملعالجة البانات أ اجهزة اخامد النياران.

recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data
carriers, recording discs; automatic
vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing
equipment and computers; fire-extinguishing apparatus
In the name of: SHARIKET HALA
ALTIJARIYEH LEL BATARIYAT
 Address: RAMALLAH WAL BERAJAWAL : 0599399220
Address for Services : RAMALLAH
WAL BERA - JAWAL : 0599399220

بأسم  :رشكة هال التجارية للبطاريات
العنوان  :رام الله  -البريه جوال رقم 0599399220
عنوان التبليغ  :رام الله  -البريه جوال رقم 0599399220
()45

العالمة التجارية رقم 24990:
يف الصنف 32 :
التاريخ 2014/05/22 :
من اجل  :البرية ( رشاب الشعري ) واملياه املعدنية والغازية وغريها
من املرشوبات غري الكحولية ,مرشوبات مستخلصة من الفواكه
وعصائر الفواكه ,رشاب ومستحرضات أخرى لعمل لعمل املرشوبات.

Trade Mark No.:24990
In Class: 32
Date: 22/05/2014
In Respect of: Beers; mineral and
aerated water, and other non-alcoholic
fruits beverages and fruits juices ; syrups and other preparations for making
.beverages
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In the name of: AL-Jebrini Food Industries Company
Address: Hebron
Address for Services:

بأسم  :الجربيني للصناعات الغذائية
العنوان  :الخليل
عنوان التبليغ * :
()46

العالمة التجارية رقم 24991:
يف الصنف 30 :
التاريخ 2014/05/22 :
من اجل  :القهوة والشاي والكاكاو والسكر واالرز والتابيوك
والساغو ومامثالت القهوة والدقيق واملستحرضات املصنوعة من
الحبوب والخبز والبسكويت والكعك والحلوى والرشوش املستعملة
لتجميدها والعسل والدبس والخمرية ومسحوق الخبز وامللح
والخردل والفلفل والخل والصلصة والبهارات والتوابل والجليد

بأسم  :رشكة سنقرط للمنتجات الغذائية
العنوان  :رام الله
عنوان التبليغ  :رام الله-االرسال-عامرةتايجر-طابق7

Trade Mark No.:24991
In Class: 30
Date: 22/05/2014
In Respect of: o Coffee, tea, cocoa,
sugar, rice and tabyuk of the Sago
and, flour and preparations made from
cereals, bread, biscuits, cakes, candy,
Alrchoc used for freezing, honey,
molasses, yeast, baking powder, salt,
mustard, pepper, vinegar and sauces
and condiments, spices and ice
In the name of: Sinokrot Food Company
Address: rammalh
Address for Services:

()47

العالمة التجارية رقم 24992:
يف الصنف 35 :
التاريخ 2014/05/22 :
من اجل  :دعاية واعالن

Trade Mark No.:24992
In Class: 35
Date: 22/05/2014
In Respect of: advertising
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In the name of: sharakat ab dat llentaj
al ealamy
Address: ramalla/al masyoon
Address for Services : ramalla/al
masyoon

بأسم  :رشكة أب ديت لإلنتاج االعالمي
العنوان  :رام الله  /املصيون
عنوان التبليغ  :رام الله  /املصيون

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحامية املطلق باستخدام الكلامت والعبارات والرسومات الوصفية ذات
االستخدام العام مبعزل عن العالمة

()48

العالمة التجارية رقم 24993:
يف الصنف 32 :
التاريخ 2014/05/22 :
من اجل  :مرشوبات عصري فواكه غري كحولية  .عصري عنب _عصري
مركز لعمل الليمونادة
بأسم  :متيم جميل راغب حمودة
العنوان  :خربثا بني حارث

Trade Mark No.:24993
In Class: 32
Date: 22/05/2014
In Respect of: Fruit juice beverages non alcoholic – Must-syrups for
lemonade
In the name of: Tamem Jamel Raghib
hamoda
Address: Kharbatha Bani Hareth
Address for Services : Kharbatha
Bani Hareth

عنوان التبليغ  :خربثا بني حارث

()49

العالمة التجارية رقم 24994:
يف الصنف 5 :
التاريخ 2014/05/22 :

Trade Mark No.:24994
In Class: 5
Date: 22/05/2014
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 مكمالت، مكمالت طعام الحمية الغذائية، مكمالت الطعام: من اجل
In Respect of: Food supplements;
 مشمولة يف، مكمالت التغذية، مكمالت بدائل الوجبات،االعشاب
dietary food supplements; herb.5 الصنف
al supplements; meal replacement
supplements; nutritional supplements;
included in class 5
اي/يب/ يونيفرسال بروتني سابليمنتس كوربوريشن دي: بأسم
In the name of: Universal Protein
يونيفرسال نيوتريشن
Supplements Corporation d/b/a Universal Nutrition
Address: 3 Terminal Road, New
،08901  نيوجرييس، نيو برانسويك، تريمينال رود3 : العنوان
Brunswick, New Jersey 08901,
الواليات املتحدة االمريكية
.U.S.A
Address for Services:
رام,74 ب. ص، محامون، عزيز وفؤاد ورجا شحادة: عنوان التبليغ
الله

)50(

Trade Mark No.:24995
In Class: 25
Date: 22/05/2014
In Respect of: Clothing, footwear, headgear; included in class 25
In the name of: Universal Protein Supplements Corporation d/b/a Universal
Nutrition
Address: 3 Terminal Road, New Bruns.wick, New Jersey 08901, U.S.A
Address for Services:

24995: العالمة التجارية رقم
25 : يف الصنف
2014/05/22 : التاريخ
headgear; ,Clothing, footwear : من اجل
included in class 25
اي/يب/ يونيفرسال بروتني سابليمنتس كوربوريشن دي: بأسم
يونيفرسال نيوتريشن
،08901  نيوجرييس، نيو برانسويك، تريمينال رود3 : العنوان
الواليات املتحدة االمريكية
ب. ص، محامون، عزيز وفؤاد ورجا شحادة: عنوان التبليغ
رام الله,74
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العالمة التجارية رقم 24996:
يف الصنف 34 :
التاريخ 2014/05/22 :
من اجل  :السجائر ،التبغ ،منتجات التبغ ،الوالعات ،الكربيت،
لوازم املدخنني.
بأسم  :بريتش أمرييكان توباكو (براندز) اينك.
العنوان  2711 :سنرتفيل رود ،سوت  ،300ويلمنغتون،
ديالوير  ،19808الواليات املتحدة االمريكية
عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،محامون ،ص.ب
,74رام الله

37
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Trade Mark No.:24996
In Class: 34
Date: 22/05/2014
;In Respect of: Cigarettes; tobacco
;tobacco products; lighters; matches
.smokers’ articles
In the name of: British American Tobac.co (Brands) Inc
Address: 2711 Centerville Road, Suite
300, Wilmington, Delaware 19808,
United States of America
Address for Services:

()52

العالمة التجارية رقم 24997:
يف الصنف 34 :
التاريخ 2014/05/22 :
من اجل  :السجائر ،التبغ ،منتجات التبغ ،الوالعات ،الكربيت،
لوازم املدخنني.

Trade Mark No.:24997
In Class: 34
Date: 22/05/2014
;In Respect of: Cigarettes; tobacco
;tobacco products; lighters; matches
.smokers’ articles
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In the name of: British American To.bacco (Brands) Inc
Address: 2711 Centerville Road, Suite
300, Wilmington, Delaware 19808,
United States of America
Address for Services:

بأسم  :بريتش أمرييكان توباكو (براندز) اينك.
العنوان  2711 :سنرتفيل رود ،سوت  ،300ويلمنغتون،
ديالوير  ،19808الواليات املتحدة االمريكية
عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،محامون ،ص.ب
,74رام الله

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحامية املطلق باستخدام الكلامت والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام
ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة
()53

العالمة التجارية رقم 24998:
يف الصنف 34 :
التاريخ 2014/05/22 :
من اجل  :السجائر والسيجار والسيجار الصغري والتبغ املستخدم يف
لف السجائر بشكل شخيص وتبغ الغليون ومنتجات التبغ.
بأسم  :دانهل توباكو أوف لندن مليتد.
العنوان  :غلوب هاوس 4 ،متبل بليس ،لندن دبليو يس 2ار 2يب
جي ،اململكة املتحدة
عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،محامون ،ص.ب ,74رام
الله

Trade Mark No.:24998
In Class: 34
Date: 22/05/2014
In Respect of: Cigarettes, cigars, cigarillos, roll
your own tobacco, pipe tobacco and tobacco prod.ucts
In the name of: Dunhill Tobacco of London Limited
Address: Globe House, 4 Temple Place, London
WC2R 2PG, United Kingdom
Address for Services:

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحامية املطلق باستخدام الكلامت والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام
ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة
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العالمة التجارية رقم 24999:
يف الصنف 34 :
التاريخ 2014/05/22 :
من اجل  :السجائر ،التبغ ،منتجات التبغ ،الوالعات ،الكربيت،
لوازم املدخنني.
بأسم  :يس يت يب اي يت انرتناشينال كو .مليتد
العنوان  29 :فلور ،اوكسفورد هاوس ،تايكو بليس 979 ،كينغز
رود ،ايالند ايست ،هونغ كونغ
عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،محامون ،ص.ب
,74رام الله

Trade Mark No.:24999
In Class: 34
Date: 22/05/2014
;In Respect of: Cigarettes; tobacco
;tobacco products; lighters; matches
.smokers’ articles
In the name of: CTBAT International
Co. Limited
Address: 29th Floor, Oxford House,
Taikoo Place, 979 King’s Road, Island
East, Hong Kong
Address for Services:

()55

العالمة التجارية رقم 25000:
يف الصنف 29 :
التاريخ 2014/05/22 :
مــن اجــل  :اللحــوم والســمك والطيــور والقنــص ،مســتخلصات
اللحــوم ،الفواكــه والخضــار املحفوظــة واملجففــة واملطبوخــة،
الهالميــات واملــرىب والكومبــوت ،البيــض ،الحليــب ومنتجــات
الحليــب ،الزيــوت والشــحوم الصالحــة لــاكل.
بأسم  :شرتاوس غروب مليتد.

Trade Mark No.:25000
In Class: 29
Date: 22/05/2014
In Respect of: Meat, fish, poultry and
game; meat extracts; preserved, frozen,
;dried and cooked fruits and vegetables
jellies, jams, compotes; eggs; milk and
.milk products; edible oils and fats
.In the name of: Strauss Group Ltd
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العنــوان  49 :هاســيفيم ســريت ،بيتــاح تيكفــا Address: 49 Hasivim Street, Petah Tikva ،49517
49517, Israel
ارسائيــل
عنــوان التبليــغ  :عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة ،محامــون ،ص.ب
Address for Services:
,74رام اللــه

()56

Trade Mark No.:25001
العالمة التجارية رقم 25001:
In Class: 30
يف الصنف 30 :
Date: 22/05/2014
التاريخ 2014/05/22 :
من اجل  :القهوة والشاي والكاكاو والقهوة املصنعة ،االرز ،التابيوكا
In Respect of: Coffee, tea, cocoa and
والساغو ،الطحني ومستحرضات مصنوعة من الحبوب ،الخبز
;artificial coffee; rice; tapioca and sago
واملعجنات والحلوى ،املثلجات ،السكر والعسل والدبس ،الخمرية
flour and preparations made from ceومسحوق الخبيز ،امللح ،الخردل ،الخل والصالصات (التوابل)،
;reals; bread, pastry and confectionery
البهارات ،الجليد.
edible ices; sugar, honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt; mustard; vinegar,
.sauces (condiments); spices; ice
بأسم  :شرتاوس غروب مليتد.
.In the name of: Strauss Group Ltd
Address: 49 Hasivim Street, Petah Tikالعنوان  49 :هاسيفيم سرتيت ،بيتاح تيكفا  ،49517ارسائيل
va 49517, Israel
Address for Services:
عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،محامون ،ص.ب ,74رام
الله

()57

العالمة التجارية رقم 25002:

Trade Mark No.:25002
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يف الصنف 38 :
التاريخ 2014/05/22 :
من اجل  :خدمات االتصاالت والبث االذاعي
بأسم  :رشكة البكري للبث االذاعي – مساهمة خصوصية
العنوان  :شارع النهضة ,رام الله ,الضفة الغربية ,فلسطني
عنوان التبليغ P.O Box /AGIP - TMP Agents :
3800 Al-Beereh

In Class: 38
Date: 22/05/2014
In Respect of: Telecommunications and
broadcasting
In the name of: Sharikat Al-Bakri Lilbath Alitha’i – Mosahima Khososiya
Address: Al-Nahda Street, Ramallah,
The West Bank, Palestine
Address for Services:

مالحظــة  :ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــات والعبــارات والرســومات الوصفيــة
واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة

()58

العالمة التجارية رقم 25003:
يف الصنف 38 :
التاريخ 2014/05/22 :
من اجل  :خدمات االتصاالت والبث االذاعي
بأسم  :رشكة البكري للبث االذاعي – مساهمة خصوصية
العنوان  :شارع النهضة ,رام الله ,الضفة الغربية ,فلسطني
عنوان التبليغ P.O /AGIP - TMP Agents :
Box 3800 Al-Beereh

Trade Mark No.:25003
In Class: 38
Date: 22/05/2014
In Respect of: Telecommunications
and broadcasting
In the name of: Sharikat Al-Bakri Lilbath Alitha’i – Mosahima Khososiya
Address: Al-Nahda Street, Ramallah,
The West Bank, Palestine
Address for Services:

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحامية املطلق باستخدام الكلامت والعبارات والرسومات الوصفية
واألرقام ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة
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Trade Mark No.:25004
In Class: 38
Date: 22/05/2014
In Respect of: Telecommunications and
broadcasting
In the name of: Sharikat Al-Bakri Lilbath Alitha’i – Mosahima Khososiya
Address: Al-Nahda Street, Ramallah,
The West Bank, Palestine
Address for Services:

العالمة التجارية رقم 25004:
يف الصنف 38 :
التاريخ 2014/05/22 :
من اجل  :خدمات االتصاالت والبث االذاعي والتلفزيوين
بأسم  :رشكة البكري للبث االذاعي – مساهمة خصوصية
العنوان  :شارع النهضة ,رام الله ,الضفة الغربية ,فلسطني

عنوان التبليغ P.O Box /AGIP - TMP Agents :
3800 Al-Beereh
مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحامية املطلق باستخدام الكلامت والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام
ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة
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العالمة التجارية رقم 25005:
يف الصنف 38 :
التاريخ 2014/05/22 :
من اجل  :خدمات االتصاالت والبث االذاعي
بأسم  :رشكة البكري للبث االذاعي – مساهمة خصوصية
العنوان  :شارع النهضة ,رام الله ,الضفة الغربية ,فلسطني

Trade Mark No.:25005
In Class: 38
Date: 22/05/2014
In Respect of: Telecommunications
and broadcasting
In the name of: Sharikat Al-Bakri Lilbath Alitha’i – Mosahima Khososiya
Address: Al-Nahda Street, Ramallah,
The West Bank, Palestine

العدد الثاين عرش 2015 / 4 / 19

43

عنــوان التبليــغ P.O Box /AGIP - TMP Agents :
3800 Al-Beereh

Address for Services:

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحامية املطلق باستخدام الكلامت والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام
ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة
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العالمة التجارية رقم 25006:
يف الصنف 38 :
التاريخ 2014/05/22 :
من اجل  :خدمات االتصاالت والبث االذاعي
بأسم  :رشكة البكري للبث االذاعي – مساهمة خصوصية
العنوان  :شارع النهضة ,رام الله ,الضفة الغربية ,فلسطني
عنوان التبليغ P.O Box /AGIP - TMP Agents :
3800 Al-Beereh

Trade Mark No.:25006
In Class: 38
Date: 22/05/2014
In Respect of: Telecommunications
and broadcasting
In the name of: Sharikat Al-Bakri Lilbath Alitha’i – Mosahima Khososiya
Address: Al-Nahda Street, Ramallah,
The West Bank, Palestine
Address for Services:

مالحظــة  :ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــات والعبــارات والرســومات الوصفيــة
واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة
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العالمة التجارية رقم 25007:

Trade Mark No.:25007
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In Class: 36
Date: 22/05/2014
In Respect of: Provision of charitable
fund raising services; organisation of
charitable collections
In the name of: Stichting Universal
Education Foundation
Address: Lepenlaan 47, 2061 GJ
Bloemendaal, The Netherlands
Address for Services:

36 : يف الصنف
2014/05/22 : التاريخ
 تنظيم التربعات, خدمات جمع االموال للغايات الخريية: من اجل
والتحصيالت الخريية
 ستيتشتينغ يونيفريسال اديوكيشن فوانديشن: بأسم
 هولندا, جي جيه بلوميندال2061 ,47  ليبينالن: العنوان
P.O Box /AGIP - TMP Agents : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

)63(

Trade Mark No.:25008
In Class: 41
Date: 22/05/2014
In Respect of: Education; teaching;
provision of training; sporting and
cultural activities; education information; publication of books, magazines, journals, leaflets, brochures
and printed materials; publication of
educational and instructional materials; electronic publications; arranging
of competitions (education or entertainment); arranging and conducting
of colloquiums, conferences and congresses; organization of exhibitions
for cultural and education purposes;
charitable education and training
services; advisory services relating to
education; education services relating
to health; health education

25008: العالمة التجارية رقم
41 : يف الصنف
2014/05/22 : التاريخ
, خدمات التدريب, خدمات التدريس, خدمات التعليم: من اجل
 خدمات, خدمات معلومات التعليم,النشاطات الرياضية والثقافية
نرش الكتب واملجالت والصحف والنرشات والربوشورات واملواد
 خدمات النرش, خدمات نرش املواد التعليمية والتدريسية,املطبوعة
 تنظيم وعقد,) تنظيم املسابقات (تعليمية او ترفيهية,االلكرتوين
 تنظيم املعارض للغايات التعليمية,الندوات واملؤمترات واالجتامعات
 خدمات االشتسارات, خدمات التعليم والتدريب الخريية,والثقافية
 التثقيف, خدمات التعليم املتعلقة بالصحة,املتعلقة بالتعليم
والتعليم الصحي
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In the name of: Stichting Universal
Education Foundation
Address: Lepenlaan 47, 2061 GJ
Bloemendaal, The Netherlands
Address for Services:

 ستيتشتينغ يونيفريسال اديوكيشن فوانديشن: بأسم
 هولندا, جي جيه بلوميندال2061 ,47  ليبينالن: العنوان
P.O Box /AGIP - TMP Agents : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

)64(

Trade Mark No.:25009
In Class: 44
Date: 22/05/2014
In Respect of: Health care services;
charitable health care services; charitable medical assistance and medical
care services; advisory services relating
to health
In the name of: Stichting Universal
Education Foundation
Address: Lepenlaan 47, 2061 GJ Bloemendaal, The Netherlands
Address for Services:

25009: العالمة التجارية رقم
44 : يف الصنف
2014/05/22 : التاريخ
 الخدمات الخريية للعناية, خدمات العناية بالصحة: من اجل
 الخدمات الخريية للمساعدة يف العناية الطبية والعناية,بالصحة
 الخدمات االستشارية املتعلقة بالصحة,الصحية
 ستيتشتينغ يونيفريسال اديوكيشن فوانديشن: بأسم
 هولندا, جي جيه بلوميندال2061 ,47  ليبينالن: العنوان
P.O Box /AGIP - TMP Agents : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

)65(

Trade Mark No.:25010

25010: العالمة التجارية رقم
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يف الصنف 30 :
التاريخ 2014/05/25 :
مــن اجــل  :القهوة والشــاي والــكاكاو والقهــوة االصطناعيــة  ,االرز ,
التابيــوكا والســاغو  ,الدقيــق واملســتحرضات املصنوعــة مــن الحبوب
 ,الخبــز والفطائــر والحلويــات املثلجــة  ,عســل النحــل والعســل
االســود  ,الخمــرة ومســحوق الخبيــز  ,امللــح  ,الخــردل  ,الخــل ,
والصلصــات ( التوابــل ) البهــارات  ,الثلــج ).
بأسم  :رشكة محامص الديره التجارية
العنوان  :قلقيلية  -شارع السبع
عنوان التبليغ  :قلقيلية  -مقابل البنك العريب

In Class: 30
Date: 25/05/2014
In Respect of: Coffe , tea , cocoa and
artificial coffe , rice tapioca, and sago
, flour and preparations made from cereals , bread , pastry and confectionery
, ices , honey , treacle , yeast , baking-powder , salt , mustard , vinegar ,
saucer ( condiments ) spices , ice
In the name of: shareket mahames
aldeera altegarya
Address: Qalqilia sharee alsabea
Address for Services:

()66

Trade Mark No.:25011
In Class: 30
Date: 25/05/2014
In Respect of: honey
In the name of: YOUSEF AA
ALSHARHA
Address: ALKHALIL DORA
Address for Services : ALKHALIL
DORA

العالمة التجارية رقم 25011:
يف الصنف 30 :
التاريخ 2014/05/25 :
من اجل  :العسل
بأسم  :يوسف احمد عبدالحميد الرشحة
العنوان  :الخليل دورا 0599895111
عنوان التبليغ  :الخليل دورا 0599895111

()67

العالمة التجارية رقم 25012:
يف الصنف 35 :

Trade Mark No.:25012
In Class: 35
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Date: 25/05/2014
In Respect of: Advertising;business
Advertising and billboards
In the name of: sharikat alqasimi llhalawiat waltasweek
Address: alkhalil tafouh
Address for Services : alkhalil tafouh

2014/05/25 : التاريخ
 اإلعالن واألعامل املهنية واللوحات االعالنية: من اجل
 رشكة القاسمي للحلويات والتسويق: بأسم
0599 381585  الخليل تفوح: العنوان
0599 381585  الخليل تفوح: عنوان التبليغ

)68(

Trade Mark No.:25013
In Class: 35
Date: 25/05/2014
In Respect of: Advertising; business
Advertising and bill boards
In the name of: sharikat alqasimi llhalawiat waltasweek
Address: alkhalil tafouh
Address for Services : alkhalil tafouh

25013: العالمة التجارية رقم
35 : يف الصنف
2014/05/25 : التاريخ
. اإلعالن واألعامل املهنية واللوحات االعالنية: من اجل
 رشكة القاسمي للحلويات والتسويق: بأسم
0599 381585  الخليل تفوح: العنوان
0599 381585  الخليل تفوح: عنوان التبليغ
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Trade Mark No.:25014
In Class: 25
Date: 25/05/2014
In Respect of: Clothing, footwear,
headgear
In the name of: Mikkawi for Clothing
.co

25014: العالمة التجارية رقم
25 : يف الصنف
2014/05/25 : التاريخ
 االحذية،  لباس القدم،  املالبس: من اجل
 رشكة مكاوي لاللبسة عادية عامة: بأسم
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Address: Omar ALMokhtar Street ,
Nablus . Palestine
Address for Services:

العنوان  :شارع عمر املختار  ،نابلس  -فلسطني
عنوان التبليغ  :نابلس ص ب _768

()70

العالمة التجارية رقم 25015:
يف الصنف 25 :
التاريخ 2014/05/25 :
من اجل  :املالبس،لباس القدم  ،االحذية .
بأسم  :رشكة مكاوي لاللبسة عادية عامة
العنوان  :شارع عمر املختار  ،نابلس  -فلسطني
عنوان التبليغ  :نابلس ص ب _768

Trade Mark No.:25015
In Class: 25
Date: 25/05/2014
In Respect of: Clothing, footwear, headgear
.In the name of: Mikkawi for Clothing co
Address: Omar ALMokhtar Street , Nablus .
Palestine
Address for Services:

()71

العالمة التجارية رقم 25016:
يف الصنف 25 :
التاريخ 2014/05/25 :
من اجل  :املالبس،لباس القدم ،االحذية.
بأسم  :رشكة مكاوي لاللبسة عادية عامة
العنوان  :شارع عمر املختار  ،نابلس  -فلسطني
عنوان التبليغ  :عامرة جالرييا سنرت  ،نابلس  ،ص.ب 768

Trade Mark No.:25016
In Class: 25
Date: 25/05/2014
In Respect of: Clothing, footwear,
headgear
In the name of: Mikkawi for Clothing
.co
Address: Omar ALMokhtar Street ,
Nablus . Palestine
Address for Services:

العدد الثاين عرش 2015 / 4 / 19

49

()72

Trade Mark No.:25017
In Class: 25
Date: 25/05/2014
In Respect of: Clothing, footwear,Shoes
In the name of: Mikkawi for
.Clothing co
Address: Omar ALMokhtar Street
, Nablus . Palestine
Address for Services:

العالمة التجارية رقم 25017:
يف الصنف 25 :
التاريخ 2014/05/25 :
من اجل  :املالبس،ولباس القدم  ،االحذية .
بأسم  :رشكة مكاوي لاللبسة عادية عامة
العنوان  :شارع عمر املختار  ،نابلس  -فلسطني
عنوان التبليغ  :عامرة جالرييا سنرت  ،نابلس  ،ص.ب 768
()73

العالمة التجارية رقم 25018:
يف الصنف 6 :
التاريخ 2014/05/27 :
من اجل  :املعادن غري املشغولة واملشغولة جزئياً والسبائك
الخاصة بها– مرايس املراكب– السنادين– األجراس– مواد البناء
املصبوبة واملدلفنة– القضبان وغريها من املواد املعدنية التي
تستخدم يف الطرق الحديدية– السالسل (عدا السالسل الخاصة
بجر العربات)– الحبال املعدنية واألسالك (غري الكهربائية) ما
يتعلق بضاعة األقفال– املواسري واألنابيب املعدنية– الخزائن
والصناديق لحفظ النقود– الكرات املصنوعة من الصلب– عال
الخيل (الحداوى) املسامري العادية وامللولبة (القالووظ) البضائع
األخرى (غري واردة ضمن فئات أخرى) واملصنوعة من معادن
نفيسة خامات املعادن.
بأسم  :رشكة جيالنكو للتجارة والصناعة
العنوان  :الخليل  -شارع قيزون  -ضاحية الرامة  -ص ب 176
عنوان التبليغ  :الخليل  -شارع قيزون  -ضاحية الرامة  -ص ب
176

Trade Mark No.:25018
In Class: 6
Date: 27/05/2014
In Respect of: Common metals and their
alloys; metal building materials;transportable buildings of metal; materials
of metal for railway tracks;non-electric
cables and wires of common metal; iron;mongery, small items of metal hardware
pipes and tubes of metal; safes; goods
of common metal not included in other
classes; ores
In the name of: sharket jelanco litigara
wa al sinaa
Address: hebron - qezoon street - alrame
area - p.o.Box 176
Address for Services : hebron - qezoon
street - alrame area - p.o.Box 176
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العالمة التجارية رقم 25019:
يف الصنف 35 :
التاريخ 2014/05/27 :
من اجل  :دعاية و اعالن ،نرش مواد الدعاية و االعالن ،لصق
االعالنات  ،التسويق
بأسم  :رشكة البيت السعيد لتجارة األلبسة
العنوان  :نابلس املركز التجاري عامرة فييض
عنوان التبليغ  :نابلس  /ش .فيصل  /عامرة ظافر املرصي
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Trade Mark No.:25019
In Class: 35
Date: 27/05/2014
In Respect of: Advertising , Advertising
matter, Bill-Posting, Marketing
In the name of: shareket Al Bayet Al
Sae’ed
Address: Nablus City Center Faidi building
Address for Services:

()75

العالمة التجارية رقم 25020:
يف الصنف 25 :
التاريخ 2014/05/27 :
من اجل  :املالبس،وأغطيةالرأس ،وباس القدم.
بأسم  :عز الدين زكوان نهاد درويش
العنوان  :االردن  ،عامن  ،وسط البلد  ،شارع القربطاي
عنوان التبليغ  :نابلس ،شارع عمر املختار ،عامرة قناديلو
 ،الطابق 3

Trade Mark No.:25020
In Class: 25
Date: 27/05/2014
In Respect of: Clothing, footwear, headgear
In the name of: Izz Al deen Zakwan Nehad Darwesh
Address: Alordon , Amman , Wast Albalad
- Sharee’ Qubrtai
Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 25022:
يف الصنف 35 :
التاريخ 2014/05/27 :
من اجل  :الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعامل وتفعيل
النشاط املكتبي
بأسم  :رشكة جاتوه لبنان لصناعة الحلويات
العنوان  :نابلس  -جوال 0599678279 :
عنوان التبليغ  :نابلس  -جوال 0599678279 :
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Trade Mark No.:25022
In Class: 35
Date: 27/05/2014
In Respect of: Advertising; business management; business administration; office
functions
In the name of: shariket gateau libnan
lesena’t alhalaweyat
Address: nablus - jawal : 0599678279
Address for Services : nablus - jawal :
0599678279

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحامية املطلق باستخدام الكلامت والعبارات والرسومات الوصفية ذات
االستخدام العام مبعزل عن العالمة
()77

Trade Mark No.:25023
العالمة التجارية رقم 25023:
In Class: 11
يف الصنف 11 :
Date: 27/05/2014
التاريخ 2014/05/27 :
من اجل  :االدوات الصحية والبانيهات واملجايل
In Respect of: SANITARY PURPOSES
بأسم  :رشكة شلوزر لتجارة املجايل
In the name of: shariket schlosser letijaret
almajali
العنوان  :سلفيت _مسحة
Address: salfeet _masha
Address for Services:
عنوان التبليغ  :محامي ايوب ريان تلفون 0597286289
_نابلس
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العالمة التجارية رقم 25024:
يف الصنف 41 :
التاريخ 2014/05/28 :
مــن اجــل  :التعليــم و التهذيــب ،التدريــب ،الرتفيــه ،األنشــطة
الرياضيــة والثقافيــة ،تقديــم خدمــات قاعــات التســلية،
حدائــق املالهــي ،التســلية ،تنظيــم و إقامــة و إدارة الحفــات
و املعــارض و ورشــات العمــل و الدراســة ,تنظيــم مســابقات،
مــدارس داخليــة ،نــر الكتــب ،خدمــات املعســكرات ،الســرك،
خدمــات النــوادي [للرتفيــه أو التعليــم] ،تنظيــم عــروض األزيــاء
لغايــات الرتفيــه ،خدمــات النــوادي الصحيــة ،عــرض متثيليــات
حيــة ،ســتوديوهات ســينامئية ،قاعــات موســيقية ،دُور حضانــة،
التصويــر الفوتوغــرايف ،إنتــاج برامــج الراديــو والتلفزيــون و
العــروض املرسحيــة ،توفــر خدمــات قاعــات التســلية ،توفــر
خدمــات الــكارويك ،تأجــر األلعــاب والدمــى ،تأجــر معــدات
األلعــاب ،حدائــق الحيــوان

بأسم  :فافوريت ثينغس انرتنشيونال إل يت دي.
العنــوان  171 :مايــن ســريت  ،رود تــاون  ،تورتــوال يف جــي
 ، 1110الجــزر العــذراء الربيطانيــة
عنوان التبليغ  :عامرة جالرييا سنرت  ،نابلس  ،ص.ب 768

Trade Mark No.:25024
In Class: 41
Date: 28/05/2014
In Respect of: Education; providing of
training; entertainment; sporting and cultural activities.Amusement arcade services (Providing —), Amusement parks,
Amusements, Arranging and conducting
of concerts and Exhibitions and workshops and, Club services [entertainment
or education], Fashion shows for entertainment purposes (Organization of —),
Health club services, Live performances
(Presentation of—), Movie studios, Music-halls, Nursery schools, Photography,
Production of radio and television programmers and shows, Providing amusement arcade services, Providing karaoke
services, Toy rental, Games equipment
rental, Zoological Garden services.
In the name of: Favourite Things International Ltd
Address: 171 Main Street, Road Town,
Tortola VG 1110, British Virgin Islands
Address for Services:

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحامية املطلق باستخدام عبارة Favourite Thingsوالرسومات
ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة
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العالمة التجارية رقم 25025:
يف الصنف 44 :
التاريخ 2014/05/28 :
مــن اجــل  :الخدمــات الطبيــة ،الخدمــات البيطريــة ،خدمــات
العنايــة الصحيــة واملحافظــة عــى الجــال للكائنــات البرشيــة
أو الحيوانــات ،خدمــات الزراعــة والبســتنة والغابــات ,صالونــات
التجميــل ،تنســيق الزهــور ،صالونــات ترسيــح الشــعر ،الوشــم،
خدمــات القابــات .
بأسم  :فافوريت ثينغس انرتنشيونال إل يت دي.
العنــوان  171 :مايــن ســريت  ،رود تــاون  ،تورتــوال يف جــي
 ، 1110الجــزر العــذراء الربيطانيــة
عنوان التبليغ  :عامرة جالرييا سنرت  ،نابلس  ،ص.ب 768

Trade Mark No.:25025
In Class: 44
Date: 28/05/2014
In Respect of: Medical services; veterinary services; hygienic and beauty care
for human beings or animals; agriculture, Horticulture and forestry Services.
Beauty salons, Flower arranging, Hairdressing salons, Tattooing, Midwife
.Services
In the name of: Favourite Things International Ltd
Address: 171 Main Street, Road Town,
Tortola VG 1110, British Virgin Islands
Address for Services:

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحامية املطلق باستخدام عبارة Favourite Thingsوالرسومات ذات
االستخدام العام مبعزل عن العالمة
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العالمة التجارية رقم 25026:
يف الصنف 34 :
التاريخ 2014/05/28 :

Trade Mark No.:25026
In Class: 34
Date: 28/05/2014
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من اجل  :السجائر ،التبغ ،منتجات التبغ ،الوالعات ،الكربيت،
لوازم املدخنني.
بأسم  :بريتش أمرييكان توباكو (براندز) مليتد
العنوان  :غلوب هاوس 4 ،متبل بليس ،لندن دبليو يس2ار 2يب
جي ،اململكة املتحدة
عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،محامون ،ص.ب
,74رام الله

;In Respect of: Cigarettes; tobacco
;tobacco products; lighters; matches
.smokers’ articles
In the name of: British American Tobacco (Brands) Limited
Address: Globe House, 4 Temple Place,
London WC2R 2PG, United Kingdom
Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 25027:
يف الصنف 34 :
التاريخ 2014/05/28 :
من اجل  :السجائر ،التبغ ،منتجات التبغ ،الوالعات ،الكربيت ،لوازم
املدخنني.
بأسم  :بريتش أمرييكان توباكو (براندز) مليتد
العنوان  :غلوب هاوس 4 ،متبل بليس ،لندن دبليو يس2ار 2يب
جي ،اململكة املتحدة
عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،محامون ،ص.ب ,74رام
الله

()82

Trade Mark No.:25027
In Class: 34
Date: 28/05/2014
;In Respect of: Cigarettes; tobacco
;tobacco products; lighters; matches
.smokers’ articles
In the name of: British American Tobacco (Brands) Limited
Address: Globe House, 4 Temple
Place, London WC2R 2PG, United
Kingdom
:Address for Services
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العالمة التجارية رقم 25028:
يف الصنف 34 :
التاريخ 2014/05/28 :
من اجل  :السجائر ،التبغ ،منتجات التبغ ،الوالعات ،الكربيت،
لوازم املدخنني.
بأسم  :بريتش أمرييكان توباكو (براندز) مليتد
العنوان  :غلوب هاوس 4 ،متبل بليس ،لندن دبليو يس2ار 2يب
جي ،اململكة املتحدة
عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،محامون ،ص.ب
,74رام الله

Trade Mark No.:25028
In Class: 34
Date: 28/05/2014
;In Respect of: Cigarettes; tobacco
;tobacco products; lighters; matches
.smokers’ articles
In the name of: British American Tobacco (Brands) Limited
Address: Globe House, 4 Temple
Place, London WC2R 2PG, United
Kingdom
Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 25029:
يف الصنف 34 :
التاريخ 2014/05/28 :
من اجل  :السجائر ،التبغ ،منتجات التبغ ،الوالعات ،الكربيت ،لوازم
املدخنني.
بأسم  :بريتش أمرييكان توباكو (براندز) مليتد
العنوان  :غلوب هاوس 4 ،متبل بليس ،لندن دبليو يس2ار 2يب
جي ،اململكة املتحدة
عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،محامون ،ص.ب ,74رام
الله

Trade Mark No.:25029
In Class: 34
Date: 28/05/2014
;In Respect of: Cigarettes; tobacco
;tobacco products; lighters; matches
.smokers’ articles
In the name of: British American Tobacco (Brands) Limited
Address: Globe House, 4 Temple
Place, London WC2R 2PG, United
Kingdom
Address for Services:
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Trade Mark No.:25030
In Class: 34
Date: 28/05/2014
In Respect of: Cigarettes; tobacco;
tobacco products; lighters; matches;
.smokers’ articles
In the name of: American-Cigarette
Company (Overseas) Limited
Address: Zaehlerweg 4, Zug 6300,
Switzerland
Address for Services:
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25030: العالمة التجارية رقم
34 : يف الصنف
2014/05/28 : التاريخ
 لوازم، الكربيت، الوالعات، منتجات التبغ، التبغ، السجائر: من اجل
.املدخنني
سيغارت كومباين (أوفرسيز) مليتد- أمرييكان: بأسم
 سويرسا،6300  زاغ،4  زاهلرويغ: العنوان
رام,74 ب. ص، محامون، عزيز وفؤاد ورجا شحادة: عنوان التبليغ
الله
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Trade Mark No.:25031
In Class: 34
Date: 28/05/2014
In Respect of: Cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; matches; smokers’
.articles
In the name of: Benson & Hedges (Overseas) Limited

25031: العالمة التجارية رقم
34 : يف الصنف
2014/05/28 : التاريخ
، الكربيت، الوالعات، منتجات التبغ، التبغ، السجائر: من اجل
.لوازم املدخنني
 بنسون اند هدجز (أوفرسيز) مليتد: بأسم
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العنوان  :غلوب هاوس 4 ،متبل بليس ،لندن دبليو يس2ار
2يب جي ،اململكة املتحدة

Address: Globe House, 4 Temple Place,
London WC2R 2PG, United Kingdom

عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،محامون ،ص.ب
,74رام الله

Address for Services:

()86

العالمة التجارية رقم 25032:
يف الصنف 2 :
التاريخ 2014/05/28 :
من اجل  :طالء الطبقات الخارجية ،الدهانات والورنيش
والالكر ،واقيات ضد الصدأ وضد تلف الخشب ،امللونات،
مرسخات اللون ،الصمغ الطبيعي غري املصنع
بأسم  :يب يب جي إندسرتيز يوروب اس اي ار ال
العنوان  :رشكة محدودة املسؤولية وقامئة مبوجب قوانني
سويرسا وعنوانها روت دو غييل  ،32يس اتش1180-
رول ،سويرسا
عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،محامون ،ص.ب
,74رام الله

Trade Mark No.:25032
In Class: 2
Date: 28/05/2014
In Respect of: Coatings, Paints, varnishes,
lacquers; preservatives against rust and
;against deterioration of wood; colorants
mordants; raw natural resins
In the name of: PPG INDUSTRIES EUROPE SARL
Address: A limited liability company
organized and existing under the laws of
Switzerland at, Route de Gilly 32, CH1180 Rolle, SWITZERLAND
:Address for Services
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العالمة التجارية رقم 25033:

Trade Mark No.:25033
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يف الصنف 32 :
التاريخ 2014/05/29 :
من اجل  :املرشوبات مبا يف ذلك املياه الصالحة للرشب
واملياه املنكهة واملياه املعدنية والغازية؛ غريها من
املرشوبات غري الكحولية ،مبا يف ذلك املرشوبات الغازية
ومرشوبات الطاقة واملرشوبات الرياضية؛ الفواكه
واملرشوبات والعصائر؛ العصائر واملركزات واملساحيق
ومستحرضات أخرى لصنع املرشوبات ،مبا يف ذلك املياه
املنكهة ،املعدنية والغازية املياه واملرشوبات الغازية
ومرشوبات الطاقة واملرشوبات الرياضية ومرشوبات
الفاكهة والعصائر؛ املرشوبات والعصائر الفاكهة.

بأسم  :فياكوم إنرتناشونال إنك  ,أديالوير كربوريشن.
العنوان  1515 :برود واي ,نيويورك ،نيويورك
 ,10036الواليات املتحدة االمريكية.
عنوان التبليغ  :اتقان للخدمات االستشارية ،رام الله ،برج
رام الله التجاري /ط 3

In Class: 32
Date: 29/05/2014
In Respect of: Beverages including drinking waters, flavored waters, mineral and
aerated waters; other non-alcoholic beverages, including soft drinks, energy drinks
;and sports drinks; fruit drinks and juices
syrups, concentrates, powders and other
preparations for making beverages, including flavored waters, mineral and aerated
waters, soft drinks, energy drinks, sports
drinks, fruit drinks and juices; vegetable
.drinks and juices
In the name of: Viacom International Inc.
.)(a Delaware Corporation
Address: 1515 Broadway, New York, New
.York 10036, USA
Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 25034:
يف الصنف 3 :
التاريخ 2014/05/29 :
من اجل  :مستحرضات الغسيل وغريها من املواد
املستخدمة للغسيل؛ املنظفات ،مواد التلميع ،مواد
جيل ومواد كشط؛ مستحرضات العناية بالبرشة
ومعالجة االقمشة؛ ملينات القامش ،محسنات
األقمشة.
بأسم  :ذا بروكرت اند غامبل كومباين.

Trade Mark No.:25034
In Class: 3
Date: 29/05/2014
In Respect of: Washing preparations and other
substances for laundry use; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations; preparations
for the care , treatment and beautification of fab.ric; fabric softeners, fabric enhancers
.In the name of: The Procter & Gamble Company

العدد الثاين عرش 2015 / 4 / 19
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.Address: Cincinnati, OH, USA

العنوان  :سينسينايت ،أوهايو ,الواليات املتحدة
االمريكية.
عنوان التبليغ  :اتقان للخدمات االستشارية ،رام
الله ،مركز رام الله التجاري /ط3

:Address for Services
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العالمة التجارية رقم 25035:
يف الصنف 30 :
التاريخ 2014/05/29 :
مــن اجــل  :الشــوكوالته ؛ الــكاكاو؛ الكرمــل؛ التــويف؛ الحلــوى؛
النوجــا؛ الحبــوب؛ القهــوة؛ الشــاي؛ التابيوكا(مســتحرض
نشــوي للحلويــات) ؛ الســاغو (دقيــق نشــوي) ؛ الطحــن
؛ العســل ؛ العســل األســود ؛ الســكر ؛ امللــح ؛ األطعمــة
واملرشوبــات املصنوعــة كليــا أو جزئيــا مــن أي مــن الســلع
والبدائــل املذكــورة أعــاه ؛ الحلويــات ؛ لوائــح الحلــوى ؛
الشــوكوالته والحلويــات؛ الحلويــات لتزيــن املــواد الغذائيــة ؛
الشــوكوالته لتزيــن الطعــام ؛ الشــوكوالتة ؛ لوائح الشــوكوالته
؛ الشــكوالته املحشــوة ؛ الحلويــات املغلفــة بالشــوكوالتة ؛
الشــوكوالتة املصنوعــة مــن الكــأ ؛ الفنــدان ( الحلويــات
) ؛ حلــوى الشــوكوالته التــي تحتــوي عــى البســكويت
واملكــرات و الكراميــل  ،التــويف  ،الحلــوى  ،النوجــا  ،أو
الفاكهــة املجففــة ؛ حلــوى الشــوكوالتة املحشــوة بالصلصــة
؛ حلــوى الشــوكوالتة املحشــوة بالكرميــا ؛ الشــوكوالته بنكهــة
القهــوة ؛ حبــوب الــن املغلفــة ( الحلويــات ) ؛ الشــوكوالته
املغلفــة بحبــوب الــن ( الحلويــات ) ؛ الحلويات ؛ الســكاكر (
الحلويــات ) ؛ هــام الفاكهــة ( الحلويــات ) ؛ الحلــوى ؛ لوائح
الحلــوى ؛ الحلــوى والســكاكر ؛ حلــوى الشــوكوال ؛ العلكــة
القابلــة للمضــغ ؛ الوجبــات الخفيفــة ؛ الوجبــات الخفيفــة
املطليــة بالشــوكوال ؛ منتجــات املخابــز ؛ البســكويت ؛
بســكويت الشــعري ؛ البســكويت التــي تحتــوي عــى الفاكهــة
املجففــة والشــوكوالته أو املكــرات ؛ البســكويت املغلفــة
بالشــوكوالتة ؛ الويفــر ؛ ويفــر الشــوكوالته ؛ البســكوت
املالــح ؛ املعكــرون ؛ البســكويت ؛ الكعــك ؛ مســحوق الكعــك
؛ مزيــج الكعــك ؛ املعجنــات ؛ الفطائــر ؛ الوافيــل ؛ الكعــك
؛ املعجنــات املغلفــة بالشــوكوالتة ؛ رقائــق الــذرة ؛ اللوائــح

Trade Mark No.:25035
In Class: 30
Date: 29/05/2014
;In Respect of: Chocolate; cocoa; caramel
;toffee; fudge; nougat; cereals; coffee; tea
;tapioca; sago; flour; honey; treacle; sugar
salt; foods and beverages wholly or partly
made from any of the aforesaid goods and
;substitutes for such goods; confectionery
confectionery bars; chocolate confection;ery; confectionery for decorating foodstuffs
chocolate for food decoration; chocolate
bars; chocolate eggs; filled chocolate; chocolate coated confectionery; truffles (confectionery); fondant (confectionery); chocolate
confectionery containing biscuit, nuts, car;amel, toffee, fudge, nougat, or dried fruit
chocolate confectionery containing a sauce
filling; chocolate confectionery containing a
cream filling; coffee flavored chocolate confectionery; coated coffee beans (confectionery); chocolate coated coffee beans (confec;)tionery); sweets; lollipops (confectionery
fruit jellies (confectionery); candy; candy
bars; candies; chocolate candies; chewing
gum; snack foods; snack foods containing
;or coated with chocolate; bakery products
biscuits; malt biscuits; biscuits containing
dried fruit, chocolate or nuts; chocolate
;coated biscuits; wafers; chocolate wafers
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املصنوعــة مــن الحبــوب ؛ اللوائــح الصحيــة ؛ اللوائــح الصحية
التــي تحتــوي عــى الشــوكوالته والحبــوب واملكــرات
أو الفاكهــة( الحلويــات ) ؛ شــوكوالته الوجبــات الخفيفــة؛
املكــرات (الحلويــات ) ؛ املكــرات املغلفــة ( الحلويــات
) ؛ الشــوكوالته املغلفــة باملك ـرات أو الحبــوب أو الفاكهــة
( الحلويــات ) ؛ املرشوبــات املثلجــة ؛ الشــوكوالته الصالحــة
للــرب ؛ الشــوكوال الســاخنة ؛ املرشوبــات ( الشــوكالتة
املركــزة ) ؛ املرشوبــات ( الكاكــو املركــز ) ؛ املرشوبــات (
القهــوة املركــزة) ؛ املرشوبــات ( الشــاي املركــز) ؛ مســحوق
الــكاكاو ؛ مســحوق الشــوكوالتة ؛ رشاب الشــعري ؛ رشاب
الشــوكوالتة ؛ رشاب الشــوكوالتة الذهبــي ؛ رشاب الشــوكوال
إلعــداد املرشوبــات التــي تحتــوي عــى الشــوكالتة ؛ رشاب
الشــوكوالتة لألغذيــة ؛ الصلصــات ؛ الصلصــات الشــوكوالته ؛
املــواد القابلــة للدهــن ؛ الشــوكوالته القابلــة للدهــن؛ املــواد
القابلــة للدهــن املكونــة مــن الشــوكوالته و الجــوز ؛ التوابــل
؛ البهــارات ؛ الثلــوج الصالحــة لــأكل ؛ الحلويــات املجمــدة
؛ اآليــس كريــم ؛ الســكاكر املجمــدة ؛ الزبــادي املجمــد ؛
الحلويــات املثلجــة ؛ املرشوبــات ؛ حلــوى البودنــغ ؛ فنــدان
؛ الهــام ؛ القشــدة مخفوقــة ؛ الحلويــات التــي تحتــوي عــى
شــوكوالتة ؛ الحلويــات املصنوعــة مــن األرز ؛ الحلويــات
املســتخلصة مــن الباســتا ؛ نكهــات لألطعمــة واملرشوبــات
والوجبــات الخفيفــة و الوجبــات؛ املكونــات املطلوبــة لصنــع
األطعمــة واملرشوبــات والوجبــات الخفيفــة و الوجبــات؛
املــواد الغذائيــة و املرشوبــات املصنوعــة مــن املنتجــات
املدرجــة يف فئــة 30؛ املنتجــات املعــدة لالســتهالك التــي
تتكــون أساســا مــن الســلع املدرجــة يف فئــة . 30

بأسم  :مارس  ،إنكوربورتيد.
العنوان  6885 :اليم سرتيت ،ماكلني ،يف إيه -22101
 ،3883الواليات املتحدة األمريكية.
عنوان التبليغ AL-Bireh-AL- .ITTQAN :
Bireh Commercial Center.Bldg 6th
floor P.O.BOX (3663) AL-Bireh
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crackers; macaroons; cookies; cakes; cake
powder; cake mix; pastry; pastries; pancakes; waffles; tarts; pretzels; chocolate
;coated pretzels; corn chips; cereal bars
muesli bars; snack bars; snack bars containing chocolate, grains, nuts or fruit (confectionery); chocolate coated snack bars; nuts
(confectionery); coated nuts (confectionery); chocolate coated nuts, grains or fruit
(confectionery); chilled drinks; drinking
chocolate; hot chocolate; beverages (choc;)olate-based); beverages (cocoa-based
beverages (coffee-based); beverages (tea;based); cocoa powder; chocolate powder
;malted food drinks; syrup; golden syrup
chocolate syrups for the preparation of
;chocolate based beverages; syrups for food
sauces; chocolate sauces; spreads; chocolate
;spreads; chocolate and nut based spreads
condiments; spices; edible ices; frozen confections; ice-cream; frozen lollipops; frozen
;yogurt; chilled desserts; sorbets; puddings
fondant; jellies; mousses; chocolate based
desserts and puddings; rice based desserts
and puddings; pasta based desserts and
puddings; flavorings for foods, beverages,
snacks and meals; constituents for making
foods, beverages, snacks and meals; foodstuffs and beverages made from goods included in class 30; products prepared for
consumption and consisting primarily of
goods included in class 30
.In the name of: Mars, Incorporated
Address: 6885 Elm Street, McLean, VA
.22101-3883, USA
Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 25037:
يف الصنف 35 :
التاريخ 2014/05/29 :
من اجل  :خدمات الدعاية واالعالن وادراة وتوجيه
االعامل وتفعيل النشاط املكتبي
بأسم  :رشكة لباب بيتك للخدمات التجارية
العنوان  :رام الله املاصيون
عنوان التبليغ  :رام الله املاصيون
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Trade Mark No.:25037
In Class: 35
Date: 29/05/2014
In Respect of: Advertising; business management; business administration; office
functions
In the name of: sharekat labab baitak
lelkhadamat altejaria
Address: ramallah - almasyoun
Address for Services : ramallah - almasyoun

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحامية املطلق باستخدام الكلامت والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام ذات
االستخدام العام مبعزل عن العالمة
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العالمة التجارية رقم 25038:
يف الصنف 35 :
التاريخ 2014/05/29 :
من اجل  :الدعاية واالعالن وادارة وتوجية االعامل وتفعيل
النشاط املكتبي
بأسم  :عز الدين زكوان نهاد درويش

Trade Mark No.:25038
In Class: 35
Date: 29/05/2014
In Respect of: Advertising; business management; business administration; office
functions
In the name of: Izz Al deen Zakwan Nehad
Darwesh
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العنوان  :االردن  ،عامن  ،وسط البلد  ،شارع القربطاي
عنوان التبليغ  :نور حسن ريان ,شارع عمر املختار ,عامرة
قناديلو الطابق 3
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 Address: Alordon , Amman , Wast AlbaladSharee’ Qubrtai
Address for Services:
()92

Trade Mark No.:25039
العالمة التجارية رقم 25039:
In Class: 30
يف الصنف 30 :
Date: 01/06/2014
التاريخ 2014/06/01 :
من اجل  :القهوة ،الكاكاو  ،املرشوبات التي أساسها
In Respect of: Coffee, cocoa, coffee or
القهوة أو الكاكاو ،املرشوبات التي أساسها الشوكوال،
cocoa-based beverages, chocolate-based
املعكرونة ،فطائر اللحمة ،الشعريية؛ منتجات املعجنات
;beverages; macaroni, meat pies, vermicelli
واملخابز؛ العسل ،شمع العسل؛ نكهات الطعام؛ الخمرية،
products of patisserie and bakery; honمسحوق الخبيز ،أي نوع من الطحني ،سميد ،النشاء؛
ey, propolis; flavourings for foods; yeast,
السكر ،السكر املبلور ،مسحوق السكر ،الشاي ،الشاي
baking-powder, any kind of flour, semolina,
املثلج؛ الحلويات ،الشوكوال ،البسكويت ،البسكويت الهش ;starch; sugar, lump sugar, powdered sugar
املقرمش ،البسكويت الرقيق الهش ،الشوكوال بالحليب،
teas, ice-teas; confectioneries, chocolates,
الكعك املحشو بالفواكه ،الكعك ،الشوكوال والحلوى
biscuits, crackers, wafers, milk compound
بالكراميل ،العلكة؛ البوظة ،املثلجات الصالحة لألكل؛
chocolate, tarts, cakes, chocolate and conامللح؛ الحبوب و منتجاتها.
;fectioneries with caramel; chewing-gums
ice creams, edible ices; salt; cereals and
.their products
بأسم  :سولني سيكوالتا غيدا سانايي يف تيكاريت أنونيم
In the name of: SOLEN CIKOLATA GIDA
سريكيتي
SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
Address: 4. Organize Sanayi Bolgesi,
العنوان  .4 :اورغنايز سنايي بولغيزي  83412 ،نولو
83412 Nolu Cad. No: 4 Sehitkamil Gazianكادي رقم ,4 :سهيتكاميل غازيانتيب  ,تركيا
tep, Turkey
Address for Services:
عنوان التبليغ  :ص.ب  74472البرية .هاتف
2989760
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العالمة التجارية رقم 25040:
يف الصنف 20 :
التاريخ 2014/06/01 :
من اجل  :أحواض غري معدنية
بأسم  :رشكة الكرمل للرخام والجرانيت
العنوان  :القدس – حزما
عنوان التبليغ  :القدس – حزما
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Trade Mark No.:25040
In Class: 20
Date: 01/06/2014
In Respect of: vats not metal
In the name of: sharekt al carmel llrokham
wa algranite
Address: alquds – hezma
Address for Services : alquds – hezma

()94

العالمة التجارية رقم 25041:
يف الصنف 29 :
التاريخ 2014/06/01 :
من اجل  :اللحوم والطيور الداجنة وطيور الصيد–
مستخرجات اللحوم– اللحوم املحفوظة واملعلبة
بأسم  :رشكة املحاريق االستثامرية للدواجن
العنوان  :السموع الخليل 0599229794
عنوان التبليغ  :السموع الخليل 0599229794

Trade Mark No.:25041
In Class: 29
Date: 01/06/2014
;In Respect of: meat poultry and game
meat extracts; preserved, dried and cooked
In the name of: Sharikat Al Mahareeq Alistithmarieh Lldwagen
Address: Alkali alsamoo
Address for Services : Alkali alsamoo

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحامية املطلق باستخدام الكلامت والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام ذات
االستخدام العام مبعزل عن العالمة
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العالمة التجارية رقم 25042:
يف الصنف 25 :
التاريخ 2014/06/01 :
من اجل  - :واملالبس النسائية البناتية الخارجية–
بأسم  :براء محمود عبد الله حمدان
العنوان  :طولكرم الحي الرشقي قرب ديوان الجالد تلفون
092680487
عنوان التبليغ  :طولكرم الحي الرشقي قرب ديوان الجالد تلفون
092680487
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Trade Mark No.:25042
In Class: 25
Date: 01/06/2014
,In Respect of: Clothing
In the name of: Baraa Mahmood Abdullah Hamd an
Address: Tulkarm South Area Near Dewan Al Jalad
Address for Services : Tulkarm South
Area Near Dewan Al Jalad
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Trade Mark No.:25044
العالمة التجارية رقم 25044:
In Class: 35
يف الصنف 35 :
Date: 02/06/2014
التاريخ 2014/06/02 :
مــن اجــل  :خدمــات الدعايــة واإلعــان وإدارة وتوجيــه االعــال
In Respect of: Advertising; business
وتفعيــل النشــاط املكتبــي
;management; business administration
office functions
بأسم  :رشكة اركوميد للوازم الطبية م.خ .م .
In the name of: ARCOMed Llwazem
Atpeya
العنوان  :رام الله  ،شارع القدس الرئييس ،عامرة الحموري
Address: ramallh-share algads- Emaret
hamoor
Address for Services:
عنوان التبليغ  :عامرة طنوس  -ط 4
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحامية املطلق باستخدام الكلامت والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام ذات
االستخدام العام مبعزل عن العالمة
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Trade Mark No.:25045
العالمة التجارية رقم 25045:
In Class: 5
يف الصنف 5 :
Date: 02/06/2014
التاريخ 2014/06/02 :
من اجل  :مستحرضات صيدالنية وبيطرية ،مستحرضات صحية In Respect of: Pharmaceutical and vet-
لغايات طبية مواد واغذية حمية معده لالستعامل الطبي او
erinary preparations; sanitary preparaالبيطري واغذية للرضع واالطفال مكمالت للحمية الغذائية
tions for medical purposes; dietetic food
لالنسان والحيوان ،لصقات ومواد ضامد ،مواد حشو االسنان
and substances adapted for medical or
وشمع طب االسنان ،مطهرات ،مستحرضات لالبادة الحرشات
veterinary use, food for babies; dietary
والحيوانات الضارة ،مبيدات فطريات ومبيدات اعشاب
;supplements for humans and animals
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides
بأسم  :رشكة اركوميد للوازم الطبية م.خ .م .
In the name of: ARCOMed Llwazem
Atpeya
العنوان  :رام الله ،شارع القدس الرئييس  ،عامرة الحموري
Address: ramallh -share algads- amaret
hamoory
Address for Services:
عنوان التبليغ  :عامرة طنوس  -ط 4
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحامية املطلق باستخدام الكلامت والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام ذات
االستخدام العام مبعزل عن العالمة
()98

العالمة التجارية رقم 25046:
يف الصنف 7 :
التاريخ 2014/06/03 :

Trade Mark No.:25046
In Class: 7
Date: 03/06/2014
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In Respect of: Electric beaters, Beating Machines, Electric Blenders for
household purposes, Bread Cutting
Machines, Electric Carpet Shampooing Machines and apparatus, Cleaning
Appliances Utilizing Steam, Electric
Cleaning machines and apparatus, Coffee Grinders other than hand operated, Cutters, Dish Washers, Emergency
Power Generators, Electric Fruit Presses for household purposes, Grating Machines for Vegetables, Electric Grinders
of crushers for household purposes,
Grinding Machines, Ironing Machines,
Electric Kitchen Machines, Kneading
Machines, Knitting Machines, Mills
for household purpose, Vacuum Cleaner, Washing Machines, Water Heaters,
Electric Whisks for household purposes, Wringing Machines for laundry,
Food Processor, Blender, Mixer, Steam
Iron, Dish Washer.

 خالطــات كهربائيــة، آالت خفــق، خفاقــات كهربائيــة: مــن اجــل
آالت وأجهــزة كعربائيــة، آالت تقطيــع الخبــز،لألغــراض املنزليــة
، أدوات تنظيــف باســتخدام البخــار،لغســل الســجاد بالشــامبو
، مطاحــن قهــوة ال تــدار باليــد،آالت وأجهــزة تنظيــف كهربائيــة
 عصائــر، مولــدات طاقــة للطــوارئ، غســاالت صحــون،قطاعــات
، آالت بــر أو خــرط الخـراوات،فواكــه طبيعيــة لألغـراض املنزليــة
 آالت، آالت طحــن،مطاحــن أو مجــارش كهربائيــة لألغـراض املنزليــة
 مطاحــن،  آالت حياكــة، أالت عجــن، آالت املطبــخ الكهربائيــة،يك
، ســخانات مــاء، غســاالت، مكانــس كهربائيــة،لألغــراض املنزليــة
 محــر، آالت عــر للغســيل،خفاقــات كهربائيــة لألغـراض املنزليــة
.جالية، فــرن توســر، خفــاق، خــاط،طعــام

In the name of: Sharekat Akram Sbitany Wawladouh Almusahamah Alkhousousyeh
Address: Emaret Zahret AlMasayef ,
Sharea Emil Tuma Rakam 10, Manteket AlMasayef, Sonduk Bareed 102,
Ramallah, Felesteen
Address for Services : Emaret Zahret
AlMasayef , Sharea Emil Tuma Rakam
10, Manteket AlMasayef, Sonduk Bareed 102, Ramallah, Felesteen

 رشكة أكرم سبيتاين وأوالده املساهمة الخصوصية: بأسم
 منطقة،10  شارع اميل توما رقم، عامرة زهرة املصايف: العنوان
 فلسطني، رام الله،102  صندوق بريد،املصايف
،10  شارع اميل توما رقم، عامرة زهرة املصايف: عنوان التبليغ
 فلسطني، رام الله،102  صندوق بريد،منطقة املصايف

)99(
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العالمة التجارية رقم 25047:
يف الصنف 9 :
التاريخ 2014/06/03 :
من اجل  :أجهزة تلفزيون ،مشغالت األقراص الفيديوية الرقمية،
مستقبالت سمعية وبرصية  ،نظام سيناميئ بيتي ،أدوات وزن ،
وأدوات قياس ،أجهزة اطفاء الحرائق.
بأسم  :رشكة أكرم سبيتاين وأوالده املساهمة الخصوصية
العنوان  :عامرة زهرة املصايف ،شارع اميل توما رقم  ،10منطقة
املصايف ،صندوق بريد  ،102رام الله ،فلسطني
عنوان التبليغ  :عامرة زهرة املصايف ،شارع اميل توما رقم ،10
منطقة املصايف ،صندوق بريد  ،102رام الله ،فلسطني

Trade Mark No.:25047
In Class: 9
Date: 03/06/2014
In Respect of: DVD Players, Audio and
Video Receivers, Home Theaters, Measuring Instruments, Weighing Instru.ments, Fire Extinguishing Apparatus
In the name of: Sharekat Akram Sbitany Wawladouh Almusahamah Alkhousousyeh
Address: Emaret Zahret AlMasayef ,
Sharea Emil Tuma Rakam 10, Manteket AlMasayef, Sonduk Bareed 102,
Ramallah, Felesteen
Address for Services : Emaret Zahret
AlMasayef , Sharea Emil Tuma Rakam
10, Manteket AlMasayef, Sonduk Bareed 102, Ramallah, Felesteen

()100

العالمة التجارية رقم 25048:
يف الصنف 11 :
التاريخ 2014/06/03 :
مــن اجــل  :وتشــمل أجهــزة اإلنــارة -جهــزة التدفئــة وتوليــد
البخــار– التجفيــف والتهويــة -أجهــزة الطهــي– فــران غــاز
وكهربــاء -جهــزة توزيــع امليــاه والرتكيبــات الصحيــة -التربيــد–
بــرادات منزليــة وصناعيــة
بأسم  :رشكة أكرم سبيتاين وأوالده املساهمة الخصوصية
العنــوان  :عــارة زهــرة املصايــف ،شــارع اميــل تومــا رقــم ،10
منطقــة املصايــف ،صنــدوق بريــد  ،102رام اللــه ،فلســطني

Trade Mark No.:25048
In Class: 11
Date: 03/06/2014
In Respect of: Apparatus for lighting,
heating, steam generating, cooking,
refrigerating, drying, ventilating, water
supply and sanitary purposes
In the name of: Sharekat Akram Sbitany Wawladouh Almusahamah Alkhousousyeh
Address: Emaret Zahret AlMasayef ,
Sharea Emil Tuma Rakam 10, Manteket AlMasayef, Sonduk Bareed 102,
Ramallah, Felesteen
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عنــوان التبليــغ  :عــارة زهــرة املصايــف ،شــارع اميــل تومــا رقــم Emaret Zahret :Address for Services
 ،10منطقــة املصايــف ،صنــدوق بريــد  ،102رام اللــه ،فلســطني AlMasayef , Sharea Emil Tuma Rakam
10, Manteket AlMasayef, Sonduk Bareed 102, Ramallah, Felesteen
()101

العالمة التجارية رقم 25049:
يف الصنف 19 :
التاريخ 2014/06/03 :
مــن اجــل  :مــواد بنــاء ( غــر معدنيــة ) أنابيــب قاســية غــر
معدنيــة للمبــاين  ,إســفلت وزفــت وقــار  ,مبــاين غــر معدنيــة
قابلــة للنقــل  ,نصــب (مجســات ) غــر معدنيــة

Trade Mark No.:25049
In Class: 19
Date: 03/06/2014
( In Respect of: Building materials
non-metallic) non-metallic rigid pipes
for building , asphalt , pitch and bitumen
, non-metallic transportable buildings ,
monuments non of metal
In the name of: SHAREKAT ALBESPHOR ALTEJARIA ALSENAIA
Address: INDUSTRIAL ZONE – BEIT
FOUREEK , NABLUS – PALESTINE

عنــوان التبليــغ  :املنطقــة الصناعيــة – بيــت فوريــك – نابلــس
– فلســطني

Address for Services : INDUSTRIAL
– ZONE – BEIT FOUREEK , NABLUS
PALESTINE

بأسم  :رشكة البسفور التجارية الصناعية
العنــوان  :املنطقــة الصناعيــة – بيــت فوريــك – نابلــس –
فلســطني

()102

العالمة التجارية رقم 25050:
يف الصنف 32 :
التاريخ 2014/06/03 :
من اجل  :العصائر واملرشوبات واملرشوبات الخفيفة

Trade Mark No.:25050
In Class: 32
Date: 03/06/2014
In Respect of: soft drinks
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بأسم  :رشكة غيث التجارية للمرشوبات الخفيفة واملوادالغذائية
العنوان  :الخليل جبل جوهر
عنوان التبليغ  :الخليل جبل جوهر

In the name of: Sharikat gaithllmashrobat alkhafeefa waalmawad algthaieh
Address: Alkhalil gabal gohar
Alkhalil gabal :Address for Services
gohar

مالحظــة  :ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام كلمــة  superذات االســتخدام العــام مبعــزل
عــن العالمة

()103

Trade Mark No.:25051
العالمة التجارية رقم 25051:
In Class: 35
يف الصنف 35 :
Date: 03/06/2014
التاريخ 2014/06/03 :
مــن اجــل  :خدمــات الدعايــة واإلعــان وإدارة وتوجيــه األعــال
In Respect of: Advertising , business
وتفعيــل النشــاط املكتبــي
management, business administration,
office functions
بأسم  :رشكة البسفور التجارية الصناعية
In the name of: SHAREKAT ALBESPHOR ALTEJARIA ALSENAIA
العنوان  :املنطقة الصناعية – بيت فوريك – نابلس – فلسطني
Address: INDUSTRIAL ZONE – BEIT
FOUREEK , NABLUS – PALESTINE
عنــوان التبليــغ  :املنطقــة الصناعيــة – بيــت فوريــك – نابلــس –
فلســطني

Address for Services : INDUSTRIAL
ZONE – BEIT FOUREEK , NABLUS
– PALESTINE

()104

العالمة التجارية رقم 25052:
يف الصنف 41 :

Trade Mark No.:25052
In Class: 41
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التاريخ 2014/06/03 :
مــن اجــل  :التعليــم والتهذيــب  ,التدريــب ,
الرتفيــه  ,االنشــطة الرياضيــة والثقافيــة
بأســم  :التعليــم والتهذيــب  ,التدريــب  ,الرتفيــه ,
االنشــطة الرياضيــة والثقافيــة
العنــوان  :املنطقــة الصناعيــة – بيــت فوريــك –
نابلــس – فلســطني
عنــوان التبليــغ  :املنطقــة الصناعيــة – بيــت
فوريــك – نابلــس – فلســطني
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Date: 03/06/2014
In Respect of: Education providing of training
entertainment , sporting and cultural activities
In the name of: SHAREKAT ALBESPHOR ALTEJARIA ALSENAIA
Address: INDUSTRIAL ZONE – BEIT FOUREEK , NABLUS – PALESTINE
– Address for Services : INDUSTRIAL ZONE
BEIT FOUREEK , NABLUS – PALESTINE

( )105

Trade Mark No.:25053
In Class: 38
Date: 03/06/2014
In Respect of: Radio services
In the name of: Sharekat Al Thaheriah
Llielam Almugtamaee
Address: Al Khalil althahrieh

العالمة التجارية رقم 25053:
يف الصنف 38 :
التاريخ 2014/06/03 :
من اجل  :الخدمات االذاعية
بأسم  :رشكة الظاهرية لالعالم املجتمعي
العنوان  :الخليل الظاهرية 022262145

Address for Services : Al Khalil althahrieh

عنوان التبليغ  :الخليل الظاهرية 022262145

()106

العالمة التجارية رقم 25054:
يف الصنف 38 :
التاريخ 2014/06/03 :

Trade Mark No.:25054
In Class: 38
Date: 03/06/2014
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من اجل  :الخدمات االذاعية والبث التلفزيوين
والفضايئ
بأسم  :رشكة الياممة لالنتاج والبث االذاعي
والتلفزيوين
العنوان  :الخليل 2230444-
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In Respect of: Telecommunications
In the name of: yamama co production and broadcasting
Address: hebron
hebron :Address for Services

عنوان التبليغ  :الخليل 2230444-
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العالمة التجارية رقم 25055:
يف الصنف 35 :
التاريخ 2014/06/03 :
من اجل  :اإلعالم والصحافة
بأسم  :منجد عزمي صالح جادو
العنوان  :بيت لحم  -شارع القدس الخليل  -عامرة عابدة /
الطابق الثالث
عنوان التبليغ  :بيت لحم  -شارع القدس الخليل  -عامرة عابدة
 /الطابق الثالث

Trade Mark No.:25055
In Class: 35
Date: 03/06/2014
In Respect of: MEDIA & PRESS
In the name of: Munjed Azmi Saleh
Jadou
Address: Bethlehem - Jerusalem - Hebron Street - Abda building / 3rd Floor
Address for Services : Bethlehem - Jerusalem - Hebron Street - Abda building
/ 3rd Floor

()108

العالمة التجارية رقم 25056:
يف الصنف 6 :
التاريخ 2014/06/04 :

Trade Mark No.:25056
In Class: 6
Date: 04/06/2014
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مــن اجــل  :املنيــوم ,رقائــق املنيــوم ,أســاك املنيــوم ,مشــابك
معدنيــه للمالبــس .
بأسم  :رشكة الربيق للمنظفات والتسويق
العنوان  :الرامه _جنني
عنوان التبليغ  :الرامه _جنني

In Respect of: aluminium , aluminium
foil , aluminium wire , clothes hooks of
metal
In the name of: sharekat albareeq lelmonthifat waltasweeq
Address: alramh-jenin
alramh-jenin :Address for Services

ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــات والعبــارات والرســومات الوصفيــة واألرقــام
ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة

()109

العالمة التجارية رقم 25057:
يف الصنف 3 :
التاريخ 2014/06/04 :
مــن اجــل  :مســتحرضات قــر االقمشــة و مــواد اخــرى تســتعمل
يف غســل ويك املالبــس ،مســتحرضات تنظيــف وصقــل و جــي و
كشــط  ،صابــون ،عطــور ،زيــوت عطريــة  ،مســتحرضات تجميــل ،
غســول (لوشــن) للشــعر  ،منظفــات أســنان
بأسم  :باسل عمر لطفي قايض
العنوان  :نابلس  -شارع رفيديا  -جوال 0597182266 :
عنــوان التبليــغ  :نابلــس  -شــارع رفيديــا  -جــوال :
0597182266

Trade Mark No.:25057
In Class: 3
Date: 04/06/2014
In Respect of: Bleaching preparations
;and other substances for laundry usecleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps;perfumery,
;essential oils, cosmetics, hair lotions
dentifrices
In the name of: Basel Omar Lutfi Qade
Address: nablus - share’ rafedia - jawal
0597182266
’Address for Services : nablus - share
rafedia - jawal 0597182266

()110

العالمة التجارية رقم 25058:

Trade Mark No.:25058
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In Class: 43
Date: 04/06/2014
In Respect of: Services for providing
food and drink; temporary accommodation
.In the name of: FERRERO S.p.A
Address: Piazzale Pietro Ferrero 1,
12051 Alba, Cuneo, Italy
Address for Services:

43 : يف الصنف
2014/06/04 : التاريخ
 ترتيب االقامة،  خدمات التزويد بالطعام والرشاب: من اجل
املؤقتة
.ايه.يب. فرييرو اس: بأسم
 ايطاليا, كونيو, البا12051 ,1  بيازايل بيرتو فرييرو: العنوان
P.O Box /AGIP - TMP Agents : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

)111 (

Trade Mark No.:25059
25059: العالمة التجارية رقم
In Class: 32
32 : يف الصنف
Date: 04/06/2014
2014/06/04 : التاريخ
 البرية (رشاب الشعري ) واملياه املعدنية والغازية وغريها: من اجل
In Respect of: : Beers; mineral and
 مرشوبات مستخلصة من الفواكه، من املرشوبات غري الكحولية
aerated waters and other non-alcohol رشاب ومستحرضات أخرى لعمل املرشوبات، وعصائر الفواكه
ic beverages; fruit beverages and fruit
juices; syrups and other preparations for
.making beverages
 رشكة جولدن الين جوس لصناعة وتجارة املواد الغذائية: بأسم
In the name of: golden line juice Lesnaat
wa tejarat Al mwad Algethaeah
 ابو ديس/  القدس: العنوان
Address: ALquds - abu Dees
 رشكة جولدن الين جوس: عنوان التبليغ
Address for Services:
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Trade Mark No.:25061
In Class: 43
Date: 05/06/2014
In Respect of: Services for providing
food and drink
In the name of: NARMAN M KH
FAHMEE ALJABARI
Address: AL KHALIL EIN SARA

25061: العالمة التجارية رقم
43 : يف الصنف
2014/06/05 : التاريخ
- خدمات توفري االطعمة واملرشوبات: من اجل

Address for Services : AL KHALIL
EIN SARA

2298444  الخليل عني سارة ت: عنوان التبليغ

 نرمان محمد خليل فهمي الجعربي: بأسم
2298444  الخليل عني سارة ت: العنوان

)113(

Trade Mark No.:25062
25062: العالمة التجارية رقم
In Class: 5
5 : يف الصنف
Date: 05/06/2014
2014/06/05 : التاريخ
. املستحرضات الصيدالنية لعالج الرسطان: من اجل
In Respect of: Pharmaceutical prepara.tions for the treatment of cancer
. أستيال فارما اينك: بأسم
.In the name of: Astellas Pharma Inc
Address: 5-1 Nihonbashi-Honcho
 طوكيــو،كو- تشــو،كــوم-2 هونكــو- نيهونبايش1-5 : العنــوان
2-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8411,
 اليابــان،8411-103
Japan
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عنــوان التبليــغ  :عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة ،محامــون ،ص.ب
,74رام اللــه

Address for Services:

()114

العالمة التجارية رقم 25063:
يف الصنف 3 :
التاريخ 2014/06/05 :
مــن اجــل  :الصابــون والعطــور ومســتحرضات للعنايــة بالجســم
والجــال.
بأسم  :بريسدورف أي جي
العنوان  :اوناشرتاس  20253 ،48هامبورغ ،املانيا
عنــوان التبليــغ  :عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة ،محامــون ،ص.ب
,74رام اللــه

Trade Mark No.:25063
In Class: 3
Date: 05/06/2014
In Respect of: Soaps, perfumery,
preparations for body and beauty care
In the name of: Beiersdorf AG
Address: Unnastrasse 48, 20253 Hamburg, Germany
Address for Services:

()115

العالمة التجارية رقم 25064:
يف الصنف 35 :
التاريخ 2014/06/08 :
مــن اجــل  :خدمــات الدعايــة واإلعــان وإدارة وتوجيــه األعــال
وتفعيــل النشــاط املكتبــي
بأسم  :رشكة إيوان للمقاوالت والتعهدات العامة

Trade Mark No.:25064
In Class: 35
Date: 08/06/2014
In Respect of: Advertising; business
;management; business administration
office functions
In the name of: SHAREKAT EWAN
LELMOQAWALAT WALTAHODAT
ALAMEH
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العنوان  :بيت فوريك – نابلس – فلسطني
– Address: BEIT FOUREEK , NABLUS
PALESTINE
عنوان التبليغ  :بيت فوريك – نابلس – فلسطني
Address for Services : BEIT FOUREEK
, NABLUS – PALESTINE
مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحامية املطلق باستخدام الكلامت والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام
ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة
()116

Trade Mark No.:25065

العالمة التجارية رقم 25065:
يف الصنف 3 :
التاريخ 2014/06/08 :
مــن اجــل  :مســتحرضات العنايــة بالفــم ،مســتحرضات تجميليــة
للعنايــة بالفــم ،منتجــات العنايــة بالفــم ،معجــون أســنان،
غســول الفــم ،غســول متعلّــق بطــب األســنان ،معاجــن األســنان،
مســتحرضات تبييــض األســنان.
بأسم  :كولغيت – باملوليف كومبني
العنــوان  300 :بــارك أفينيــو  ،نيويــورك  ،نيويــورك 10022
 ،الواليــات املتحــدة األمريكيــة
عنوان التبليغ  :ص.ب  74472البرية .هاتف 2989760

In Class: 3
Date: 08/06/2014
;In Respect of: Oral care preparations
cosmetic oral care preparations; oral care
products; toothpaste; mouthwash; dental
rinses; dentifrices; tooth-whitening
.preparations
In the name of: Colgate-Palmolive Company
Address: 300 Park Avenue, New York,
New York 10022 , United States of
America
Address for Services:

مالحظة:العالمة تشتمل عىل اللون االحمر واللون االبيض .
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العالمة التجارية رقم 25066:
يف الصنف 5 :

Trade Mark No.:25066
In Class: 5
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التاريخ 2014/06/08 :
مــن اجــل  :مســتحرضات طبيــة للعنايــة بالفــم؛ أدويــة ألغـراض
متعلّقــة بطــب األســنان ،منتجــات طبيــة للعنايــة بالفــم؛
معجــون أســنان طبــي ،غســول فــم طبــي ،مســتحرضات غســل
طبيــة متعلقــة بطــب األســنان ،نظــام تبييــض أســنان معــرف
بــه يشــتمل عــى مســتحرضات تبييــض ومحاقــن وأجهــزة قيــاس
للفــم ،أجهــزة قيــاس معبــأة مســبقاً متعلقــة بطــب األســنان
لوضــع مركبــات متعلقــة بطــب األســنان عــى األســنان ،الكيــه
متعلقــة بطــب األســنان.
بأسم  :كولغيت – باملوليف كومبني
العنوان  300 :بارك أفينيو  ،نيويورك  ،نيويورك ، 10022
الواليات املتحدة األمريكية
عنوان التبليغ  :ص.ب  74472البرية .هاتف 2989760

Date: 08/06/2014
In Respect of: Medicated oral care
preparations; medicines for dental
;purposes; medicated oral care products
medicated toothpaste; medicated mouthwash; medicated dental rinses; a professional tooth whitening system consisting
of whitening preparations, syringes and
mouth trays; pre-filled dental trays for
;applying dental compositions to teeth
.dental lacquer
In the name of: Colgate-Palmolive Company
Address: 300 Park Avenue, New York,
New York 10022 , United States of
America
:Address for Services

مالحظة:العالمة تشتمل عىل اللون االحمر واللون االبيض .
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العالمة التجارية رقم 25067:
يف الصنف 10 :
التاريخ 2014/06/08 :
مــن اجــل  :أجهــزة وأدوات متعلّقــة بطــب األســنان ،جهــاز للعنايــة
باألســنان واللثــة والفــم ،قلــم مــع خرطوشــة تطبيــق مليئــة مســبقا
مبســتحرض تبييــض األســنان ،محاقــن لوضــع مركبــات متعلقــة بطــب
األســنان.
بأسم  :كولغيت – باملوليف كومبني

Trade Mark No.:25067
In Class: 10
Date: 08/06/2014
In Respect of: Dental apparatus and
instruments; apparatus for care of
teeth, gums and mouth; an applicator
cartridge pen pre-filled with a tooth
whitening preparation; syringes for
.applying dental preparations
In the name of: Colgate-Palmolive
Company
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Address: 300 Park Avenue, New
العنــوان  300 :بــارك أفينيــو  ،نيويــورك  ،نيويــورك ، 10022
York, New York 10022 , United States
الواليــات املتحــدة األمريكيــة
of America
Address for Services:
عنوان التبليغ  :ص.ب  74472البرية .هاتف 2989760
مالحظة:العالمة تشتمل عىل اللون االحمر واللون االبيض .
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Trade Mark No.:25068
العالمة التجارية رقم 25068:
In Class: 21
يف الصنف 21 :
Date: 08/06/2014
التاريخ 2014/06/08 :
مــن اجــل  :منتجــات العنايــة بالفــم ،فـرايش األســنان ،فـرايش األســنان
;In Respect of: Oral care products
الكهربائيــة ،خيــط تنظيــف األســنان ،منظفــات مــا بــن األســنان،
;toothbrushes; electric toothbrushes
حامــل ف ـرايش األســنان.
dental floss; interdental cleaners; den.tal applicator brushes
بأسم  :كولغيت – باملوليف كومبني
In the name of: Colgate-Palmolive
Company
Address: 300 Park Avenue, New
العنــوان  300 :بــارك أفينيــو  ،نيويــورك  ،نيويــورك ، 10022
York, New York 10022 , United
الواليــات املتحــدة األمريكيــة
States of America
Address for Services:
عنوان التبليغ  :ص.ب  74472البرية .هاتف 2989760
مالحظة:العالمة تشتمل عىل اللون االحمر واللون االبيض .
()120

العالمة التجارية رقم 25069:

Trade Mark No.:25069
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In Class: 32
Date: 08/06/2014
In Respect of: Juice and driinks
In the name of: Raed mohammad abdeljawwad abu haltam
Address: Alkhalil

يف الصنف 32 :
التاريخ 2014/06/08 :
من اجل  :العصائر و املرشوبات
بأسم  :رائد محمد عبد الجواد ابو حلتم
العنوان  :الخليل ترقوميا0599943811

Alkhalil :Address for Services

عنوان التبليغ  :الخليل ترقوميا0599943811
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العالمة التجارية رقم 25071:
يف الصنف 29 :
التاريخ 2014/06/08 :
مــن اجــل  :الجميــد و الجميــد الســائل و الجميــد الجــاف و االلبــان
و االجبــان و اللحــوم واألســاك والدواجــن والصيــد ،خالصــات فواكــه
وخــروات محفوظــة واملجففــة والفواكــه والخــروات املطبوخــة،
الهــام واملــرىب فواكــه مطبوخــة بالســكر ،والبيــض والحليــب
ومنتجــات الحليــب

Trade Mark No.:25071
In Class: 29
Date: 08/06/2014
In Respect of: Jameed, liquid Jameed
, dry Jameed , dairy , cheese ,meat
and fish and poultry, fishing, abstracts
;of dried fruit , vegetables reserved
cooked, fruits and vegetables, fruit

and jelly cooked up sugar, eggs, milk
and milk products
بأسم  :رشكة عز الدين حامد عمر حسونه ورشكاه
In the name of: Sharekat Ez El Deen
Hamed omar Hasounah Wa Shorakah
.
Address: P.O.Box 7528- 11118 Amالعنوان  :ص  .ب  -11118 -7528عامن  -االردن
man – Jordan
Address for Services:
عنــوان التبليــغ  :عــارة بــرج الشــيخ  /ط  / 4تلفــون 2414188
059911174 /
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Trade Mark No.:25072
العالمة التجارية رقم 25072:
In Class: 36
يف الصنف 36 :
Date: 05/06/2014
التاريخ 2014/06/05 :
مــن اجــل  :خدمــات التامــن ،الشــؤون التمويليــة ،الشــؤون املاليــة
In Respect of: insurance; financial
والشــؤون العقاريــة
affairs; monetary affairs; real estate
.affairs
بأسم  :رشكة ضامن الدارة العقارات والتسويق
In the name of: sharekat Daman ledaret alaqarat w altaswek
العنوان  :البرية -جانب البنك العريب
Address: alberih- janeb albank elarabi
عنوان التبليغ  :البرية -جانب البنك العريب
Address for Services:
مالحظــة  :ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــات والعبــارات والرســومات الوصفيــة
واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة
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Trade Mark No.:25073
العالمة التجارية رقم 25073:
In Class: 35
يف الصنف 35 :
Date: 05/06/2014
التاريخ 2014/06/05 :
مــن اجــل  :خدمــات الدعايــة واالعــان وادارة وتوجيــه األعــال
In Respect of: advertising; business
وتفعيــل النشــاط املكتــب
management; business administration,
office functions
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In the name of: sharekat Daman ledaret alaqarat w altaswek
Address: alberih- janeb albank elarabi
Address for Services:

بأسم  :رشكة ضامن الدارة العقارات والتسويق
العنوان  :البرية -جانب البنك العريب
عنوان التبليغ  :البرية -جانب البنك العريب

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحامية املطلق باستخدام الكلامت والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام
ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة
()124

Trade Mark No.:25074
العالمة التجارية رقم 25074:
In Class: 36
يف الصنف 36 :
Date: 05/06/2014
التاريخ 2014/06/05 :
مــن اجــل  :خدمــات التامــن ،الشــؤون التمويليــة ،الشــؤون
In Respect of: insurance; financial afاملاليــة والشــؤون العقاريــة
.fairs; monetary affairs; real estate affairs
بأسم  :رشكة ضامن الدارة العقارات والتسويق
In the name of: sharekat Daman ledaret
alaqarat w altaswek
Address: alberih- janeb albank elarabi
العنوان  :البرية -جانب البنك العريب
عنوان التبليغ  :البرية -جانب البنك العريب
Address for Services:
مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحامية املطلق باستخدام الكلامت والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام
ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة
()125
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Trade Mark No.:25075
العالمة التجارية رقم 25075:
In Class: 35
يف الصنف 35 :
Date: 05/06/2014
التاريخ 2014/06/05 :
مــن اجــل  :خدمــات الدعايــة واالعــان وادارة وتوجيــه األعــال
In Respect of: advertising; business
وتفعيــل النشــاط املكتــب
management; business administration,
office functions
بأسم  :رشكة ضامن الدارة العقارات والتسويق
In the name of: sharekat Daman ledaret
alaqarat w altaswek
العنوان  :البرية -جانب البنك العريب
Address: alberih- janeb albank elarabi
عنوان التبليغ  :البرية -جانب البنك العريب
Address for Services:
مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحامية املطلق باستخدام الكلامت والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام
ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة
()126

العالمة التجارية رقم 25076:
يف الصنف 29 :
التاريخ 2014/06/09 :
مــن اجــل  :اللحــوم واألســاك ولحــوم الدواجن والصيــد ,خالصات
اللحم,فواكــه وخــروات محفوظــة ومجففة,مطهوة,هالم(جــي)
ومربيــات وفواكــه مطبوخــة بالســكر,البيض ,الحليــب ومنتجــات
الحليــب ,الزيــوت والدهــن الصالحــة لــأكل
بأسم  :رشكة الجربيني ملنتجات األلبان واملواد الغذائية
العنوان  :الخليل الرامة
عنوان التبليغ * :

Trade Mark No.:25076
In Class: 29
Date: 09/06/2014
In Respect of: The Meat, poultry meat
and hunting , meat extracts, the preserved and dried fruits and vegetables,
Jelly , jams and fruit cooked with sugar,
eggs, milk and milk products, oils and
. fat, edible
In the name of: AL-Jebrini Dairy And
Food Industries Company
Address: hebron
Address for Services:

مالحظــة  :ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــات والعبــارات الوصفيــة ذات
االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة
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العالمة التجارية رقم 25077:
يف الصنف 32 :
التاريخ 2014/06/11 :
مــن اجــل  :البــرة (الجعــة والبــرة الســوداء) -امليــاه املعدنيــة
والغازيــة -ال ـراب ويــره مــن املســتحرضات لعمــل املرشوبــات–
عصــر الفواكــه واملرشوبــات التــي أساســها عصــر الفواكــه– مــاء
الــورد– مــاء الزهــر.
بأســم  :رشكــة ارض العطــاء للصناعــات الغذائيــة و التجــارة
العامةاملســجلة لــدى الــركات تحــت الرقــم (5621801419
العنوان  :فلسطني/الخليل

Trade Mark No.:25077
In Class: 32
Date: 11/06/2014
In Respect of: Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic
drinks;fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making
beverages
In the name of: sharekat ard alataa lelsinaat algizaaeya wa altejara
Address: filisteen/alkhalel
Address for Services:

عنوان التبليغ  :الخليل/دوار املنارة صزب 252

()128

العالمة التجارية رقم 25078:
يف الصنف 32 :
التاريخ 2014/06/11 :
من اجل  :البرية (الجعة والبرية السوداء) -املياه املعدنية
والغازية -الرشاب ويره من املستحرضات لعمل املرشوبات–
عصري الفواكه واملرشوبات التي أساسها عصري الفواكه– ماء
الورد– ماء الزهر.

Trade Mark No.:25078
In Class: 32
Date: 11/06/2014
In Respect of: Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic
;drinks;fruit drinks and fruit juices
syrups and other preparations for making
beverages
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بأسم  :رشكة ارض العطاء للصناعات الغذائية و التجارة
العامةاملسجلة لدى الرشكات تحت الرقم (5621801419
العنوان  :فلسطني/الخليل
عنوان التبليغ  :الخليل  /دوار املنارة  /ص.ب 252

In the name of: sharekat ard alataa lelsinaat algizaaeya wa altejara
Address: filisteen/alkhalel
Address for Services:
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Trade Mark No.:25079
In Class: 3
Date: 11/06/2014
In Respect of: Soap
In the name of: Sharekat Saleh Khalaf
wa awladah lilitarah wa albaharat
Address: share’ George alsa’a, Ramallah, falasteen
Address for Services : share’ George
alsa’a, Ramallah, falasteen

العالمة التجارية رقم 25079:
يف الصنف 3 :
التاريخ 2014/06/11 :
من اجل  :صابون
بأسم  :رشكة صالح خلف وأوالده للعطارة و البهارات
العنوان  :شارع جورج الصاع رام الله فلسطني
عنوان التبليغ  :شارع جورج الصاع رام الله فلسطني
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العالمة التجارية رقم 25080:
يف الصنف 30 :
التاريخ 2014/06/11 :

Trade Mark No.:25080
In Class: 30
Date: 11/06/2014
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من اجل  :النب والشاي والسكر والكاكاو واألرز والتابيوكا
والساجور ،وما يقوم مقام النب ،املتة -الدقيق واملستحرضات
املصنوعة من الحبوب– الخبز والكعك والفطائر والحلويات–
الخمرية ومسحوق الخبيز– مساحيق غذائية– مقبالت غذائية–
الحالوة والطحينة -عىل املثلجات– الثلج– البوظة -عسل
النحل والعسل األسود -عىل امللح– الخردل– الفلفل– التوابل–
الخل– الصلصة -الشوكوالته واملغطسات والبسكويت– حبوب
شوكوالته ملبسة -السكاكر– العلكة– الراحة– مصاص األطفال–
ملبس– قضامة سكرية– فوندان.
بأسم  :سليم سمري سايم زلوم
العنوان  :سليم سمري سليم زلوم-الخليل-
تلفون0599960032:
عنوان التبليغ  :سليم سمري سليم زلوم-الخليل-
تلفون0599960032:

In Respect of: Coffee, tea, cocoa,
sugar, rice, tapioca, sago, artificial
coffee; flour and preparations made
from cereals, bread, pastry and confectionery,ices; honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt, mustard; vinegar,sauces (condiments); spices; ice

In the name of: Saleem Sameer saleem
Zalloum
Address: Saleem Sameer Saleem Zalloum-Hebron-tele: 0599960032
Saleem Sa� :Address for Servicess
meer Saleem Zalloum-Hebron-tele:
0599960032
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العالمة التجارية رقم 25083:
يف الصنف 30 :
التاريخ 2014/06/11 :
مــن اجــل  :املعجنــات والحلويــات ,املســتحرضات املصنوعــة
مــن الحبــوب ,الشــوكالتة ومنتجــات الشــوكالته ,الســكاكر,
البوظــة
بأسم  :سورميارتيك اس.ايه.
العنــوان  :فينــدل بيزنيــس ســنرت ,كومبليكــس يب ,رو دي
تريفيــس ,ال 2632-فينــدل ,لوكســيمبورغ
عنــوان التبليــغ P.O /AGIP - TMP Agents :
Box 3800 Al-Beereh

Trade Mark No.:25083
In Class: 30
Date: 11/06/2014
In Respect of: Pastry and confectionery, preparations made from cereals,
chocolate and chocolate products,
candy, ice cream
.In the name of: SOREMARTEC S.A
Address: Findel Business Center, Complex B, Rue de Treves, L-2632 Findel,
Luxembourg
Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 25084:
يف الصنف 30 :
التاريخ 2014/06/11 :
مــن اجــل  :القهــوة ,الــكاكاو ,بدائــل القهــوة ,املرشوبــات
التــي اساســها القهــوة او الــكاكاو ,املرشوبــات التــي اساســها
الشــوكالتة ,املعكرونــة ,رافيــويل ,املعكرونــة املصنعــة ,منتجــات
املعجنــات واملخبــوزات ,محليــات الشــوكالته ,العســل ,الجــي,
شــمع النحــل ,بهــارات االطعمــة ,الخمــرة ,باكنــغ بــاودر ,كل
انــواع الدقيــق ,الســميد ,الســكر ,ســكر نبــات ,الســكر الناعــم,
الشــاي ,الشــاي املثلــج ,الحلويــات ,الشــوكالتة ,البســكويت,
الكراكــر بســكويت رقيــق هــش ,الويفــر ,العلكــة ,البوظــة,
املثلجــات ,امللــح ,املقبــات املصنوعــة مــن الحبــوب والدقيــق,
الدبــس

بأسم  :سيري ديس تيكاريت انونيم سريكيتي
العنــوان  :كومهوريــت مــاه 1988 .ســك .باباتيــا ريزيدينــس
بــازا ان 4.يك 2.دي 17.اسينيورت/اســطنبول ,تركيــا
عنــوان التبليــغ P.O /AGIP - TMP Agents :
Box 3800 Al-Beereh

Trade Mark No.:25084
In Class: 30
Date: 11/06/2014
In Respect of: Coffee, cocoa, coffee
substitutes, coffee or cocoa based
beverages, chocolate based beverages,
macaroni, ravioli, vermicelli, pastry
and bakery products, chocolate desserts, honey, royal jelly, propolis (bee
gum), condiments for foodstuff, yeasts,
baking powder, all kinds of flour,
semolina, corn starch, crystal sugar,
cubed sugar, powdered sugar, tea, ice
tea, confectionery, chocolates, biscuits,
crackers, waffles, chewing gums, ice
creams, edible ice, salt, products made
from cereal, treacle
In the name of: Siyer Dis Ticaret
Anonim Sirketi
Address: CUMHURIYET MAH. 1988
SK. PAPATYA RESIDENCE PLAZA
N.4 K.2 D.17 ESENYURT/ISTANBUL, TURKEY
:Address for Services
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العالمة التجارية رقم 25085:
يف الصنف 30 :
التاريخ 2014/06/12 :
من اجل  :الكعك و الحلوى و املعجنات
بأسم  :رشكة سويت كراون للمعجنات
العنوان  :الخليل ،جبل الرحمة،جوال0598474097 :
عنوان التبليغ  :الخليل ،جبل الرحمة،جوال0598474097 :

Trade Mark No.:25085
In Class: 30
Date: 12/06/2014
In Respect of: cakes and sweets and
pastries
In the name of: SHAREKAT SWEET
CROWN LELMUAJANAT
Address: JABAL AL RAHMEH
kMOB : 0598474097
Address for Services : JABAL AL
RAHMEH kMOB : 0598474097

مالحظــة  :ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــات والعبــارات والرســومات الوصفيــة
واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة
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العالمة التجارية رقم 25086:
يف الصنف 30 :
التاريخ 2014/06/12 :
من اجل  :النب او القهوة؛ الشاي؛ الكاكاو؛ السكر؛ األرز؛ والتابيوكا؛
الساجو؛ بدائل القهوة او النب االصطناعي؛ الدقيق و املستحرضات
املصنوعة من الحبوب و الخبز والفطائر والحلويات؛ الشوكوالتة،
ومنتجات واصابع الشوكوالتة؛ والبسكويت ،البسكويت املحيش

Trade Mark No.:25086
In Class: 30
Date: 12/06/2014
In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sug;ar, rice, tapioca, sago, artificial coffee
flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery,
chocolates, chocolate products and

واملغطى ،والبسكويت الهش ،الكعك او الكيك ،البسكويت الرقيق bars, biscuits, filled and coated biscuits,
(الويفر) ،الحلوى والسكاكر؛ عسل النحل والعسل األسود والدبس؛
cookies, cakes, wafers, candies, honالخمرية ،مسحوق الخبيز؛ امللح؛ الخردل؛ الخل؛ الصلصة (توابل)؛
ey, treacle; yeast, baking-powder; salt,
البهارات؛ البوظة (اآليس كريم) ،الثلج واملثلجات
;)mustard; vinegar, sauces (condiments
spices; ice-creams, ices
بأسم  :يلديز هولدينج أنونيم شريكيتي
In the name of: YILDIZ HOLDING
ANONIM SIRKETI
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Address: Kisikli Mah. Ferah Cad.
Kisikli Cesme Sk. No:2/4 B.Camlica,
Uskudar / ISTANBUL, TURKEY
Address for Services:

العنوان  :كيسيكيل ماه .فرياه كاد .كيسيكيل سيسمي اس كيه.
رقم 4/2:يب .كامليسا ،اوسكودار  /اسطنبول ،تركيا
عنوان التبليغ  :نادر جميل قمصية بيت ساحور -الضفة الغربية
ص.ب182 .
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العالمة التجارية رقم 25087:
يف الصنف 16 :
التاريخ 2014/06/12 :
من اجل  :فوط أطفال
بأسم  :خالد محمود محمد السالمني
العنوان  :الخليل -السموع
عنوان التبليغ  :الخليل -السموع

Trade Mark No.:25087
In Class: 16
Date: 12/06/2014
In Respect of: baby diapers
In the name of: khaled mahmoud mohamad alsalamin
Address: Hebron-samou
Address for Services : Hebron-samou
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العالمة التجارية رقم 25088:
يف الصنف 12 :
التاريخ 2014/06/12 :
مــن اجــل  :الســيارات وقطعهــا ولوازمهــا ،اإلطــارات ،اإلطــارات
املل ّبســة ،اإلطــارات الداخليــة ،الدواليــب ،مطــاط التلبيــس املســتخدم
يف تلبيــس اإلطــارات ،الرقــع املطاطيــة الالصقــة إلصــاح اإلطــارات
أو العجــات ،الدواليــب املعدنيــة وأغطيــة عجــات املركبــات،
تلبيــس اإلطــارات املشـكّلة،املركبات ذات املحــركات ثنائيــة العجــات
وقطعهــا ولوازمهــا ،الدراجــات الهوائيــة وقطعهــا ولوازمهــا ،الدراجات
الهوائيــة الكهربائيــة وقطعهــا ولوازمهــا ،الطائ ـرات وقطعهــا

Trade Mark No.:25088
In Class: 12
Date: 12/06/2014
In Respect of: Automobiles and their
;parts and fittings; Tires; Retreaded tires
Inner tubes; Wheels; Tread rubber for
retreading tires; Adhesive rubber patches for repairing tubes or tires; Rims and
covers for vehicle wheels; Preformed
tire tread; Two-wheeled motor vehicles
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ولوازمهــا ،قطــع امتصــاص الصدرمــات (للمركبــات الربيــة) ،النوابــض
لهوائيــة للمركبــات الربيــة ،وصــات أو مرابــط األذرع (للمركبــات
الربيــة) ،أجنحــة الســفن (واقيــات الجنــب للقــوارب) ،واســئد املقاعد
للمركبــات ،النوابــض الهوائيــة للعربــات التــي تســر عــى الســكك،
ماصــات الصدمــات املعلّقــة للمركبــات ،النوابــض
مصــدّ ات املركبــاتّ ،
املعلّقــة للمركبــات ،صاممــات اإلطــارات ،الخراطيــم الهيدروليكيــة
غــر املعدنيــة املســتخدمة يف املركبــات ،األســاك املعدنيــة واألســاك
والحــواف والنوابــض واألليــاف املســتخدمة يف إطــارات الطائــرات
واملركبــات والدراجــات الناريــة ،قوالــب اإلطــارات.

بأسم  :بريدجيستون كوربوريشن
العنــوان  ، 1 -1 :كيوبــايش  – 3تشــومة  ،تشــو – كــو  ،طوكيــو
 ،اليابــان

and their parts and fittings; Bicycles and
their parts and fittings; Electric bicycles
and their parts and fittings; Aircrafts and
their parts and fittings; Shock absorbers
[for land vehicles]; Air springs for land
vehicles; Shaft couplings or connectors
[for land vehicles]; Fenders for vessels
[boat side protectors]; Seat cushions for
;vehicles; Air springs for railway cars
Vehicle bumpers; Suspension shock absorbers for vehicles; Suspension springs
for vehicles; Tire valves; Hydraulic
;hoses, not of metal, for use in vehicles
Metal wire, cording, beading, springs
and fiber for use in tires for aircrafts,
vehicles and motorcycles; Tire molds.
In the name of: BRIDGESTONE
CORPORATION
Address: 1-1, Kyobashi 3-chome,
Chuo-ku, Tokyo, Japan
Address for Services:

عنوان التبليغ  :ص.ب  74472البرية .هاتف 2989760

()137

Trade Mark No.:25089
العالمة التجارية رقم 25089:
In Class: 35
يف الصنف 35 :
Date: 12/06/2014
التاريخ 2014/06/12 :
مــن اجــل  :خدمــات املســاعدة التجاريــة أو الصناعيــة ،خدمــات In Respect of: Commercial or industrial
تقديــم االستشــارات واملعلومــات املتعلقــة باألعــال ،خدمــات management assistance; Business con-
تقديــم االستشــارات يف مجــال إدارة اســتخدام الطاقــة وكفــاءة sulting and information services; Con-
الطاقــة ،خدمــات البيــع بالتجزئــة أو خدمــات البيــع بالجملــة sulting services in the field of energy
usage management and energy
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للســيارات واإلطــارات وقطــع ولــوازم الســيارات ،خدمــات البيــع
بالتجزئــة أو البيــع بالجملــة للبضائــع الرياضيــة ،خدمــات البيــع
بالتجزئــة أو خدمــات البيــع بالجملــة للدراجــات الهوائيــة وقطــع
ولــوازم الدراجــات الهوائيــة.

بأسم  :بريدجيستون كوربوريشن
العنــوان  ، 1 -1 :كيوبــايش  – 3تشــومة  ،تشــو – كــو  ،طوكيــو
 ،اليابــان
عنوان التبليغ  :ص.ب  74472البرية .هاتف 2989760

efficiency; Retail services or wholesale
services for automobiles, tires and parts
and fittings for automobiles; Retail services or wholesale services for sport
goods; Retail services or wholesale services for bicycles and parts and fittings
for bicycles.
In the name of: BRIDGESTONE
CORPORATION
Address: 1-1, Kyobashi 3-chome,
Chuo-ku, Tokyo, Japan
Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 25090:
يف الصنف 37 :
التاريخ 2014/06/12 :
مــن اجــل  :خدمــات تصليــح وصيانــة املركبــات اآلليــة وقطعهــا،
خدمــات تصليــح وصيانــة إطــارات املركبــات اآلليــة ،خدمــات
تصليــح وصيانــة املركبــات اآلليــة ثنائيــة العجــات وقطعهــا،
خدمــات تصليــح وصيانــة الدراجــات الهوائيــة وقطعهــا،
خدمــات تصليــح وصيانــة إطــارات الطائ ـرات ،خدمــات تلبيــس
اإلطــارات ،خدمــات غســيل الســيارات ،خدمــات تأجــر أجهــزة
غســيل الســيارات ،خدمــات تركيــب األســقف ،خدمــات اإلنشــاء،
خدمــات الرتكيــب والصيانــة واالســتبدال والتصليــح لقطــع
املركبــات ،خدمــات تجميــع والتخلــص مــن اإلطــارات املســتعملة.

Trade Mark No.:25090
In Class: 37
Date: 12/06/2014
In Respect of: Repair and maintenance
of motor vehicles and their parts; Repair
and maintenance of tires for motor vehicles; Repair and maintenance of two;wheeled motor vehicles and their parts
Repair and maintenance of bicycles and
their parts; Repair and maintenance of
tires for aircraft; Retreading of tires; Car
washing; Rental of car washing apparatus; Roofing services; Construction; Installation, maintenance, replacement and
repair services for vehicle component
parts; Used tire collection and disposal
services.
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بأسم  :بريدجيستون كوربوريشن
In the name of: BRIDGESTONE CORPORATION
Address: 1-1, Kyobashi 3-chome,
العنــوان  ، 1 -1 :كيوبــايش  – 3تشــومة  ،تشــو – كــو  ،طوكيــو
Chuo-ku, Tokyo, Japan
 ،اليابان
Address for Services:
عنوان التبليغ  :ص.ب  74472البرية .هاتف 2989760
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Trade Mark No.:25091
العالمة التجارية رقم 25091:
In Class: 5
يف الصنف 5 :
Date: 12/06/2014
التاريخ 2014/06/12 :
من اجل  :املستحرضات الصيدالنية.
In Respect of: Pharmaceutical prepara.tions
بأسم  :نوفارتس ايه جي
In the name of: Novartis AG
Address: 4002 Basel, Switzerland
العنوان  4002 :بازل ،سويرسا
:Address for Services
عنــوان التبليــغ  :عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة ،محامــون ،ص.ب
,74رام اللــه
()140

العالمة التجارية رقم 25092:
يف الصنف 33 :
التاريخ 2014/06/12 :
مــن اجــل  :املرشوبــات الكحوليــة املخلوطــة مــا عــدا البـرا ،الكحــول

Trade Mark No.:25092
In Class: 33
Date: 12/06/2014
In Respect of: Alcoholic mixed bev-

املقطــرة ،كوكتيــل الكحــول املجهــز ،كوكتيــل النبيــذ املجهــز ،النبيــذ.

;erages except beers; distilled Spirits
prepared alcoholic cocktail; prepared
.wine cocktails; wines
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In the name of: BE TINI SPIRITS,

بأسم  :يب تايني سربيتس ،اينك.
العنــوان  :رشكــة مــن كاليفورنيــا وعنوانهــا  468نــورث كامــدن

.INC
Address: a California corporation of

درايــف ،بيفــريل هيلــز ،كاليفورنيــا  ،90210الواليــات املتحــدة

468 North Camden Drive, Beverly

االمريكيــة
عنــوان التبليــغ  :عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة ،محامــون ،ص.ب
,74رام اللــه

.Hills, California 90210, U.S.A
Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 25095:
يف الصنف 7 :
التاريخ 2014/06/15 :
مــن اجــل  :ماكنــات خياطــه  ،االت وعــدد الية_محــركات ومكائــن
عــدا مــاكان منهــا للمركبــات الربيــة قارنــات اليــة وعنــارص نقــل
الحركــة ( عــدا مــا كان منهــا للمركبــات الربيــه )  ،معــدات زراعيــه
عــدا مــا يــدار باليــد  ،اجهــزة تفقيــس البيــض

بأسم  :الرشكة السداسية املتخصصة للوازم ومعدات الخياطة
العنــوان  :نابلس_قــرب املنتــزة _منتــزة جــال عبــد النــارص ت
2391002_09
عنــوان التبليــغ  :نابلس_قــرب املنتــزة _منتــزة جــال عبــد النــارص
ت 2391002_09

Trade Mark No.:25095
In Class: 7
Date: 15/06/2014
In Respect of: Machines and machine
tools; motors and engines (except for
land vehicles); machine coupling and
transmission components (except for
land vehicles); agricultural implements
other than hand-operated;incubators for
eggs
In the name of: alsharika alsodasiyeh
almotakhsisa lelawazem wa modat
alkheyata
Address: nablus _qurb almontaza_monatza jamal abed alnaser tel
09_2391002
Address for Services : nablus _qurb
almontaza_monatza jamal abed alnaser
tel 09_2391002
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Trade Mark No.:25096
In Class: 30
Date: 15/06/2014
In Respect of: coffe tea coca sugar rice

العالمة التجارية رقم 25096:
يف الصنف 30 :
التاريخ 2014/06/15 :
من اجل  :النب والشايوالكاكاو والسكر والساغو والنب االصطناعي
الدقيق واملستحرضات املصنوعه من الحبوب والخرب والفطائر

tapioca sago artificial coffe flour and

والحلويات والحلويات املثلجة  ،عسل النحل عسل اسود الخمرية

prepartions made from cereals bread

ومسحوق الخبيز امللح والخردل الخل الصلصات التوابل البهارات

pastry and confectionery ices honey

الثلج

treacl yestbaking-powder salt mustard

بأسم  :رشكة يوين جروب لالسترياد والتسويق مساهمة خصوصية

vinegar sauces (condiments) spices ice
In the name of: sharekat yony groob
LListerad wa ALtasweq mosahma
hososeh
Address: ramallah -shrea -samerames
Address for Services:

العنوان  :رام الله شارع  -سمرياميس
عنوان التبليغ  :شارع سفيان عامرة عنرت الطابق الرابع  -نابلس
()143

العالمة التجارية رقم 25097:
يف الصنف 29 :
التاريخ 2014/06/16 :
من اجل  :اللحوم واألسامك ولحوم الدواجن والصيد ،خالصات
اللحم ،فواكه وخرضوات محفوظة ومجففة ومطهوة ،هالم (جييل)
ومربيات وفواكه مطبوخة بالسكر ،البيض والحليب ومنتجات
الحليب ،الزيوت والدهون الصالحة لألكل

Trade Mark No.:25097
In Class: 29
Date: 16/06/2014
In Respect of: Meat, fish, poultry and
game; meat extracts; preserved, frozen,
;dried and cooked fruits and vegetables
jellies, jams, compotes; eggs; milk and
milk products; edible oils and fats
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بأسم  :ساينالر جيدا ماديلريى سانايى يف تيجاريت انونيم شريكيتي
In the name of: SAYINLAR GIDA
MADDELERI SANAYI VE TICARET
ANONIM SIRKETI
Address: Taskoprü Cad. No:17 NIZIP
العنوان  :تاشكوبرو جاد .نو 17 :نزيب غازيعنتاب تركيا
GAZIANTEP TURKEY
عنوان التبليغ  :نادر جميل قمصية بيت ساحور -الضفة الغربية
Address for Services:
ص.ب182 .

()144

العالمة التجارية رقم 25098:
يف الصنف 29 :
التاريخ 2014/06/16 :
من اجل  :اللحوم واألسامك ولحوم الدواجن والصيد ،خالصات
اللحم ،فواكه وخرضوات محفوظة ومجففة ومطهوة ،هالم (جييل)
ومربيات وفواكه مطبوخة بالسكر ،البيض والحليب ومنتجات
الحليب ،الزيوت والدهون الصالحة لألكل
بأسم  :ساينالر جيدا ماديلريى سانايى يف تيجاريت انونيم شريكيتي

العنوان  :تاشكوبرو جاد .نو 17 :نزيب غازيعنتاب تركيا
عنوان التبليغ  :نادر جميل قمصية بيت ساحور -الضفة الغربية
ص.ب182 .

Trade Mark No.:25098
In Class: 29
Date: 16/06/2014
In Respect of: Meat, fish, poultry and
game; meat extracts; preserved, frozen,
;dried and cooked fruits and vegetables
jellies, jams, compotes; eggs; milk and
milk products; edible oils and fats
In the name of: SAYINLAR GIDA
MADDELERI SANAYI VE TICARET
ANONIM SIRKETI
Address: Taskoprü Cad. No:17 NIZIP
GAZIANTEP TURKEY
Address for Services:
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Trade Mark No.:25099
العالمة التجارية رقم 25099:
In Class: 30
يف الصنف 30 :
Date: 16/06/2014
التاريخ 2014/06/16 :
من اجل  :النب والشاي والسكر والكاكاو واألرز والتابيوكا والساجور،
In Respect of: Coffee, tea, cocoa,
وما يقوم مقام النب ،املتة -الدقيق واملستحرضات املصنوعة من
sugar, rice, tapioca, sago, artificial
الحبوب– الخبز والكعك والفطائر والحلويات– الخمرية ومسحوق
coffee; flour and preparations made
الخبيز– مساحيق غذائية– مقبالت غذائية– الثلج–  -عسل النحل
from cereals, bread, pastry and conوالعسل األسود -عىل امللح– الخردل– الفلفل– التوابل– الخل–
fectionery,ices; honey, treacle; yeast,
الصلصة
baking-powder; salt, mustard; vinegar,sauces (condiments); spices; ice
بأسم  :رشكة زلوم اخوان التجارية املساهمة الخصوصية املحدودة
In the name of: HAREKAT ZALLOUM EKHWAN ALTEJARIEH
ALMUSAHEMAAL ALKHOSOSIAH
ALMAHDODA
’Address: AL KHALEEL - SHARE
العنوان  :الخليل -شارع السالم-تلفون 022223290:
ALSALAM -TEL : 022223290
Address for Services : AL KHALEEL
عنوان التبليغ  :الخليل -شارع السالم-تلفون 022223290:
- SHARE’ ALSALAM -TEL :
022223290
()146

العالمة التجارية رقم 25100:
يف الصنف 7 :
التاريخ 2014/06/17 :
مــن اجــل  :معــدات الغايــات املنزليــة غــر
املتضمنــة يف فئــات أخــرى والخالطــات الكهربائيــة
وفتاحــات العلــب ومجهــزات الطعــام وعصــارات
الفاكهــة واملطاحــن والخالطــات (آالت)؛ الســكاكني
الكهربائيــة؛ معــدات املطبــخ للطعــام غــر
املتضمنــة يف فئــات أخــرى؛

Trade Mark No.:25100
In Class: 7
Date: 17/06/2014
In Respect of: Appliances for household purposes
not included in other classes, electric blenders, can
openers, food processors, fruit presses, mills and
mixers (machines); electric knives; kitchen appli;ances for food not included in other classes
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املبخـرات؛ أجهــزة إزالــة الغبــار الكهربائيــة لغايــات
التنظيــف وتتضمــن املكانــس الكهربائيــة؛ خراطيــم
املكانــس الكهربائيــة وأكيــاس املكانــس الكهربائيــة
وقطــع املكانــس الكهربائيــة؛ آالت الــي ومكابــس
الــي؛ قطــع ومســتلزمات البضائــع املذكــورة أعــاه
بأسم  :كونينكليجك فيليبس أن.يف.
العنوان  :هاي تيش كامبوس  5656 ، 5إيه إي
 ،أيندهوفني  ،هولندا
عنوان التبليغ  :ص.ب  74472البرية .هاتف
2989760
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electric dust removing apparatus for cleaning purposes, including vacuum cleaners; vacuum cleaner
hoses, vacuum cleaner bags and other parts of vacuum cleaners; ironing machines and ironing presses; parts of the aforesaid goods.
.In the name of: Koninklijke Philips N.V
Address: High Tech Campus 5, 5656AE, Eindhoven, The Netherlands
Address for Services:
()147

Trade Mark No.:25101
العالمة التجارية رقم 25101:
In Class: 8
يف الصنف 8 :
Date: 17/06/2014
التاريخ 2014/06/17 :
من اجل  :العدد واملعدات اليدوية (املشغلة
In Respect of: Hand tools and implements
يدويا)؛ أمواس الحالقة؛ مقصات الشعر ومشذبات (hand-operated); razors; electric and non- electric
الشعر الكهربائية وغري الكهربائية؛ مقصات
hair clippers and hair trimmers; scissors to trim
تشذيب الشعر؛ مقصات األظافر؛ منظفات
hair; nail clippers; depilation appliances, also
األنف؛ معدات إزالة الشعر التس تستخدم أيضا
serving as nose cleaners; electric or non-electric
كمنظفات لألنف؛ املالقط الكهربائية أو غري
hair-removing tweezers; electric or non- electric
الكهربائية إلزالة الشعر؛ مبارد األظافر الكهربائية
pedicure sets; punches for making holes in teats
أو غري الكهربائية؛ أطقم العناية والتجميل لألظافر (hand tools); tongs for picking up teats and other
وأظافر القدم الكهربائية أو غري الكهربائية؛
objects from a sterilizer; electric irons and steam
املثاقب إلحداث الثقوب يف الحلامت (عدد
nail files; electric or non-electric manicure and
يدوية)؛ مالقط التقاط الحلامت واألجسام األخرى
irons; electric hair stylers; parts of the aforesaid
goods.
من املعقامت؛ املكاوي الكهربائية ومكاوي البخار؛
مصففات الشعر الكهربائية؛ قطع ومستلزمات
البضائع املذكورة أعاله.
بأسم  :كونينكليجك فيليبس أن.يف.
العنوان  :هاي تيش كامبوس  5656 ، 5إيه إي
 ،أيندهوفني  ،هولندا
عنوان التبليغ  :ص.ب  74472البرية .هاتف
2989760

.In the name of: Koninklijke Philips N.V
Address: High Tech Campus 5, 5656AE, Eindhoven, The Netherlands
Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 25102:
يف الصنف 9 :
التاريخ 2014/06/17 :
مــن اجــل  :األجهــزة واألدوات العلميــة واملالحيــة واملســاحية
وأجهــزة وأدوات التصويــر الفوتوغــرايف والســيناميئ واألجهــزة
واألدوات البرصيــة وأجهــزة وأدوات الــوزن والقيــاس واإلشــارة
واملراقبــة (اإلرشاف) واإلنقــاذ والتعليــم؛ أجهــزة وأدوات توصيــل
أو فتــح أو تحويــل أو تكثيــف أو تنظيــم أو التحكــم يف الطاقــة
الكهربيــة؛ أجهــزة التلفــاز؛ أجهــزة التحكــم وبرامــج برمجيــات
الحاســوب ألنظمــة اإلضــاءة غــر املتضمنــة يف فئــات أخــرى؛
الصاممــات الثنائيــة الباعثــة للضــوء ووحــدات الصاممــات الثنائيــة
الباعثــة للضــوء التــي تتكــون بشــكل كامــل أو جــزيئ مــن
الصاممــات الثنائيــة الباعثــة للضــوء أو الصاممــات الثنائيــة الباعثــة
للضــوء العضويــة والصاممــات الثنائيــة الباعثــة للضــوء ذات
البوليم ـرات ملتكاملــة؛ أجهــزة التحكــم البــري وأجهــزة التحكــم
الحـراري؛ أجهــزة تســجيل أو إرســال أو نســخ األصــوات أو الصــور؛
ناقــات البيانــات املغناطيســية وأقــراص التســجيل؛ األقــراص
املضغوطــة وأقـراص الفيديــو الرقميــة ووســائط التســجيل الرقميــة
األخــرى؛ معــدات معالجــة البيانــات والحواســيب؛ برمجيــات
الحاســوب؛ فــأرات الحواســيب وأجهــزة إدخــال البيانــات وك ـرات
التتبــع وأدوات التحكــم باأللعــاب وأدوات التحكــم باأللعــاب ذات
املقابــض؛ أجهــزة التحكــم عــن بعــد وأجهــزة التحكــم الطرفيــة
للحواســيب الشــخصية وألجهــزة الحواســيب الشــخصية للمراكــز
اإلعالميــة وأجهــزة التأشــر واملــؤرشات اإللكرتونيــة والعاملــة
باألشــعة تحــت الحمــراء ومــؤرشات الليــزر وحساســات الليــزر
باإلضافــة إىل األجهــزة التــي تتضمــن الوظائــف املذكــورة ســابقا؛
الكاشــفات والرقاقــات؛ برمجيــات التشــغيل للبضائــع املذكــورة
ســابقا؛ أجهــزة اإلنــذار؛ موازيــن األطفــال الرضــع؛ شاشــات
االتصــاالت بعيــدة املــدى الالســلكية الرقميــة املعــززة وموازيــن
الح ـرارة وموازيــن الح ـرارة اإللكرتونيــة عــدا عــن التــي للغايــات
الطبيــة والتــي تتضمــن موازيــن الحـرارة املهدئــة؛ املالبــس املقاومة
لإلشــعاعات؛ املنشــورات اإللكرتونيــة القابلــة للتنزيــل املقدمــة
إلكرتونيــا مــن قواعــد البيانــات أو عــى اإلنرتنــت ووســائط
التخزيــن واألقــراص املضغوطــة التفاعليــة واألقــراص املدمجــة؛
االســطوانات واألرشطــة واألق ـراص والكاســيتات واألفــام امللفوفــة
والبطاقــات والناقــات األخــرى التــي تتضمــن جميعهــا أو تســتخدم
لألصــوات املســجلة أو الفيديــو أو البيانــات أو الصــور أو األلعــاب
أو النصــوص أو الربامجــأو املعلومــات؛ جميــع البضائــع

Trade Mark No.:25102
In Class: 9
Date: 17/06/2014
In Respect of: Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic,
optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life- saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for
conducting, switching, transforming,
accumulating, regulating or controlling
electricity; television apparatus; control
apparatus and computer software programs for lighting systems, not included
in other classes; light-emitting diodes
(LEDs), LED modules fully or partially
consisting of integrated LEDS, OLEDs,
polymer light-emitting diodes; optical
control apparatus, thermal control apparatus; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording
discs; compact discs, DVDs and other
digital recording media; data processing equipment, computers; computer
software; computer mice, data entry apparatus, trackballs, touch pads and joysticks; remote controls and peripheral
control devices for personal computers,
for media center PC, pointing devices
and electronic, infrared and laser point
ers, laser sensors, as well as apparatus
;combining aforesaid functionalities
detectors, chips; operating software for
the aforesaid goods; alarms; scales for
babies; DECT monitors, thermometers
and electronic thermometers, other than
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املذكــورة ســابقا مــن أجــل أو التــي تتعلــق بالرضــع واألطفــال
الصغــار والنســاء الحوامــل واألمهــات املرضعــات واألمهــات الصغار
بالعمــر؛ برامــج برمجيــات الحاســوب وتطبيقــات الربمجيــات
للهواتــف النقالــة واألجهــزة اإللكرتونيــة الرقميــة النقالــة املحمولــة
يدويــا األخــرى وتطبيقــات الهواتــف النقالــة؛ برامــج الحاســوب
للدخــول والتصفــح والبحــث يف قواعــد البيانــات عــى اإلنرتنــت
وبرمجيــات الحاســوب والربامــج الثابتــة ،تحديــدا :برامــج
أنظمــة التشــغيل وبرامــج مزامنــة البيانــات وبرامــج برمجيــات
الحاســوب لتطويــر التطبيقــات للحواســيب الشــخصية واملحمولــة
باليــد؛ إطــارات النظــارات ونظــارات تصحيــح البــر والنظــارات
الشمســية؛ مغناطيســات الثالجــات؛ أجهــزة املراقبــة الكهربائيــة؛
أجهــزة مراقبــة األطفــال؛ أجهــزة مراقبــة الصــوت؛ شاشــات
الفيديــو الرقميــة؛ شاشــات املراقبــة (أجهــزة)؛ شــواحن البطاريــات
الكهربائيــة؛ شــواحن البطاريــات؛ البطاريــات والبطاريــات القابلــة
إلعــادة الشــحن؛ عبــوات البطاريــات القابلــة إلعــادة الشــحن؛
وحــدات املعالجــة املركزيــة ألجهــزة مراقبــة األطفــال؛ الوصــات
الكهربائيــة ألجهــزة مراقبــة األطفــال؛ أســاك الكهربــاء؛ حــاالت
الشــواحن لوحــدات األصــل؛ قطــع ومســتلزمات أجهــزة مراقبــة
األطفــال؛ موازيــن الحــرارة للحــام والغــرف؛ إطــارات الصــور
الفوتوغرافيــة الرقميــة؛ مقاييــس التوتــر التــي ليســت لالســتخدام
الطبــي؛ قطــع ومســتلزمات البضائــع املذكــورة أعــاه.

for medical purposes, included soother
;thermometers; anti- radiation garment
downloadable electronic publications,
provided online from databases or on
the Internet, storage media, interactive
compact discs and CD- ROMs; records,
tapes, discs, cassettes, cartridges, cards
and other similar carriers, all containing or for recording sound, video, data,
images, games, text, programs or information; all the aforesaid goods for or
relating to babies, young children, pregnant women, breast- feeding mothers
and young mothers; computer software
programs and software applications for
mobile phones and other handheld mobile digital electronic devices, mobile
;apps

بأسم  :كونينكليجك فيليبس أن.يف.
العنــوان  :هــاي تيــش كامبــوس  5656 ، 5إيــه إي  ،أيندهوفــن
 ،هولنــدا
عنوان التبليغ  :ص.ب  74472البرية .هاتف 2989760

In the name of: Koninklijke Philips
.N.V
Address: High Tech Campus 5,
5656AE, Eindhoven, The Netherlands
Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 25103:
يف الصنف 10 :
التاريخ 2014/06/17 :

Trade Mark No.:25103
In Class: 10
Date: 17/06/2014
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مــن اجــل  :املعــدات واألجهــزة الجراحيــة
والطبيــة ولطــب األســنان والبيطريــة :املالبــس
املخصصــة لغــرف العمليــات؛ األضــواء واملصابيــح
لالســتخدام الطبــي والعالجــي والجراحــي ولطــب
األســنان والبيطــري؛ األطــراف والعيــون واألســنان
االصطناعيــة؛ البطانيــات الكهربائيــة لالســتخدام
الطبــي؛ أجهــزة وأدوات ومعــدات اإلشــعاعات
فــوق البنفســجية وتحــت الحمــراء لالســتخدام
الطبــي؛ أجهــزة وأنابيــب وتجهيــزات وأدوات
األشــعة الســينية لالســتخدام الطبــي؛ أدوات
الســمع؛ زجاجــات اإلرضــاع؛ الحلــات واملهدئــات
وتتضمــن أيضــا املصاصــات والسالســل وملشــابك
وحامالتهــا املشــابهة األخــرى؛ حلقــات التســنني؛
املالعــق واملغذيــات العالجيــة إلعطــاء األدويــة؛
الحاضنــات للغايــات الطبيــة؛ مضخــات الصــدر؛
أدوات اإلرضــاع لالســتخدام يف الرضاعــة الطبيعيــة،
تحديــدا :واقيــات الصــدر وواقيــات الحلــات؛
موازيــن الحــرارة لالســتخدام الطبــي؛ الواقيــات
الذكريــة؛ الحاضنــات لألطفــال الرضــع؛ كــرايس
املرحــاض للرضــع واألطفــال؛ أجهــزة التدليــك
الكهربائيــة أو غــر الكهربائيــة ومدلــكات
الجســم والصــدر؛ قفــازات التدليــك؛ أجهــزة توليــد
االهتــزازات للتدليــك؛ األحزمــة الداعمــة خــال
فــرة الحمــل؛ زجاجــات اإلرضــاع للرضــع؛ زجاجــات
اإلرضــاع لالســتخدام مــرة واحــدة؛ زجاجــات
اإلرضــاع للرضــع املعــدة لالســتخدام مــرة واحــدة؛
واقيــات الحلــات؛ أكيــاس الثلــج للغايــات الطبيــة؛
الزجاجــات واألكيــاس واألوعيــة املامثلــة لتخزيــن
حليــب الصــدر التــي مــن املمكــن أن تكــون
مجمــدة أو مســخنة؛ اللهايــات للرضــع؛ موازيــن
الحـرارة لــأذن وجبهــة الــرأس لالســتخدام الطبــي؛
األجهــزة الطبيــة إلزالــة مخــاط األنــف ،تحديــدا:
موســعات األنــف الخارجيــة وشــفاطات األنــف
وأوعيــة شــطف األنــف وأوعيــة غســيل األنــف؛
الليــزر للمعالجــة الطبيــة والتجميليــة للوجــه
والبــرة؛ أجهــزة تجديــد البــرة ،تحديــدا :أنظمــة
الليــزر املحمولــة التــي تتكــون مــن الليــزر املحمــول
باليــد لالســتخدام يف املعالجــة التجميليــة والطبيــة
والجلديــة للوجــه والبــرة؛ معــدات وأدوات طــب
األســنان لتلميــع أو تبييــض األســنان ،تحديــدا:
أضــواء عــاج األســنان وقوالــب أخــذ طبعــة
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In Respect of: Surgical, medical, dental and veterinary instruments and apparatus; clothes especially
for operating rooms; lights and lamps for medical,
curative, surgical, dental and veterinary use; artificial limbs, eyes and teeth; electric blankets for
medical use; ultraviolet and infrared irradiation
apparatus, devices and instruments for and instruments for medical use; hearing instruments; feeding bottles; teats and soothers, including pacifiers,
also chains, clips and other similar holders therefor; teething rings; spoons and medical feeders for
administering medicines; incubators for medical
purposes; breast pumps; nursing appliances for
use in breast feeding, namely, breast shields and
;nipple protectors; thermometers for medical use
condoms; incubators for babies; commode chairs
for babies and children; massage apparatus, electric or non-electric, body and breast massage apparatus; gloves for massage; vibration generating
apparatus for massage; pregnancy support belt; babies bottles; disposable feeding bottles; disposable
babies bottles; nipple shields; icepack for medical
purposes; breast milk storage bottles, pouches and
other similar containers, that also can be frozen
or heated; dummies for babies; ear and forehead
thermometers for medical use; medical apparatus
for removing nasal mucous, namely, external nasal
dilators, nasal aspirators, nasal irrigation vessels
and naval lavage vessels; lasers for medical and
cosmetic treatment of the face and the skin; skin
rejuvenating apparatus, namely, portable laser
systems, medical use; X-ray apparatus, tubes, installations consisting of a handheld laser for use in
cosmetic, medical and dermatological treatment of
the face and the skin; dental instruments and tools
for dental bleaching, or whitening, namely dental
curing lights, curing dental bite trays, intra-oral
dental lights, and polymerization apparatus for
dental purposes; parts of the aforesaid goods.

العدد الثاين عرش 2015 / 4 / 19

األســنان واملصابيــح الفمويــة الداخليــة وأجهــزة
البلمــرة لغايــات طــب األســنان؛ قطــع للبضائــع
املذكــورة ســابقا.
بأسم  :كونينكليجك فيليبس أن.يف.
العنوان  :هاي تيش كامبوس  5656 ، 5إيه إي
 ،أيندهوفني  ،هولندا
عنوان التبليغ  :ص.ب  74472البرية .هاتف
2989760
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.In the name of: Koninklijke Philips N.V
Address: High Tech Campus 5, 5656AE, Eindhoven, The Netherlands
Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 25104:
يف الصنف 11 :
التاريخ 2014/06/17 :
مــن اجــل  :التجهيــزات واألدوات واألجهــزة
واملعــدات وأدوات اإلضــاءة والتســخني وتوليــد
البخــار والطبــخ والتربيــد والتجميــد والتجفيــف
والتهويــة والتزويــد بامليــاه وللغايــات الصحيــة؛
املصابيــح الكهربائيــة؛ تجهي ـزات وأدوات وأجهــزة
الرتطيــب وإزالــة الرطوبــة؛ أجهــزة وأدوات تكييف
الهــواء؛ املحمصــات وخزانــات امليــاه الســاخنة؛
تجهيــزات تســييل الغــاز؛ األجهــزة واملعــدات
للتعقيــم؛ الســخانات واملدفئــات لزجاجــات
اإلرضــاع واملــواد الغذائيــة والســوائل واألغذيــة
الصلبــة؛ أجهــزة توليــد البخــار مــن أجــل توليــد
بخــار للــي لالســتخدام املنــزيل؛ منقيــات ومرطبات
الهــواء؛ زجاجــات حفــظ امليــاه الســاخنة؛ املقــايل
الكهربائيــة واملقــايل التــي تســتخدم القليــل مــن
الزيــت أو بــدون الزيــت؛ مجففــات الشــعر

Trade Mark No.:25104
In Class: 11
Date: 17/06/2014
In Respect of: Installations, apparatus and instruments for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, freezing, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes; electric
lamps; humidifying and dehumidifying installations, apparatus and instruments; apparatus and
instruments for air conditioning; toasters and hot
water tanks; installations for liquefying gases; apparatus and instruments for sterilizing; heaters and
warmers for feeding bottles, foodstuffs, liq gener;ate steam for ironing purposes, for domestic use
air purifiers and humidifiers; hot water uids bottles; electric fryers and low-fat fryers; electric hair
dryers; and solids; steam generating apparatus to

الكهربائية؛ آالت صناعة القهوة الكهربائية؛
مبخرات املالبس؛ مربدات حليب الصدر؛ قطع
ومستلزمات البضائع املذكورة أعاله.
بأسم  :كونينكليجك فيليبس أن.يف.

electric coffee makers; garment steamers; coolers
.for breast milk; parts of the aforesaid goods
.In the name of: Koninklijke Philips N.V
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العنوان  :هاي تيش كامبوس  5656 ، 5إيه إي
 ،أيندهوفني  ،هولندا
عنوان التبليغ  :ص.ب  74472البرية .هاتف
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Address: High Tech Campus 5, 5656AE, Eindhoven, The Netherlands
Address for Services:

()151

العالمة التجارية رقم 25105:
يف الصنف 21 :
التاريخ 2014/06/17 :
مــن اجــل  :أواين وأوعيــة لالســتعامل املنــزيل وللمطبــخ؛ أمشــاط
وإســفنجُ ،ف ـ َرش (عــدا ُف ـ َرش التلويــن أو الدهــان)؛ ف ـرايش األســنان
وف ـرايش األســنان املوضوعــة يف األصابــع؛ أجهــزة تنظيــف األســنان
واللثــة لالســتخدام املنــزيل؛ أدوات التنظيــف للعنايــة باألســنان؛
األجهــزة التــي تســتخدم امليــاه والهــواء للعناية باألســنان لالســتخدام
يف املنــزل؛ مــواد صناعــة الفـرايش؛ أدوات التنظيــف؛ األواين الزجاجية
والخزفيــة والفخاريــة غــر املتضمنــة يف فئــات أخــرى وتتضمــن
التامثيــل الكبــرة والتامثيــل الصغــرة؛ األكــواب واألوعيــة املعــدة
إلرضــاع وتغذيــة الرضــع واألطفــال؛ فوهــات األكــواب املعــدة
إلرضــاع وتغذيــة الرضــع واألطفــال؛ أكــواب الطعــام؛ األوعيــة
لالســتخدام يف تعقيــم زجاجــات اإلرضــاع ومغلقــات هــذه األوعيــة؛
موزعــات مســحوق الحليــب؛ األوعيــة العازلــة للح ـرارة لالســتخدام
املنــزيل وتتضمــن األوعيــة العازلــة للحـرارة لزجــاج اإلرضــاع؛ أوعيــة
طعــام األطفــال الرضــع؛ األغطيــة أو الغطــي ملنــع االنســكاب
لالســتخدام مــع األكــواب؛ الحاممــات ونونيــة األطفــال؛ الزبــادي
العميقــة والــدالء؛ أواين الــرب؛ الصناديــق وصناديــق النقــود؛
الصناديــق والحافظــات االســتخدام املنــزيل وتتضمــن املســتخدمة
للتخزيــن والتجميــد والحفــظ والنقــل والتســخني لحليــب الصــدر؛
الحقائــب الحراريــة ومتســاوية الحــرارة املنزليــة لإلبقــاء عــى
الزجاجــات واألكــواب دافئــة أو بــاردة وتتضمــن األوعيــة العازلــة؛
القواريــر املعزولــة والهوائيــة والقنــاين الهوائيــة؛ قطــع ومســتلزمات
البضائــع املذكــورة أعــاه.

Trade Mark No.:25105
In Class: 21
Date: 17/06/2014
In Respect of: Household or kitchen utensils and containers; combs and
sponges; brushes (except paint brush;es); toothbrushes, finger toothbrush
apparatus for cleaning teeth and gums,
for home use; flossing instruments for
dental care; apparatus which use water
;;and air for dental care, for home use
brush-making materials; articles for
cleaning purposes; glassware, porcelain
and earthenware not included in other
classes, including figurines and statuettes; cups and vessels adapted for feeding babies and children; spouts for cups,
;adapted for feeding babies and children
cups for food; containers for use in the
sterilization of babies’ feeding bottles
and closures for such containers; milk
powder dispensers; heat insulated containers for household use, including
heat insulated containers for baby feeding bottles; baby food containers; non;spill covers or caps for use with cups
baths and potties for babies; bowls and
buckets; drinking vessels; boxes, money boxes; boxes and holders for household use, including for storing,
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freezing, preserving, transporting and
heating of breast milk; thermal and
isothermic household containers to
keep bottles and cups warm or cool, including insulated containers; insulated
and vacuum flasks and vacuum bottles;
.parts of the aforesaid goods
In the name of: Koninklijke Philips
.N.V
Address: High Tech Campus 5,
5656AE, Eindhoven, The Netherlands

،  أيندهوفني،  إيه إي5656 ، 5  هاي تيش كامبوس: العنوان
هولندا

Address for Services:

2989760  هاتف. البرية74472 ب. ص: عنوان التبليغ

.يف. كونينكليجك فيليبس أن: بأسم

)152(

Trade Mark No.:25106
In Class: 31
Date: 17/06/2014
In Respect of: Agricultural, horticultural and forestry products and grains not
included in other classes ; live animals
; fresh fruits and vegetables ; seeds ,
natural plants and flowers ,food stuffs
.for animals ; malt
In the name of: SHAREKAT ALBADAWE Alalmeah L`lasterad Wa Altasder
ALMOSAHMA HOSOSEA
Address: NABLUS- SABASTIYA
Address for Services:

25106: العالمة التجارية رقم
31 : يف الصنف
2014/06/17 : التاريخ
 املنتجــات الزراعيــه ومنتجــات البســاتني والغابــات: مــن اجــل
 الفواكــة،  الحيوانــات الحيــة، والغــال غــر الــواردة يف فئــات اخــرى
، البــذور والنباتــات والزهــور الطبيعيــه، والخــروات الطازجــة
.  الشــعري املنبــت، املــواد الغذائيــة الخاصــة بالحيوانــات
 رشكــة البــدوي العامليــة لالســترياد والتصديــر املســاهمة: بأســم
خصوصيــة
 نابلس – سبسطية: العنوان
 نابلــس – شــارع ســفيان – عــارة عنــر – الطابــق: عنــوان التبليــغ
الرابع
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مالحظــة  :ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــات والعبــارات الوصفيــة ذات
االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة

()153

Trade Mark No.:25108
العالمة التجارية رقم 25108:
In Class: 35
يف الصنف 35 :
Date: 19/06/2014
التاريخ 2014/06/19 :
مــن اجــل  :خدمــات دعايــه واعــان وادارة وتوجيــه االعــال
In Respect of: advertising business
وتفعيــل النشــاط املكتبــي
management business administration
office functions
بأسم  :رشكة بروميديا للدعايه واالعالم
In the name of: sharekat promedia
deaaya and eaalam
Address: jenin /share abu baker /amaret
العنوان  :جنني /شارع ابوبكر /عامرة الياموين /ط4
basam alyamone /4th
Address for Services : jenin /share abu
عنوان التبليغ  :جنني /شارع ابوبكر /عامرة الياموين /ط4
baker /amaret basam alyamone /4th
مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحامية املطلق باستخدام الكلامت والرسومات ذات االستخدام العام مبعزل
عن العالمة
()154

العالمة التجارية رقم 25109:
يف الصنف 30 :
التاريخ 2014/06/19 :

Trade Mark No.:25109
In Class: 30
Date: 19/06/2014
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مــن اجــل  :النب,الشاي,كاكاو,ســكر ,ارز,تابيوكا,ســاغو,بن
اصطناعي,,دقيق,ومســتحرضات مصنوعــة مــن الحبــوب
وخبــز وفطائــر وحلويــات مثلجة,عســل ,نحــل وعســل
اســود,خمرية,وذرورخبازه,ملح وخــردل وخــل وصلصــات (توابــل)
بهــارات وثلــج
بأسم  :عبد النارص فتحي عبد القادر سعد الدين
العنوان  :نابلس_املركز التجاري _فلسطني
عنــوان التبليــغ  :رشكــة فــراس اتــرة للملكيــة الفكريــة _نابلــس
عــارة جالرييــا ســنرت ص ب 768

In Respect of: Coffee, tea, cocoa,
sugar, rice, tapioca, sago, artificial
coffee; flour and preparations made
from cereals, bread, pastry and confectionery,ices; honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt, mustard; vinegar,sauces (condiments); spices; ice
In the name of: Abed anaser Fathe
Abed Al Qader Saad Al Den
Address: trade center nablus palestine
:Address for Services

()155

العالمة التجارية رقم 25110:
يف الصنف 30 :
التاريخ 2014/06/19 :
مــن اجــل  :بسكويت,شــوكوالتة,رقائق بســكويت,كيك
,فطائر,منتجــات املخابــز ومحــات الحلويات,تورتات(كيــك
بالفواكــة)
بأسم  :أيت غيدا ساناي يف تيكاريت أنونيم سريكيتي
العنــوان  :هوســنوديي ماهاليــي كيزيلســيكيل مامــوت بيهليفــان
يس دي .ايت بــازا رقــم  11تيبــي بــايس أسكيســيهري تركيــا
عنــوان التبليــغ  :ف ـراس اتــرة نابلــس عــارة جالرييــا ســنرت ص ب
768

Trade Mark No.:25110
In Class: 30
Date: 19/06/2014
In Respect of: Biscuits, Chocolates
,Crackers, Waffers, Cakes, Pastries,Products Of Patisserie And Bakery ,Tarts
In the name of: Eti gida Sanayi Ve
Ticaret Anonim Sirketi
Address: Hosnudiye Mahallesi KizilcikliMahmut Pehlivan Cd .Eti plaza
.No:11 Tepebasi Eskisehir TURKIYE
Address for Services:
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Trade Mark No.:25111
In Class: 43
Date: 22/06/2014
In Respect of: FOOD AND DRINKS
In the name of: khaled kareem me-
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25111: العالمة التجارية رقم
43 : يف الصنف
2014/06/22 : التاريخ
 املاكوالت واملرشوبات: من اجل
 خالد كريم ميخائيل الخوري: بأسم

khaeil alkhoury
Address: Beit Sahour / DOWNTOWN
Beit Sahour / :Address for Services

 وسط البلد/  بيت ساحور: العنوان
 وسط البلد/  بيت ساحور: عنوان التبليغ

DOWNTOWN
)157(

Trade Mark No.:25112
In Class: 25
Date: 22/06/2014
In Respect of: All kind of leather and
plastic shoes
In the name of: Owaiwi brothers for
general trading
.Address: Hebron -Adel St
Address for Services : Hebron -Adel
St.

25112: العالمة التجارية رقم
25 : يف الصنف
2014/06/22 : التاريخ
 األحذية الجلدية والبالستيكية بكافة أنواعها: من اجل
 رشكة عويوي اخوان للتجارة العامة: بأسم
شارع العدل-  الخليل: العنوان
شارع العدل-  الخليل: عنوان التبليغ
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العالمة التجارية رقم 25115:
يف الصنف 35 :
التاريخ 2014/06/23 :
من اجل  :اإلعالن واألعامل املهنية

Trade Mark No.:25115
In Class: 35
Date: 23/06/2014
In Respect of: Advertising; business

بأسم  :اياد هشام شحدة قفيشة

;management
In the name of: Iyad hisham shehdeh

العنوان  :الخليل واد التفاح
عنوان التبليغ  :الخليل واد التفاح

kafesheh
Address: Hebron, Hebron center
Hebron, He� :Address for Servicess
bron center
()159

العالمة التجارية رقم 25116:
يف الصنف 34 :
التاريخ 2014/06/23 :
مــن اجــل  :تبــغ خــام أو مصنــع ويشــمل الســيجار  ,الســجائر ,
الســيجار الصغــر  ,التبــغ املســتخدم يف لــف الســجائر بشــكل
شــخيص  ,تبــغ الغليــون  ,تبــغ املضــغ  ,تبــغ االستنشــاق “الشــم”
 ,بدائــل التبــغ (ليســت لغايــات طبيــة) أغ ـراض املدخــن  ,وتشــمل
ورق الســجائر واألنابيــب  ,فالتــر الســجائر  ,علــب التبــغ  ,صناديــق
الســجائر واملنفضــات غــر املصنوعــة مــن مــواد مثينــة  ,املســبوكة

Trade Mark No.:25116
In Class: 34
Date: 23/06/2014
In Respect of: Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, including
cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for
roll your own cigarettes, pipe tobacco,
;chewing tobacco, snuff tobacco, kretek
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snus; tobacco substitutes (not for medi- ,  أدوات (عــدة) الجيــب للــف الســجائر,  الغاليــن, أو املغلفــة بهــا
 اعــواد الثقــاب, الوالعــات
cal purposes); smokers` articles, including cigarette paper and
tubes, cigarette filters, tobacco tins,
cigarette cases and ashtrays, pipes,
pocket apparatus for rolling cigarettes,
.lighters; matches
In the name of: Philip Morris Products
.S. A
Address: Quai Jeanrenaud 3, Neuchatel,2000 Switzerland
Address for Services:

 ايه. فيليب موريس بروداكتس اس: بأسم
 سويرسا-  نوشاتيل2000 ؛3  كواي جينريينود: العنوان
 رام الله- 1591 :ب. ص: عنوان التبليغ

)160(

Trade Mark No.:25117
In Class: 34
Date: 23/06/2014
In Respect of: Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, including
cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco
for roll your own cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes
(not for medical purposes); smokers`
articles, including cigarette paper and
tubes, cigarette filters, tobacco tins,
cigarette cases and ashtrays, pipes,
pocket apparatus for rolling cigarettes,
lighters; matches

25117: العالمة التجارية رقم
34 : يف الصنف
2014/06/23 : التاريخ
 الســجائر,  تبــغ خــام أو مصنــع ويشــمل الســيجار: مــن اجــل
 التبــغ املســتخدم يف لــف الســجائر بشــكل,  الســيجار الصغــر,
, ” تبــغ االستنشــاق “الشــم,  تبــغ املضــغ,  تبــغ الغليــون, شــخيص
 وتشــمل, بدائــل التبــغ (ليســت لغايــات طبيــة) أغ ـراض املدخــن
 صناديــق,  علــب التبــغ,  فالتــر الســجائر, ورق الســجائر واألنابيــب
 املســبوكة, الســجائر واملنفضــات غــر املصنوعــة مــن مــواد مثينــة
 أدوات (عــدة) الجيــب للــف الســجائر,  الغاليــن, أو املغلفــة بهــا
 اعــواد الثقــاب,  الوالعــات,

2015 / 4 / 19 العدد الثاين عرش

108

In the name of: Philip Morris Products
.S. A
Address: Quai Jeanrenaud 3, Neuchatel,2000 Switzerland
Address for Services:

 ايه. فيليب موريس بروداكتس اس: بأسم
 سويرسا-  نوشاتيل2000 ؛3  كواي جينريينود: العنوان
 رام الله- 1591 :ب. ص: عنوان التبليغ

)161(

Trade Mark No.:25118
In Class: 43
Date: 23/06/2014
In Respect of: Services for providing

25118: العالمة التجارية رقم
43 : يف الصنف
2014/06/23 : التاريخ
. االيواء املؤقت- خدمات توفري االطعمة واملرشوبات: من اجل

food and drink; temporary accommo.dation
In the name of: shareket al ajneha al

 رشكة األجنحة الفندقية امللكية: بأسم

foundokia al malakia
Address: Nablus, Share Rafeedia
Address for Services : Nablus, Share

شارع رفيديا-  نابلس: العنوان
شارع رفيديا-  نابلس: عنوان التبليغ

Rafeedia
)162(

Trade Mark No.:25119
In Class: 5
Date: 23/06/2014

25119: العالمة التجارية رقم
5 : يف الصنف
2014/06/23 : التاريخ
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مــن اجــل  :املنتجــات الصيدالنيــة؛ األدويــة؛ املنتجــات الصيدالنيــة
التــي تعتمــد عــى منتجــات بحريــة ،زيــوت أساســية ،مســتخلصات
نباتيــة ،منتجــات مــن أصــل طبيعــي أو كيميــايئ؛ األدويــة التــي
تعتمــد عــى منتجــات بحريــة ،زيــوت أساســية ،مســتخلصات نباتية،
منتجــات مــن أصــل طبيعــي أو كيميــايئ؛ املنتجــات الصيدالنيــة،
أي محاليــل لتنظيــف ،غســل ،ترطيــب املم ـرات األنفيــة والجيــوب
األنفيــة والوقايــة مــن مســببات أمـراض األنــف والجيــوب األنفيــة؛
املنتجــات الصيدالنيــة ،أي لرتطيــب وتخفيــف عــبء الشــعب
الهوائيــة؛ املنتجــات الصيدالنيــة ،أي لتجديــد ،إصــاح ،شــفاء الغشــاء
املخاطــي التنفــي؛ املنتجــات الصيدالنيــة ،أي محاليــل ملعالجــة،
تخفيــف األعـراض ،تخفيــف اآلالم ،تجفيــف ،تخفيــف عــبء ،تطهري
الجهــاز التنفــي الســفيل والعلــوي ،أي املم ـرات األنفيــة ،الجيــوب
األنفيــة ،البلعــوم ،الحلــق والشــعب الهوائيــة؛ األدويــة ،أي محاليــل
ملعالجــة ،تخفيــف األعــراض ،تخفيــف اآلالم ،تجفيــف ،تخفيــف
عــبء ،تطهــر الجهــاز التنفــي العلــوي والســفيل ،أي املمــرات
األنفيــة ،الجيــوب األنفيــة ،البلعــوم ،الحلــق والشــعب الهوائيــة؛
املنتجــات الصيدالنيــة ملعالجــة املمـرات األنفيــة ،الجيــوب األنفيــة،
البلعــوم ،الحلــق والشــعب الهوائيــة؛ محاليــل تهدئــة أعــراض
املمــرات األنفيــة ،الجيــوب األنفيــة ،البلعــوم ،الحلــق والشــعب
الهوائيــة؛ محاليــل مســكنة لــأمل للممــرات األنفيــة ،الجيــوب
األنفيــة ،البلعــوم ،الحلــق والشــعب الهوائيــة؛ محلــول تجفيــف
للممــرات األنفيــة ،الجيــوب األنفيــة ،البلعــوم ،الحلــق والشــعب
الهوائيــة؛ مــادة إزالــة احتقــان املم ـرات األنفيــة ،الجيــوب األنفيــة،
البلعــوم ،الحلــق والشــعب الهوائيــة؛ مطهــر فــرويس و /أو بكتــري
للممــرات األنفيــة ،الجيــوب األنفيــة ،البلعــوم ،الحلــق والشــعب
الهوائيــة؛ محاليــل ،مســتحلبات ،كرميــات ،جــات ،مراهــم ،محاليــل
جــل دقيــق للمم ـرات األنفيــة ،الجيــوب األنفيــة ،البلعــوم ،الحلــق
والشــعب الهوائيــة لتنظيــف ،غســل ،ترطيــب ،إماهــة ،حاميــة،
تجديــد ،إصــاح ،شــفاء ،الوقايــة مــن مســببات األم ـراض  ،ENTال
ســيام مســببات أمراض املســالك الهوائيــة العلوية والســفلية ،وضمن
إطــار مســببات األمــراض مثــل الــرد ،عــدوى اإلنفلونــزا ،التهــاب
مخاطيــة األنــف ،وال ســيام التهــاب مخاطيــة األنــف األرجــي ،حمــى
القــش ،جفــاف األنــف ،التهــاب الجيــوب األنفيــة ،التهــاب األنــف
والجيــوب األنفيــة ،التهــاب البلعــوم األنفــي ،التهــاب البلعــوم،
التهــاب الحنجــرة ،التهــاب الشــعب ،التهــاب القصيبــات العنايــة
بعــد الجراحــة؛ محاليــل ،مســتحلبات ،كرميــات ،جيــات ،مراهــم،
محاليــل جــل دقيــق للممـرات األنفيــة ،الجيــوب األنفيــة ،البلعــوم،
الحلــق والشــعب الهوائيــة ملعالجــة ،تخفيــف أعـراض مجــال الجهــاز
التنفــي ،تخفيــف أمل مجــال الجهــاز التنفــي،،
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In Respect of: Pharmaceutical products; medicines; pharmaceutical products based on marine products, essential oils, plants extracts, products of
natural or chemical origin; medicines
based on marine products, essential
oils, plants extracts, products of natural or chemical origin; pharmaceutical
products, namely solutions for hygiene,
washing, moistening of the nasal passages and sinuses and the prevention
of pharmaceutical products, namely for
moistening and decongestion of bronchial tubes; pharmaceutical products,
namely for the regeneration, repairing, healing of the respiratory mucous
membrane; Pharmaceutical products,
namely solutions for the treatment,
alleviation of symptoms, alleviation of
pains, drainage, decongestion, disinfection of the lower and upper respiratory tract, namely the nasal passages,
sinuses, pharynx, throat and bronchial
tubes; medicines, namely solutions for
treatment, alleviation of symptoms,
alleviation of pains, drainage, decongestion, disinfection of the upper and
lower respiratory tract, namely the
nasal passages, sinuses, pharynx, throat
and bronchial tubes; pharmaceutical
products for the treatment of the nasal
passages, sinuses, pharynx, throat and
bronchial tubes ; solutions soothing the
the symptoms of the nasal passages,
sinuses, pharynx, throat and bronchial
tubes; painkiller solutions for the nasal
passages, sinuses, pharynx, throat and
bronchial tubes; draining solution for
the nasal passages, sinuses, pharynx,
throat and bronchial tubes; decongestant for the nasal passages, sinuses,
;nasal and sinus pathologies
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تجفيــف ،تخفيــف عــبء ،تطهــر وتجديــد ،إصــاح ،شــفاء ضمــن
إطــار مســببات األمــراض مثــل الــرد ،عــدوى اإلنفلونــزا ،التهــاب
مخاطيــة األنــف ،وال ســيام التهــاب مخاطيــة األنــف األرجــي ،حمــى
القــش ،جفــاف األنــف ،التهــاب الجيــوب األنفيــة ،التهــاب األنــف
والجيــوب األنفيــة ،التهــاب البلعــوم األنفــي ،التهــاب البلعــوم،
التهــاب الحنجــرة ،التهــاب الشــعب ،التهــاب القصيبــات ،العنايــة
بعــد الجراحــة؛ قطــرات؛ بخــاخ؛ منفــث ،محاليــل للرتذيــذ ،عــاج
األيروســول للمم ـرات األنفيــة ،الجيــوب األنفيــة ،البلعــوم ،الحلــق
والشــعب الهوائيــة لتنظيــف ،غســل ،ترطيــب ،إماهــة ،حاميــة،
تجديــد ،إصــاح ،شــفاء ،الوقايــة مــن مســببات األمــراض ،ENT
ال ســيام مســببات أمــراض املســالك الهوائيــة العلويــة والســفلية،
وضمــن إطــار مســببات األمــراض مثــل الــرد ،عــدوى اإلنفلونــزا،
التهــاب مخاطيــة األنــف ،وال ســيام التهــاب مخاطيــة األنــف
األرجــي ،حمــى القــش ،جفــاف األنــف ،التهــاب الجيــوب األنفيــة،
التهــاب األنــف والجيــوب األنفيــة ،التهــاب البلعــوم األنفــي ،التهاب
البلعــوم ،التهــاب الحنجــرة ،التهــاب الشــعب ،التهــاب القصيبــات،
العنايــة بعــد الجراحــة؛ منفــث ،محاليــل للرتذيــذ ،عــاج األيروســول
للممــرات األنفيــة ،الجيــوب األنفيــة ،البلعــوم ،الحلــق والشــعب
الهوائيــة ملعالجــة ،تخفيــف أعــراض مجــال الجهــاز التنفــي،
تخفيــف األمل يف مجــال الجهــاز التنفــي ،تجفيــف ،تخفيــف عــبء،
تطهــر وتجديــد ،إصــاح ،شــفاء ضمــن إطــار مســببات األمــراض
مثــل الــرد ،عــدوى اإلنفلون ـزا ،التهــاب مخاطيــة األنــف ،وال ســيام
التهــاب مخاطيــة األنــف األرجــي ،حمــى القــش ،جفــاف األنــف،
التهــاب الجيــوب األنفيــة ،التهــاب األنــف والجيــوب األنفيــة،
التهــاب البلعــوم األنفــي ،التهــاب البلعــوم ،التهــاب الحنجــرة،
التهــاب الشــعب ،التهــاب القصيبــات ،العنايــة بعــد الجراحــة؛
مســاحيق للتخفيــف ،أقــراص دواء فــوارة للممــرات األنفيــة،
الجيــوب األنفيــة ،البلعــوم ،الحلــق والشــعب الهوائيــة لتنظيــف،
غســل ،ترطيــب ،إماهــة ،حاميــة ،تجديــد ،إصــاح ،شــفاء ،الوقايــة
مــن مســببات األم ـراض  ،ENTال ســيام مســببات أم ـراض املســالك
الهوائيــة العلويــة والســفلية ،وضمــن إطــار مســببات األمـراض مثــل
الــرد ،عــدوى اإلنفلونـزا ،التهــاب مخاطيــة األنــف ،وال ســيام التهاب
مخاطيــة األنــف األرجــي ،حمــى القــش ،جفــاف األنــف ،التهــاب
الجيــوب األنفيــة ،التهــاب األنــف والجيــوب األنفيــة ،التهــاب
البلعــوم األنفــي ،التهــاب البلعــوم ،التهــاب الحنجــرة ،التهــاب
الشــعب ،التهــاب القصيبــات ،العنايــة بعــد الجراحــة؛ مســاحيق
للتخفيــف ،أقـراص دواء فــوارة للممـرات األنفيــة الجيــوب األنفيــة،
البلعــوم ،الحلــق والشــعب الهوائيــة ملعالجــة ،تخفيــف أعــراض
مجــال الجهــاز التنفــي ،تخفيــف األمل يف مجــال الجهــاز التنفــي،
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;pharynx, throat and bronchial tubes
viral and/or bacterial disinfectant of
the nasal passages, sinuses, pharynx,
throat and bronchial tubes; solutions,
emulsions, creams, gels, ointments,
micro-gel solutions for nasal passages,
sinuses, pharynx, throat and bronchial
tubes for hygiene, washing, moistening, rehydration, protection, regeneration, repairing, healing, prevention of
ENT pathologies, notably pathologies
of the upper and lower airways, and
within the framework of pathologies
such as cold, flu infections, rhinitis,
and notably allergic rhinitis, hay fever,
nasal dryness, sinusitis, rhinosinusitis,
rhinopharyngitis, pharyngitis, laryngitis, bronchitis, bronchiolitis, post-operative care; solutions, emulsions,
creams, gels, ointments, micro-gel
solutions for the nasal passages, sinuses, pharynx, throat and bronchial tubes
for the treatment, alleviation of symptoms of respiratory sphere, alleviation
of pain of the respiratory sphere, drainage, decongestion, disinfection and
regeneration, repairing, healing within
the framework of pathologies such as
cold, flu infections, rhinitis, and notably allergic rhinitis, hay fever, nasal
dryness,sinusitis, rhinosinusitis, rhinopharyngitis, pharyngitis, laryngitis,
bronchitis, bronchiolitis, post-operative
care; drops; spray; jet, solutions for the
nebulization, the aerosoltherapy for the
nasal passages, sinuses, pharynx, throat
and bronchial tubes for hygiene, washing,moistening, rehydration, protection,
regeneration, repairing, healing, prevention of ENT pathologies, notably
pathologies of the upper and lower
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airways, and within the framework of
pathologies such as cold, flu infections,
rhinitis, and notably allergic rhinitis,
hay fever, nasal dryness, sinusitis, rhinosinusitis, rhinopharyngitis, pharyngitis, laryngitis, bronchitis, bronchiolitis,
post-operative care; jet, solutions for
for the nebulization, the aerosoltherapy
for the nasal passages, sinuses, phar
ynx, throat and bronchial tubes for the
treatment, alleviation of symptoms of
respiratory sphere, alleviation of pain
in the respiratory sphere, drainage,
decongestion, disinfection and regeneration, repairing, healing within the
framework of pathologies such as cold,
flu infections, rhinitis, and notably allergic rhinitis, hay fever, nasal dryness,
sinusitis, rhinosinusitis, rhinopharyngitis, pharyngitis, laryngitis, bronchitis, bronchiolitis, post-operative care;
powders to be diluted, effervescent
tablets for the nasal passages, sinuses,
pharynx, throat and bronchial tubes for
hygiene, washing, moistening, rehydration, protection, regeneration, repairing, healing, prevention of ENT pathologies, notably pathologies of the upper
and lower airways, and within the
framework of pathologies such as cold,
flu infections, rhinitis, and notably allergic rhinitis, hay fever, nasal dryness,
sinusitis, rhinosinusitis, rhinopharyngitis, pharyngitis, laryngitis, bronchitis,
bronchiolitis, post-operative care; powders to be diluted, effervescent tablets
for the nasal passages, sinuses, pharynx, throat and bronchial tubes for the
treatment, alleviation of symptoms of
respiratory sphere, alleviation of pain
in the respiratory sphere, drainage,
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 شــفاء ضمــن، إصــاح، تطهــر وتجديــد، تخفيــف عــبء،تجفيــف
 التهــاب، عــدوى اإلنفلونــزا،إطــار مســببات األمــراض مثــل الــرد
 حمــى، وال ســيام التهــاب مخاطيــة األنــف األرجــي،مخاطيــة األنــف
 التهــاب األنــف، التهــاب الجيــوب األنفيــة، جفــاف األنــف،القــش
، التهــاب البلعــوم، التهــاب البلعــوم األنفــي،والجيــوب األنفيــة
 العنايــة، التهــاب القصيبــات، التهــاب الشــعب،التهــاب الحنجــرة
. فائــق التوتــر،بعــد الجراحــة؛ مصــل بحــري متســاوي التأثــر
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decongestion, disinfection and regeneration, repairing, healing within the
framework of pathologies such as cold,
flu infections, rhinitis, and notably allergic rhinitis, hay fever, nasal dryness,
sinusitis, rhinosinusitis, rhinopharyngitis, pharyngitis, laryngitis, bronchitis, bronchiolitis, post-operative care;
isotonic, hypertonic marine serum
 البوراتوار دي ال مري: بأسم
In the name of: LABORATOIRE DE
LA MER
Address: Avenue du Général Pat35400  زاك دى ال مادلــن، أفينــو دو جــرال باتــون: العنــوان
ton ZAC de la Madeleine 35400
ســان مالــو فرنســا
SAINT-MALO- FRANCE
Address for Services:
West bank – Tammun- Nablus : عنــوان التبليــغ
– Palestine

)163(

Trade Mark No.:25120
In Class: 10
Date: 23/06/2014
In Respect of: Medical instrument and
devices for moistening, decongestion,
regeneration, repairing, healing of the
respiratory mucous membrane, for
treatment, alleviation of symptoms of
respiratory sphere, alleviation of pain
of respiratory sphere, draining, decongestion, disinfection of lower and upper respiratory tract, namely the nasal
passages, sinuses, pharynx, throat and
bronchial tubes; medical systems for
tion, repairing, healing of the respiratory mucous membrane for the treatment,
moistening, decongestion, regenera

25120: العالمة التجارية رقم
10 : يف الصنف
2014/06/23 : التاريخ
، تخفيــف عــبء، عــدد وأدوات طبيــة لرتطيــب: مــن اجــل
، ملعالجــة، شــفاء الغشــاء املخاطــي التنفــي، إصــاح،تجديــد
 تخفيــف أمل مجــال،تخفيــف أعــراض مجــال الجهــاز التنفــي
 تطهــر الجهــاز، تخفيــف عــبء، تجفيــف،الجهــاز التنفــي
، الجيــوب األنفيــة، أي املمـرات األنفيــة،التنفــي الســفيل والعلــوي
، الحلــق والشــعب الهوائيــة؛ األنظمــة الطبيــة لرتطيــب،البلعــوم
 شــفاء الغشــاء املخاطــي التنفــي، إصــاح، تجديــد،تخفيــف عــبء
 تخفيــف أمل، تخفيــف أعــراض مجــال الجهــاز التنفــي،ملعالجــة
 تطهــر الجهــاز، تخفيــف عــبء، تجفيــف،مجــال الجهــاز التنفــي
، الجيــوب األنفيــة، أي املمـرات األنفيــة،التنفــي الســفيل والعلــوي
. الحلــق والشــعب الهوائيــة،البلعــوم
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alleviation of symptoms of respiratory
sphere, alleviation of pain of respiratory sphere, draining, decongestion,
disinfection of lower and upper respiratory tract, namely the nasal passages,
sinuses, pharynx, throat and bronchial
.tubes
 البوراتوار دي ال مري: بأسم
In the name of: LABORATOIRE DE
LA MER
Address: Avenue du Général Pat35400  زاك دى ال مادلــن، أفينــو دو جــرال باتــون: العنــوان
ton ZAC de la Madeleine 35400
.ســان مالــو فرنســا
SAINT-MALO- FRANCE
Address for Services:
West bank – Tammun- Nablus : عنــوان التبليــغ
– Palestine

)164(

Trade Mark No.:25123
In Class: 31
Date: 23/06/2014
In Respect of: Animal feed
In the name of: AMBAR, CENTRAL
AGRICULTURAL COOPERATIVE
.SOCIETY, LTD
Address: Mifalei Granot, D.N. Hefer,
38100, Israel
Address for Services:

25123: العالمة التجارية رقم
31 : يف الصنف
2014/06/23 : التاريخ
 علف الحيوانات: من اجل
. مليتد، سنرتال أغريكلترشال كواوبريتيف سوسيتي، عمرب: بأسم
 ارسائيل،38100 ، هيفر.ان. دي، ميفايل غرانوت: العنوان
ب. ص، محامــون، عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة: عنــوان التبليــغ
رام اللــه,74

)165(

Trade Mark No.:25125

25125: العالمة التجارية رقم
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In Class: 5
يف الصنف 5 :
Date: 23/06/2014
التاريخ 2014/06/23 :
من اجل  :مستحرضات ومواد صيدلية وطبية ،اللقاحات.
In Respect of: Pharmaceutical and
;medicinal preparations and substances
vaccines
بأسم  :غالكسو غروب مليتد
In the name of: Glaxo Group Limited
العنــوان  980 :غريــت وســت رود ،برنتفــورد ،ميدلســكس يت Address: 980 Great West Road, Brent-
ford, Middlesex TW8 9GS, England
دبليــو9 8جــي اس ،انجلــرا
Address for Services:
عنــوان التبليــغ  :عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة ،محامــون ،ص.ب
,74رام اللــه

()166

العالمة التجارية رقم 25126:
يف الصنف 30 :
التاريخ 2014/06/24 :
مــن اجــل  :كاكاو ،كاتــو ،شــوكوالتة ،كرميــة الشــوكوالته ،كاتــو
مــع حليــب الــكاكاو و كرميــة الشــوكوالته.
بأســم  :ســولني ســيكوالتا غيــدا ســانايي يف تيكاريــت أنونيــم
ســركيتي
العنــوان  .4 :اورغنايــز ســنايي بولغيــزي  83412 ،نولــو
كادي رقــم ,4 :ســهيتكاميل غازيانتيــب  ,تركيــا
عنوان التبليغ  :ص.ب  74472البرية .هاتف 2989760

Trade Mark No.:25126
In Class: 30
Date: 24/06/2014
In Respect of: Cocoa, cakes, chocolates, chocolate creams, cakes with
.cocoa milk and chocolate cream
In the name of: SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI VE TICARET
ANONIM SIRKETI
Address: 4. Organize Sanayi Bolgesi,
83412 Nolu Cad. No: 4 Sehitkamil
Gaziantep, Turkey
Address for Services:
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Trade Mark No.:25131
In Class: 3
Date: 24/06/2014
In Respect of: shampoo, liquid
soap,body cream, disinfectanat ,per.fumes,mouth wash, extract oils
In the name of: azzouni for pharmaceuicols of raw materials .com
Address: nablus
Address for Services : nablus

العالمة التجارية رقم 25131:
يف الصنف 3 :
التاريخ 2014/06/24 :
من اجل  :شامبو الشعر والصابون السائل وكرميات البرشة
واملطهرات والعطور وغسول الفم والزيوت العطرية
بأسم  :رشكة العزوين ملستودعات االدوية واملواد االولية
العنوان  :نابلس
عنوان التبليغ  :نابلس

مالحظــة  :ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــات والعبــارات الوصفيــة ذات
االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة
()168

العالمة التجارية رقم 25132:
يف الصنف 16 :
التاريخ 2014/06/26 :
مــن اجــل  :الــورق والــورق املقــوى واملنتجــات
املصنوعــة مــن هــذه املــواد وغــر واردة يف
فئــات أخــرى ،املطبوعــات  ،الكتــب ،الكتــب
التعليميــة املســاعدة ،مــواد تجليــد الكتــب،
الصــور الفوتوغرافيــة ،القرطاســية ،مــواد اللصــق
املســتعملة يف القرطاســية أو لغايــات منزليــة،
ومــواد الفنانــن ،فــرايش الدهــان أو التلويــن،
االالت الكاتبــة واللــوازم

Trade Mark No.:25132
In Class: 16
Date: 26/06/2014
In Respect of: paper, cardboard and goods made
;from these materials not included in other classes
printed matter; bookbinding material; books; ed;ucational helping books; photographs; stationery
;adhesives for stationery or household purposes
office requisites (except furniture) instructional
and teaching material ( except apparatus) plastic
materials for packaging (not included in other
artists’ materials; paint brushes; typewriters and
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.classes); printers’ type; printing blocks

املكتبية ( عدا األثاث) ،مواد التوجيه والتدريس
(عدا األجهزة) ،مواد التغليف البالستيكية (غري
الواردة يف فئات أخرى) ،حروف الطباعة،
الكليشيهات (الراسامت).
بأسم  :ماهر عدنان أبو الحاج /مكتبة دار االعالمIn the name of: Maher Adnan Abu Elhaj\ Mktabet .
.Dar AlElam
العنوان  :نابلس /الضفة الغربية.
.Address: Nablus\ West Bank
Address for Services:
عنوان التبليغ  :البرية ،مركز البرية التجاري /ط،6
صندوق بريد (.)3663

()169

العالمة التجارية رقم 25133:
يف الصنف 30 :
التاريخ 2014/06/26 :
مــن اجــل  :الــن والشــاي ومنتجــات الشــاي والشــاي املثلــج
واملرشوبــات املثلجــة واملنكهــة بالشــاي وشــاي األعشــاب غــر طبيــة،
مســتحرضات ومرشوبــات أساســها الشــاي ،منتجــات القهــوة  ،بدائــل
القهــوة ،مســتخرجات مــن بدائــل القهــوة ،مســتحرضات ومرشوبــات
أساســها بدائــل القهــوة ،مرشوبــات أساســها القهــوة ،شــيكوري
(خليــط مــن الدقيــق والقهــوة ومكونــات أخــرى) ،القهــوة املثلجــة
واملرشوبــات املثلجــة واملنكهــة بالقهــوة ،مســتحرضات أساســها
الشــعري ،والــكاكاو ومســتحرضات ومرشوبــات أساســها الــكاكاو،
والشــوكوال ،منتجــات الشوكوالومســتحرضات ومرشوبــات أساســها
الشــوكوال ،محليــات ،كانــدي ،علــك ،محليــات طبيعيــة ،منتجــات
مخبــوزة ،معجنــات ،كــويك ،وافــر ،تــويف ،بودنــج ،آيــس كريــم ،عنارص
جامعــة لصناعــة اآليــس كريــم ،مثلوجــات املائيــة ،رشابــات ،كعــك
مثلــج ،محليــات مثلجــة ،ألبــان مثلجــة ،الســكر واملحليــات واألرز
والتابيــوكا والســاجو ،الــن األصطناعــي ،الدقيــق واملســتحرضات
املصنوعــة مــن الحبــوب ،وأيضــا عــى شــكل أطبــاق جاهــزة ،بيت ـزا
بأنواعهــا ،الســندويش ،خليــط مــن عنــارص مــن املعجنــات وعجينــة
الــدوف الجاهــزة للفــرن ،والخبــز والبســكويت والفطائــر والحلويــات
والحلويــات املثلجــة ،عســل النحــل والعســل األســود وبدائل العســل،
والخمــرة ،معجنــات ،شــعريية ،مــواد غذائيــة أساســها األرز،

Trade Mark No.:25133
In Class: 30
Date: 26/06/2014
In Respect of: Tea, coffee, tea products, iced tea, tea-based iced and
flavoring beverages, herbal tea not for
medical purposes, tea-based preparations and beverages, coffee products,
coffee substitutes, extracts from coffee
substitutes, coffee substitutes-based
preparations and beverages, coffee-based beverages, chicory (mixture
of flour and coffee other components),
coffee-based iced and flavoring beverages, malt-based preparations, cocoa
and cocoa-based beverages, chocolate, chocolate products and chocolate-based preparations and beverages,
confectionery, candies, gum, natural
sweeteners, bakery products, pastries,
cookies, wafer, toffee, puddings, ice
,cream, binding agent for ice cream
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، مرق سلطة، منتجات تنكيه وتعطري للطعام، مرق الصويا،نقانق
iced water, sherbets, iced cake, iced
dairies, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-  البهارات والتوابل والصلصة واملكرونة، امللح والخردل والخل،مايونيز
والثلج
cial coffee; flour and preparations and
ready meals made from cereals, pizza
of all kinds, sandwiches, a mixture of
components from the pastry and dough
oven-ready, bread, biscuits, pies,
confectionery, ices, honey, molasses,
honey substitutes, yeast, pastries, vermicelli, rice-based foodstuff, hot dog,
soy sauce, food flavorings, salad sauce,
mayonnaise, salt, mustard, vinegar,
sauces (condiments), spices, macaroni,
ice
 رشكة أحمد محمد صالح باعشن ورشكاه: بأسم
In the name of: AHMED MOHAMED
.SALEH BAESHEN & CO
Address: PO BOX 18 JEDDAH
 – اململكــة العربيــة21411  جــدة18 .ب. ص: العنــوان
21411, SAUDI ARABIA
الســعودية
:Address for Services
P.O Box /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ
3800 Al-Beereh

)170(

Trade Mark No.:25134
In Class: 30
Date: 26/06/2014
In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations
made from cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder;
salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; ice

25134: العالمة التجارية رقم
30 : يف الصنف
2014/06/26 : التاريخ
 القهــوة والشــاي والــكاكاو والســكر: مــن اجــل
واألرز والتابيــوكا والســاجو ومــا يقــوم مقــام
 الدقيــق واملســتحرضات املصنوعــة، القهــوة
 الخبــز واملعجنــات والحلويــات، مــن الحبــوب
، العســل ودبــس الســكر،  والحلــوى املثلجــة،
 امللــح والخــردل، الخمــرة ومســحوق الخبــازة
 الثلــج، البهــارات، )والخــل الصلصــات (التوابــل
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بأســم  :رشكــة الرشيــف لصناعــة وتجــارة املــواد
الغذائيــة  -عاديــة عامــة
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In the name of: Sharikat Al Sharif Lisina’et wa
Tijaret Al Mawad Al Ghitha’iyeh – Adiyeh Ammah
Address: Al Hawooz Al Awwal, Hebron, The
West Bank, Palestine
Address for Services:

العنــوان  :الحــاووز االول ,الخليــل ,الضفــة
الغربيــة ,فلســطني
عنــوان التبليــغ /AGIP - TMP Agents :
P.O Box 3800 Al-Beereh
مالحظــة  :ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــات والعبــارات الوصفيــة ذات
االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة

()171

العالمة التجارية رقم 25135:
يف الصنف 32 :
التاريخ 2014/06/26 :
من اجل  :البرية غري الكحولية  ،املياه املعدنية والغازية واملرشوبات
األخرى غري الكحولية  ،رشاب الفواكه وعصري الفواكه  ،مركزات
العصائر واملستحرضات األخرى لصنع املرشوبات
بأسم  :رشكة الرشيف لصناعة وتجارة املواد الغذائية  -عادية عامة
العنوان  :الحاووز االول ,الخليل ,الضفة الغربية ,فلسطني
عنوان التبليغ P.O Box /AGIP - TMP Agents :
3800 Al-Beereh

Trade Mark No.:25135
In Class: 32
Date: 26/06/2014
In Respect of: Non-alcoholic beer,
mineral and aerated waters and other
non-alcoholic drinks; fruit drinks and
fruit juices; syrups and other preparations for making beverages
In the name of: Sharikat Al Sharif
Lisina’et wa Tijaret Al Mawad Al
Ghitha’iyeh – Adiyeh Ammah
Address: Al Hawooz Al Awwal, Hebron, The West Bank, Palestine
:Address for Services

مالحظــة  :ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــات والعبــارات الوصفيــة ذات
االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة
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Trade Mark No.:25136
25136: العالمة التجارية رقم
In Class: 30
30 : يف الصنف
Date: 26/06/2014
2014/06/26 : التاريخ
In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tap-  القهوة والشاي والكاكاو والسكر واألرز: من اجل
ioca, sago, artificial coffee; flour and preparations  الدقيق، والتابيوكا والساجو وما يقوم مقام القهوة
 الخبز، واملستحرضات املصنوعة من الحبوب
made from cereals, bread, pastry and confection العسل،  والحلوى املثلجة، واملعجنات والحلويات
ery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder;
 امللح،  الخمرية ومسحوق الخبازة،ودبس السكر
salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
، البهارات، )والخردل والخل الصلصات (التوابل
spices; ice
الثلج
 عادية-  رشكة محالت العجاوي التجارية: بأسم
In the name of: Sharikat Mahallat Al-Ajjawi
عامة
Al-Tijaryeh – Adiyeh Ammah
 فلسطني, الضفة الغربية, جنني, عجه: العنوان
Address: Ajja, Jenin, The West Bank, Palestine
:Address for Services
/AGIP - TMP Agents : عنوان التبليغ
P.O Box 3800 Al-Beereh

)173(

Trade Mark No.:25137
In Class: 11
Date: 26/06/2014
In Respect of: Hydrants , Pipes ,(parts of sanitary
installations ) Water -pipes for sanitary installations Terra seep , Hot - water heating setting pipe
parts , Pipe joint for water heating equipment ,
Pipe hoop for water heating equipment , Bath
fittings , Electrical water heater , Lamps

25137: العالمة التجارية رقم
11 : يف الصنف
2014/06/26 : التاريخ
 انابيب,  حنفيات رئيسية للمطافئ: من اجل
( اجزاء من تركيبات صحية ) انابيب مياه
 قطع,  قطع منع الرتكيب, للرتكيبات الصحية
 وصالت االنابيب ملعدات, االنابيب لتسخني املياه
,  اطواق االنابيب ملعدات املياه, تسخني املياه
,  مسخنات املياه الكهربائية, معدات للحامم
. املصابيح
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بأسم  :تايز هو كاكا سانيتاري & بلو مبينغ كو
 ..ال يت دي
العنوان  :جيانغكو زهونغكسياو =انكو  ,هو
انغيان اكونوميك ديفيلزمبانت زون تيازهو ز
هيجيانغ الصني
عنوان التبليغ  :رام الله
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In the name of: Taizhou Kaka Sanitary & Plumbing Co Ltd
Address: Zhongxiaoyuanqu , Huangyan Economic Development Zone Taizhou , Zhejiang China
Address for Services:
()174

Trade Mark No.:25138
In Class: 20
Date: 26/06/2014
.In Respect of: Furniture in class 20
In the name of: Ashley Furniture Indus.tries, Inc
Address: One Ashley Way, Arcadia, Wisconsin 54612, USA
Address for Services:

العالمة التجارية رقم 25138:
يف الصنف 20 :
التاريخ 2014/06/26 :
من اجل  :األثاث يف الصنف .20
بأسم  :أشيل فرينترش إندسرتيز  ،إنك.
العنوان  :ون أشيل واي  ،أركاديا  ،ويسكونسون ،54612
الواليات املتحدة األمريكية.
عنوان التبليغ  :ص.ب  74472البرية .هاتف 2989760

()175

العالمة التجارية رقم 25139:
يف الصنف 12 :
التاريخ 2014/06/26 :
مــن اجــل  :املركبــات وأجهــزة النقــل الــري أو الجــوي أو
املــايئ
بأسم  :رشكة رفعت يعيش و اوالدة
العنوان  :نابلس_شارع جامل عبد النارص
عنوان التبليغ  :نابلس_شارع جامل عبد النارص

Trade Mark No.:25139
In Class: 12
Date: 26/06/2014
In Respect of: Vehicles; apparatus for
locomotion by land, air or water
In the name of: Sharekt Refat yaish wa
awlado
Address: Nablus , Share Gamal Abdel
Nasser
Address for Services : Nablus , Share
Gamal Abdel Nasser
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Trade Mark No.:25140
العالمة التجارية رقم 25140:
In Class: 29
يف الصنف 29 :
Date: 26/06/2014
التاريخ 2014/06/26 :
من اجل  :اللحوم واألسامك والطيور الداجنة ولحوم الصيد
In Respect of: Meat, fish, poultry and
 ،مستخرجات اللحوم  ،الفواكه والخرضوات املحفوظة
game; meat extracts; preserved, dried
واملجففة واملطهية  ،الجيل واملربيات وصلصات الفواكه ،
and cooked fruits and vegetables; jellies,
البيض والحليب ومنتجات األلبان األخرى  ،الزيوت والشحوم
jams, fruit sauces; eggs, milk and milk
املعدة لألكل
products; edible oils and fats
بأسم  :الرشكة االسالمية الفلسطينية للتنمية
In the name of: Al-Sharika Al-Islamiya
Al-Falastinya Liltanmiya
العنوان  :طولكرم  ,الضفة الغربية ,فلسطني
Address: Tolkarm, The West Bank, Palestine
:Address for Services
عنوان التبليغ P.O /AGIP - TMP Agents :
Box 3800 Al-Beereh
()177

العالمة التجارية رقم 25141 :
يف الصنف 35 :
التاريخ 2014/06/26 :
مــن اجــل  :خدمــات الدعايــة واإلعــان ,ادارة األعــال ,إدارة
األنشــطة التجاريــة ,األعــال املكتبيــة ,تنظيــم املعــارض
التجاريــة والعروضــات واالتفاقيــات ووورش العمــل للغايــات
التجاريــة واالعالنيــة ,التنبــؤات االقتصاديــة ,استشــارات
االعــال املتعلقــة باالســترياد والتصديــر واالستشــارات االخــرى
يف مجــال االعــال ,بحــوث الســوق ,ابحــاث االعــال ,تاجــر
االالت املكتبيــة ومعــدات الســكرتاريا ,خدمــات الســكرتاريا
والطباعــة ومعالجــة النصــوص والتصويــر الفوتوغــرايف والــرد
عــى املكاملــات ,توفــر

25141 :.Trade Mark No
In Class: 35
Date: 26/06/2014
In Respect of: Advertising; business
;management; business administration
office functions; organization of trade
fairs, exhibitions, displays, conventions,
workshops and conferences for commercial or advertising purposes; economic
relation to import-export, and other business consultancy; market research; business research; rental of office machines
forecasting; business consultation in
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and secretarial equipment; secretarial,
typing, word processing, photocopying, and telephone answering services;
provision of trade and business statistics
and other comparable information; compilation of information into computer
databases; dissemination of advertising
or promotional matter; advertising and
the advertising of goods and services of
others; providing an on-line computer
database featuring international trade
information; office management services
In the name of: World Trade Centers
.Association, Inc
Address: 120 Broadway, Suite 3350,
New York, New York 10271, USA
Address for Services:

,االحصــاءات واملعلومــات املقارنــة الخاصــة باالعــال والتجــارة
 نــر املــواد,تجميــع املعلومــات يف قواعــد بيانــات محوســبة
 خدمــات الدعايــة وخدمــات الدعايــة,االعالنيــة والرتويجيــة
 توفــر قواعــد بيانــات محوســبة,للخدمــات واملنتجــات لالخريــن
 خدمــات ادارة,مبــارشة خاصــة باملعلومــات التجاريــة الدوليــة
املكاتــب

. انك, وورلد تريد سينرتز اسوسيشن: بأسم
, نيويــورك,3350  ســويت, برودويــه120 : العنــوان
 الواليــات املتحــدة االمريكيــة,10271 نيويــورك
P.O /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ
Box 3800 Al-Beereh

)178(

Trade Mark No.:25142
In Class: 36
Date: 26/06/2014
In Respect of: Insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs;
leasing of real estate; real estate agencies; real estate management; apartment
house management; apartment house
rental; accommodations; rental of offices
(real estate); sale of commercial housing; real estate brokerage; real estate appraisal; housing agencies; management
of real estate assets, funds, finances and
investments
In the name of: World Trade Centers
.Association, Inc

25142: العالمة التجارية رقم
36 : يف الصنف
2014/06/26 : التاريخ
, الشؤون املالية, الشؤون التمويلية, خدمات التأمني: من اجل
 ادارة, وكاالت العقارات, تاجري العقارات,الشؤون العقارية
 تاجري, تاجري الشقق املنزلية, ادارة الشقق املنزلية,العقارات
, بيع املنازل التجارية,) تاجري املكاتب (عقارات,االقامات
, وكاالت املنازل, تخمني العقارات,الوساطة العقارية والسمرسة
ادارة االصول واالموال والتمويالت واالستثامرات العقارية

. انك, وورلد تريد سينرتز اسوسيشن: بأسم
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Address: 120 Broadway, Suite 3350,
New York, New York 10271, USA
Address for Services:

العنوان  120 :برودويه ,سويت  ,3350نيويورك ,نيويورك
 ,10271الواليات املتحدة االمريكية
عنوان التبليغ P.O Box /AGIP - TMP Agents :
3800 Al-Beereh

()179

العالمة التجارية رقم 25143:
يف الصنف 7 :
التاريخ 2014/06/26 :
مــن اجــل  :اآلالت وعــدد اآلالت– املحــركات (عــدا محــركات
العربــات التــي تســر عــى األرض) وصــات وســيور اآلالت– (عــدا
الخاصــة بالعربــات التــي تســر عــى األرض) اآلالت واألدوات
الزراعيــة الكبــرة– أجهــزة التفريــغ (أجهــزة الحواضــن) العــدد

Trade Mark No.:25143
In Class: 7
Date: 26/06/2014
In Respect of: Machines and machine
tools; motors and engines (except for
land vehicles); machine coupling and
transmission components (except for

مــن اجــل  :اآلالت وعــدد اآلالت– املحــركات (عــدا محــركات
العربــات التــي تســر عــى األرض) وصــات وســيور اآلالت– (عــدا
الخاصــة بالعربــات التــي تســر عــى األرض) اآلالت واألدوات
الزراعيــة الكبــرة– أجهــزة التفريــغ (أجهــزة الحواضــن) العــدد
التــي تعمــل مبحــرك كهربــايئ– جهــزة ميكانيكيــة كهربائيــة
للمطبــخ– جهــزة طحــن وخلــط األغذيــة عصــارات الفواكــه–
مطاحــن الــن الكهربائيــة -الغســاالت .
بأسم  :رشكة الرائد للميكنة الصناعية م خ م

land vehicles); agricultural implements
other than hand-operated;incubators for
eggs

العنوان  :القدس  /السواحرة الرشقية  /شارع الشياح
عنوان التبليغ  :القدس  /السواحرة الرشقية  /شارع الشياح

In the name of: sharekat al raed
lel-maikana al-senaeia Ltd
Address: Al-quds /al-swahera al-sharkia/
share al-shaiah
Address for Services : Al-quds /al-swahera al-sharkia/ share al-shaiah

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحامية املطلق باستخدام الكلامت والعبارات ذات االستخدام العام مبعزل
عن العالمة
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Trade Mark No.:25146
In Class: 11
Date: 29/06/2014
In Respect of: Air conditioning installations; ventilation[air-conditioning]
installations and apparatus; air reheaters;
radiators, electric; heat accumulators;
laundry dryers, electric; fans[air-conditioning]; air dehumidifiers; air purifying
apparatus and machines; cooking apparatus and installations; extractor hoods
for kitchen use; coal gas water heaters;
electric water heaters; electromagnetic
oven; cooking utensils, electric; electric drinking water dispensers; electric
kettles; air humidifiers; pressure cookers
[autoclaves],electric; air conditioners for
vehicles; fans(parts of air conditioning
installations); filters for air conditioning;
heaters for vehicles; air dryers; air sterilizers; electric hair dryers; evaporators;
Sterilizers; electric sterilizing cupboards;
heat exchangers[not parts of machines];
exhaust fans; solar energy water heaters;
electric iron pans; heaters for baths; gas
burners; air refreshers; Refrigerators; microwave ovens [cooking apparatus]; water purification installations; electric dish
washers for household use; electric egg
boilers; electric appliances for making
yogurt; Steam facial apparatus [saunas];
bread toasters; electric coffe machines;
electric foot washers; bakers’e

2015 / 4 / 19 العدد الثاين عرش

25146: العالمة التجارية رقم
11 : يف الصنف
2014/06/29 : التاريخ
 تجهيــزات وأجهــزة، تجهيــزات تكييــف الهــواء: مــن اجــل
، أجهــزة إعــادة تســخني الهــواء،)التهويــة (تكييــف الهــواء
 مجففــات، املجمعــات الحراريــة،املشــعاعات الكهربائيــة
 مزيــات،) املــراوح (تكييــف الهــواء،الغســيل الكهربائيــة
 تجهيــزات، آالت وأجهــزة تنقيــة الهــواء،الرطويــة مــن الهــواء
، شــفاطات املطابــخ الســتخدامات املطابــخ،وأجهــزة الطبــخ
 األفـران، ســخانات املــاء الكهربائيــة،ســخانات املــاء غــاز الفحــم
 موزعــات، أدوات الطبــخ الكهربائيــة،الكهربائيــة املغناطيســية
 أجهــزة، أباريــق الشــاي الكهربائيــة،ميــاه الــرب الكهربائيــة
. طناجــر الضغــط،ترطيــب الجــو
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ovens; electric slow-cookers; electric humidifiers for air heaters; electric kettles
with filters.
بأسم  :جري ايلكرتك أبليانسيز  ,انك .اوف زوهاي
In the name of: Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai
العنــوان  :جينجــي ويســت روود  ،كيوانشــان زوهــاي  ,جوانــج
Address: Jinji West Road, Qianshan
دونــج  ,الصــن
Zhuhai,Guangdong, China
Address for Services:
عنوان التبليغ  :ص.ب  74472البرية .هاتف 2989760
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العالمة التجارية رقم 25147:
يف الصنف 9 :
التاريخ 2014/06/29 :
مــن اجــل  :أجهــزة الحاســوب وبرامــج ثابتــة للحاســوب
وبرمجيــات الحاســوب بالتحديــد األجهــزة امللحقــة بالحاســوب
وشــبكات الحاســوب وعنــارص الربــط الشــبيك وعنــارص اإلدارة
وشــبكات التوصيــل املشــرك والتوصيــل عــن بعــد لتوفــر أمــان
الحاســوب وشــبكة الحاســوب ولتوفــر خدمــات إدارة الشــبكة
وتحســن خدمــات التطويــر والنــر وإلدارة والتوصيــل املشــرك
للوســائط املتعــددة ،املعــدات الســمعية البرصيــة بالتحديــد
األجهــزة البينيــة للشــبكات الســلكية والالســلكية ،أجهــزة
التحويــل ،البوابــات لإلســتخدام معجســور شــبكة الحاســوب
ألنظمــة اإلتصــاالت الالســلكية ،محــاور ناقلــة ،أجهــزة توجيــه،
أجهــزة املــودم ،الكبــات الكهربائيــة ،دارات متكاملــة ،مصــادر
الطاقــة الكهربائيــة ،معــدات الدخــول عــن بعــد لإلســتخدام يف
مجــال شــبكة الحاســوب واإلتصــال اهاتفــي وأجهــزة الهاتــف
والربمجــات ذات عالقــة لكافــة الســلع املذكــورة أعــاه بالتحديــد
برمجيــات الحاســوب للتشــخيص والرتكيــب والدعــم واإلدارة
والتشــكيل واإلتصــال والتشــغيل البينــي وتحديــث والتحكــم
يف أجهــزة الحاســوب وبرامــج ثابتــة للحاســوب وبرمجيــات
الحاســوب؛ برمجيــات الحاســوب للتشــخيص والرتكيــب والدعــم

Trade Mark No.:25147
In Class: 9
Date: 29/06/2014
In Respect of: Computer hardware, firmware, and software, namely computers,
peripherals, computer networks and networking components, and components
telecommunications networks, for providing computer and computer network
security, and for providing network management and enhanced services development and deployment, and for managing
and interconnecting multimedia, audio
and video data equipment, namely, wired
and wireless network interface devices,
switching devices, gateways for use
’in wireless communications systems
computer network bridges, hubs, routers,
modems, electric cabling, integrated circuits, electrical power supplies, remote
access equipment for use in the field of
for managing and interconnecting
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واإلدارة والتشــكيل واإلتصــال والتشــغيل البينــي وتحديــث
والتحكــم يف أجهــزة الحاســوب وبرامــج ثابتــة للحاســوب
وبرمجيــات الحاســوب؛ برمجيــات الحاســوب يف مجــال التعليــم
بالتحديــد بيانــات اإلتصــاالت فيــا بــن املســتخدمني؛ معــدات
اإلتصــاالت بالتحديــد مفاتيــح تــرددات الردايــو الالســلكية؛ أجهزة
إرســال وإســتقبال اإلتصــاالت الالســلكية؛ أجهــزة النفــاذ إىل
دائــرة الســلكية مغلقــة لنقــل اإلشــارات الالســلكية التــي تتألــف
مــن أجهــزة التحكــم للمحطــة األساســية والهوائيــات ووحــدات
املشــركني التــي ترســل وتســتقبل اإلشــارات ومفاتيــح إدارة
الشــبكة لإلســتخدام يف إدارة اإلشــارات الالســلكية ونقل األصوات
فيــا بــن أجهــزة توصيــل املشــركني واملبــادالت املحليــة؛ برامــج
التحويــل الالســلكية إلختيــار إتصــاالت القنــاة البرصيــة لألصــوات
واإلشــارات وإجـراء املكاملــات وصيانــة األنظمــة؛ أجهــزة الوصــول
إىل الشــبكة بالتحديــد أجهــزة التحكــم مبحطــة القاعــدة؛
هوائيــات لجميــع اإلتجاهــات؛ أجهــزة توصيــل املشــركني؛
الهواتــف النقالــة؛ الهواتــف الالســلكية؛ محطــات أساســية
الســلكية ،هوائيــات الســلكية؛ أجهــزة إرســال واســتقبال لغايــات
اإلتصــاالت؛ تركيبــات دارات وخطــوط اإلتصــاالت الرئيســية التــي
تتألــف مــن كبــات للخطــوط الرئيســية وعدســات مضخمــة
للخطــوط الرئيســية؛ برامــج مخزنــة التــي التحكــم بهــا بواســطة
نظــام التحويــل بالتحديــد الربنامــج املخــزن الــذي يتــم التحكــم
بــه بواســطة آالت التحويــل لإلســتخدام يف معالجــة املعلومــات
مــن املكاملــات الــواردة إىل طرفيــات التوصيــل الصــادرة شــبكة
الهاتــف للخدمــة العامــة؛ األجهــزة الالســلكية بالتحديــد معــدات
تحويــل البيانــات واألصــوات والصــور لإلتصــاالت النقالــة؛
أجهــزة اإلتصــاالت البرصيــة بالتحديــد طرفيــات التوصيــل
للخــط البــري لإلســتخدام يف إســتقبال وتحويــل وتحليــل
اإلشــارات البرصيــة وحــدة الشــبكة البرصيــة واملعروفــة أيض ـاً
بإســم طرفيــات توصيــل للخــط البــري الــذي يقــوم بــإدارة
الشــبكة البرصيــة؛ معــدات نقــل تلفزيــون هــوايئ مجتمعــي
لألليــاف البرصيــة بالتحديــد مفاتيــح اإلضــاءة الكهربائيــة،
األليــاف البرصيــة ،كبــات األليــاف البرصيــة؛ مكيفــات الدخــول
إىل الشــبكة املتكاملــة للخدمــات الرقميــة ،أنظمــة اإلتصــاالت
بالتحديــد شــبكة ذكيــة ذات تــرددات عاليــة التــي تتألــف
طرفيــات إتصــاالت محطــات عمــل الحاســوب بالتحديــد هاتــف
الشــبكة الذكيــة للخدمــات الرقميــة الهاتفيــة ،الهاتــف املــريئ،
هاتــف اإلتصــاالت الرقميــة الالســلكية املُحســنة ،الهواتــف
النقالــة؛ والهواتــف الرقميــة؛ معــدات الدائــرة الالســلكية املغلقــة
بالتحديــد اإلتصــاالت إىل املشــركني بخدمــة الهاتــف النقــال
للنفــاذ إىل أنظمــة التحويــل؛ أجهــزة للمؤمتــرات الفيديــو عــن
بعــد؛ الحواســيب اللوحيــة؛ برمجيــات يف مجــال اإلتصــاالت؛
بطاريــات؛ بطاريــات للهواتــف النقالــة؛ مصــادر الطاقــة ألجهــزة
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computer networking and telephony,
telephones, and related software for all
of the foregoing, namely, computer software for diagnosing, installing, supporting, managing, configuring, connecting,
interoperating, upgrading and controlling
computer hardware, firmware, and
software; computer software for diagnosing, installing, supporting, managing,
configuring, connecting, interoperating,
upgrading and controlling comput;er hardware, firmware, and software
computer software for use in the field of
education, namely, for data communications among users; telecommunication
equipment, namely, wireless radio frequency switches; radio transmitters and
receivers for telecommunication; wireless local loop access apparatus for radio
signal transmission comprised of base
station controllers, antennas, subscriber
units that transmit and receive signals,
and network management switches for
use in managing radio signals and voice
transfer between subscriber terminals
and local exchanges; wireless switching
platforms for selection of optical channel
connections for voice and signals, call
;processing and system maintenance
access network apparatus, namely base
station controllers; directional and omni
antennas; subscriber terminals; mobile
phones, wireless telephones; wireless
base stations, wireless antennas; trans;ceivers for telecommunication purposes
and telecommunication trunk circuits
and trunk line assemblies comprising
trunk line cables and trunk line amplifiers; stored program controlled switching
system, namely, stored program controlled switching machine for use in processing the information from incoming
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اإلتصــاالت؛ األســاك الكهربائيــة؛ الكبــات الكهربائيــة؛ أطــر
الصــور الرقميــة .الهواتــف الذكيــة النقالــة؛ الحواســيب اللوحيــة؛
بطاريــات للهواتــف النقالــة؛ بطاريــات للمحــوالت الالســلكية؛
بطاريــات ألجهــزة املــودم؛ بطاريــات للحواســيب اللوحيــة؛
بطاريــات شمســية؛ بطاريــات ملعــدات اإلتصــال؛ كامــرات؛
ســاعات الــرأس؛ مصــادر الطاقــة النقالــة للهواتــف النقالــة أو
الحواســيب اللوحيــة؛ أجهــزة للمؤمتـرات الفيديــو عــن بعد؛ علب
واقيــة للهواتــف النقالــة؛ حقائــب واقيــة للحواســيب اللوحيــة؛
أغطيــة واقيــة للهواتــف املحمولــة؛ أغطيــة واقيــة للحواســيب
اللوحيــة؛ أطــر للصــور الرقميــة؛ صناديــق الجهــاز الفوقــي؛
مقومــات عكســية (كهربائيــة)؛ أجهــزة مراقبــة؛ رقائــق (دارات
متكاملــة)؛ مصــادر طاقــة ذات جهــد كرهبائيــة منخفــض؛ أجهــزة
إســتقبال ســمعية وبرصيــة؛ كبــات كهربائيــة؛ كبــات كهربائيــة
بحريــة؛ مفاتيــح الكهروضوئيــة (بطاريــات)؛ آالت رصف آليــة؛
أجهــزة معالجــة البيانــات املُســتخدمة إلدارة طابــور الزبائــن يف
مجــال نافــذة صناعــات الخدمــة؛ برمجيــات الحاســوب لتحديــث
وحفظاملعلومــات والصــور وأرشطــة الفيديــو لجهــات اإلتصــال
للهواتــف املحمولــة؛ برمجيــات الحاســوب لحاميــة خصوصيــة
صاحــب الهاتــف النقــال؛ شاشــات للهواتــف النقالــة؛ أرشطــة
واقيــة للهواتــف املحمولــة؛ هيــكل للهواتــف املحمولــة؛ أرشطــة
واقيــة للحواســيب املحمولــة؛ مصــادر الطاقــة غــر املنقطــع
لغــرف اآلالت؛ مصــادر التيــار الكهربائيــة املنتظــم؛ أســاور ذكيــة
لإلســتخدام مــع الهواتــف النقالــة؛ ســاعات يــد ذكيــة لإلســتخدام
مــع الهواتــف النقالــة؛ خطــوط البيانــات للهواتــف النقالــة
والحواســيب اللوحيــة وأجهــزة اإلتصــاالت؛ تشــغيل برمجيــات
النظــام للهواتــف النقالــة؛ أجهــزة شــحن للهواتــف النقالــة
أو الحواســيب اللوحيــة؛ خــوادم لغرفــة الحاســوب (أجهــزة
الحاســوب)؛ برمجيــات لخــوادم غرفــة الحاســوب؛ شاشــات
عــرض (أجــزاء الحاســوب)؛ برمــج مراقبــة (برامــج حاســوب)؛
برمجيــات الرســائل الفوريــة؛ مكيفــات .ســاعات الــرأس ذات
تقنيــة البلوتــوث؛ أســاور ذكيــة؛ ســاعات يــد ذكيــة لإلســتخدام
مــع الهواتــف النقالــة التــي بإمكانهــا إجـراء املالكاملــات الهاتفيــة
وعــرض رقــم املتصــل والرســائل القصــرة؛ مصــادر الطاقــة
النقالــة؛ حامــات الهواتــف النقالــة للمركبــات؛ حامــات الهواتف
النقالــة؛ أجهــزة شــحن البطاريــات؛ أجهــزة إنــذار؛ دعائــم
للهواتــف النقالــة أو الحواســيب اللوحيــة؛ مكـرات الصــوت ذات
تقنيــة البلوتــوث؛ قواعــد للهواتــف النقالــة؛ خطــوط البيانــات؛
خطــوط بيانــات النقــل التسلســي العاملــي؛ كبــات ملكيفــات
املحــوالت لســاعات الــرأس؛ بطاقــات الذاكــرة الرقميــة املؤمنــة؛
بطاقــات تقنيــة التواصــل قريــب املــدى؛ لوحــات املفاتيــح ذات
تقنيــة البلوتــوث؛ هوائيــات خارجيــة؛ هوائيــات
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calls to outgoing terminals in the public
service telephone network; radio apparatus, namely, data, voice, and image
switching equipment for mobile communications; optical telecommunications
apparatus, namely, optical line terminal
for use in receiving, transmitting and
analyzing the optical signal, optical
network unit, also known as an optical
line terminal which manages the optical
network; fiber optical CATV transmissions equipment, namely, electric light
;switches, optic fibers, fiber optic cables
ISDN access adapter, telecommunication
system, namely, intelligent high frequency network comprised of computer
workstations telecommunication terminal equipment, namely, telephone isdn
phone, visual phone, digital enhanced
)cordless telecommunications (DECT
;phone, mobile phone; and, digital phone
wireless local loop equipment, namely,
connections for mobile subscribers to
access switching systems; apparatus for
remote video conference; tablet comput;ers; software in communication field
;batteries; batteries for mobile phones
power supply for communication apparatus; electric wires; electric cables; dig;ital photo frames. Smart mobile phones
tablet computers; batteries for mobile
;phones; batteries for wireless routers
batteries for modems; batteries for tablet
computers; solar batteries; batteries for
;communication equipment; cameras
headphones; portable power sources
;for mobile phones or tablet computers
;apparatus for remote video conference
;protective cases for mobile phones
;protective cases for tablet computers
;protective covers for mobile phones
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protective covers for tablet computers;
digital photo frames; set-top boxes;
inverters (electricity); monitoring apparatus; chips (integrated circuits); low
voltage power source; audio and video
receivers; electric cables; submarine
electrical cables; photoelectric switches
(batteries); Automatic Teller Machines
(ATM); data processing apparatus used
for managing the queue of customers in
the field of window service industries;
computer software for updating and
saving information, photographs and
video of mobile phone contacts; computer software for the protection of the
privacy of mobile phone owners; screens
for mobile phones; protective films for
mobile phones; shell for mobile phones;
protective films for tablet computers;
uninterrupted power supply for machine
room; regulated voltage supply; smart
bracelets for use with mobile phones;
smart watches for use with mobile
phones; data lines for mobile phones,
tablet computers and communication
apparatus; operating system software
for mobile phones; chargers for mobile
phones or tablet computers; servers for
computer room (computer hardware);
software for servers for computer room;
monitors (computer hardware); monitors
(computer programs); instant messaging
software; adapters. Headphones with
the function of bluetooth; smart bracelets; smart watches for use with mobile
phones which can make phone calls,
display the caller’s number and short
message; portable power sources; mobile phone holders for vehicles; mobile
phone holders; battery chargers; alarms;
supports for mobile phones or tablet
computers;
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speakers with the function of bluetooth;
foundations of mobile phones; data
lines; USB data lines; converter adapter
cable for headphones; SD cards; NFC
tags; keyboards with the function of
bluetooth; external antenna; aerials
. ال يت دي,. هاواي تيكنولوجيز كو: بأسم
In the name of: HUAWEI TECHNOLO.GIES CO., LTD
 ال. ادمنيسرتيشــن بيلدينــغ هــاواي تيكنولوجيــز كــو: العنــوان
Address: Administration Building
 الصــن, شــينزهني, لونغانــغ ديســريكت, بانتيــان.يت دي
Huawei Technologies Co., Ltd. Bantian, Longgang District, Shenzhen, P. R.
China
Address for Services:
P.O Box /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ
3800 Al-Beereh
)182(

Trade Mark No.:25148
In Class: 35
Date: 29/06/2014
In Respect of: Advertising; advertisement planning; business management
assistance; sales promotion for others;
employment agencies; relocation services for businesses; systemization of
information into computer databases; tax
preparation; rental of vending machines;
sponsorship search
In the name of: HUAWEI TECHNOLO.GIES CO., LTD
Address: Administration Building
Huawei Technologies Co., Ltd. Bantian, Longgang District, Shenzhen, P. R.
China

25148: العالمة التجارية رقم
35 : يف الصنف
2014/06/29 : التاريخ
, تخطيــط األعــال, خدمــات الدعايــة واإلعــان: مــن اجــل
 وكاالت, ترويــج املبيعــات لالخريــن,املســاعدة يف ادارة االعــال
 تنظيــم املعلومــات يف قواعــد, خدمــات نقــل االعــال,التوظيــف
 البحــث, تاجــر االت البيــع, اعــداد الرضائــب,بيانــات محوســبة
عــن كفــاالت

. ال يت دي,. هاواي تيكنولوجيز كو: بأسم
 ال. ادمنيسرتيشــن بيلدينــغ هــاواي تيكنولوجيــز كــو: العنــوان
 الصــن, شــينزهني, لونغانــغ ديســريكت, بانتيــان.يت دي
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Address for Services:

P.O /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ
Box 3800 Al-Beereh

)183(

Trade Mark No.:25149
In Class: 37
Date: 29/06/2014
In Respect of: Installation, maintenance
and repair of communication equipment; providing technical support,
namely, technical advice concerning the
installation, repair and maintenance of
electric and electronic apparatus used
for communications; technical support
services, namely, troubleshooting in
the nature of repair of communication
equipment; technical support services,
namely, troubleshooting in the nature of
the repair of computer hardware; consultancy relating to the maintenance and
repair of communication equipment;
electric appliance installation and repair;
installation, maintenance and repair of
computer hardware; interference suppression in electrical apparatus; machinery installation, maintenance and repair;
providing repair information in the field
of computers and telecommunications;
technical support services, namely,
troubleshooting in the nature of repair
of computer network problems using the
Internet

25149: العالمة التجارية رقم
37 : يف الصنف
2014/06/29 : التاريخ
 توفــر, تركيــب وصيانــة وإصــاح معــدات االتصــاالت: مــن اجــل
 مبــا فيهــا االستشــارات الفنيــة الخاصــة برتكيــب,الدعــم الفنــي
وصيانــة وإصــاح االجهــزة الكهربائيــة وااللكرتونيــة املســتخدمة
 خدمــات الدعــم الفنــي الخاصــة باعطــال واصالح,يف االتصــاالت
 خدمــات الدعــم الفنــي الخاصــة باصــاح,معــدات االتصــاالت
 االستشــارات املتعلقــة بصيانــة وتصليــح معــدات,الكمبيوتـرات
 تركيــب, تركيــب واصــاح القطــع الكهربيائيــة,االتصــاالت
 ازالــة التشــويش يف االجهــزة,وصيانــة واصــاح الكمبيوتــرات
 توفــر معلومــات, تركيــب وصيانــة واصــاح املواكــن,الكهربائيــة
 خدمــات الدعــم,االصــاح املتعلقــة باالتصــاالت والكمبيوت ـرات
الفنــي الخاصــة مبشــاكل اعطــال شــبكات الكمبيوتــر عــر
االنرتنــت
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. ال يت دي,. هاواي تيكنولوجيز كو: بأسم
In the name of: HUAWEI TECHNOLO.GIES CO., LTD
 ال. ادمنيسرتيشــن بيلدينــغ هــاواي تيكنولوجيــز كــو: العنــوان
Address: Administration Building
 الصــن, شــينزهني, لونغانــغ ديســريكت, بانتيــان.يت دي
Huawei Technologies Co., Ltd. Bantian, Longgang District, Shenzhen, P. R.
China
Address for Services:
P.O /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ
Box 3800 Al-Beereh

)184(

Trade Mark No.:25150
In Class: 38
Date: 29/06/2014
In Respect of: Television broadcasting; message
sending; cellular telephone communication; computer aided transmission of messages and images;
rental of message sending apparatus; rental of
telecommunication equipment; providing telecommunications connections to a global computer network; providing user access to a global
computer network (service providers); rental of
access time to global computer networks; voice
mail services
In the name of: HUAWEI TECHNOLOGIES
.CO., LTD
Address: Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd. Bantian, Longgang District,
Shenzhen, P. R. China
Address for Services:

25150: العالمة التجارية رقم
38 : يف الصنف
2014/06/29 : التاريخ
, ارســال الرســائل, البــث التلفزيــوين: مــن اجــل
 نقــل الرســائل,االتصــال عــر الهواتــف النقالــة
 تاجــر اجهــزة ارســال,والصــور عــر الكمبيوتــر
 توفــر, تاجــر معــدات االتصــاالت,الرســائل
 توفــر,وصــات اتصــال بشــبكة كمبيوتـرات عامليــة
نفــاذ املســتخدم لشــبكة كمبيوتـرات عامليــة (مقدم
 تاجــر وقــت النفــاذ لشــبكة كمبيوت ـرات,)خدمــة
 خدمــات الربيــد الصــويت,عامليــة

. ال يت دي,. هاواي تيكنولوجيز كو: بأسم
 ادمنيسرتيشــن بيلدينــغ هــاواي: العنــوان
 لونغانــغ, بانتيــان. ال يت دي.تيكنولوجيــز كــو
 الصــن, شــينزهني,ديســريكت
/AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ
P.O Box 3800 Al-Beereh
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العالمة التجارية رقم 25151:
يف الصنف 42 :
التاريخ 2014/06/29 :
مــن اجــل  :خدمــات االستشــارات للكمبيوتــر ,خدمــات الدعــم
التكنلوجــي للكمبيوتــر ,مبــا فيهــا ,خدمــات املســاعد املكتبيــة,
خدمــات الدعــم الفنــي ,مبــا فيهــا اعطــال برامــج الكمبيوتــر,
خدمــات الدعــم الفنــي مبــا فيهــا تشــخيص اعطــال انظمــة
شــبكات الكمبيوتــر وانظمــة الهواتــف ومعــدات االتصــاالت
وبروتوكــول االتصــال عــر االنرتنــت ,االستشــارات الفنيــة يف مجال
معــدات الشــبكات املســتخدمة يف نظــام االتصــال ذو النطــاق
العريــض ,تصميــم شــبكات كمبيوتــر لالخريــن ,تاجــر اجهــزة
وبرامــج الكمبيوتــر ,خدمــات االستشــارات والتصميــم والفحــص
والهندســة والبحــوث واالرشــاد املتعلقــة بالكمبيوتــر وشــبكات
الكمبيوتــر واجهــزة وبرامــج الكمبيوتــر ,برمجــة الكمبيوتــر,
تحليــل انظمــة الكمبيوتــر ,البحــث وتطويــر اجهــزة وبرامــج
الكمبيوتــر ,تاجــر الكمبيوتــرات ,صيانــة وتحديــث برامــج
الكمبيوتــر ,تصميــم برامــج الكمبيوتــر ,تصميــم قاعــدة بيانــات
الكمبيوتــر ,خدمــات الكمبيوتــر مبــا فيهــا العمــل كمــزود خدمــة
يف مجــال ادارة املعرفــة الســتضافة تطبيقــات برامــج الكمبيوتــر
لتحصيــل وتحريــر وتنظيــم وتعديــل ونقــل وتخزيــن ومشــاركة
البيانــات واملعلومــات ,اســتعادة الوثائــق العامــة ,خدمــات
الدعــم الفنــي مبــا فيهــا تشــخيص واصــاح اعطــال شــبكات
الكمبيوتــر عــر االنرتنــت

Trade Mark No.:25151
In Class: 42
Date: 29/06/2014
In Respect of: Computer consulting
services; computer technology support
;services, namely, help desk services
technical support services, namely, troubleshooting of computer software problems; technical support services, namely,
troubleshooting in the nature of diagnosing problems with computer networking
systems, telephony systems, telecommunication equipment and internet protocol
telephony; technical consultation in the
field of network equipment for use in
wideband communications; computer
network design for others; leasing of
computer software; consultancy, design,
testing, engineering, research and advisory services, all relating to computers,
computer networks, computer software
and computer programming; computer
;computer hardware and programming
computer systems analysis; research
and development of computer hardware and software; rental and leasing of
computers; maintenance and upgrading
of computer software; computer soft;ware design; computer database design
computer services, namely, acting as
an application service provider in the
field of knowledge management to host
computer application software for the
collection, editing, organizing,
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modifying, transmission, storage and
sharing of data and information; public
document retrieval; technical support
services, namely, troubleshooting in the
nature of diagnosing computer network
problems using the Internet
بأسم  :هاواي تيكنولوجيز كو ,.ال يت دي.
In the name of: HUAWEI TECHNOLO.GIES CO., LTD
العنــوان  :ادمنيسرتيشــن بيلدينــغ هــاواي تيكنولوجيــز كــو .ال يت
Address: Administration Building
دي .بانتيــان ,لونغانــغ ديســريكت ,شــينزهني ,الصــن
Huawei Technologies Co., Ltd. Bantian, Longgang District, Shenzhen, P. R.
China
Address for Services:
عنــوان التبليــغ P.O Box /AGIP - TMP Agents :
3800 Al-Beereh

()186

العالمة التجارية رقم 25152:
يف الصنف 18 :
التاريخ 2014/07/01 :
مــن اجــل  :حقائــب ظهــر؛ حقائــب ســفر مــن القــاش؛ حقائــب
للفــرق الرياضيــة؛ حقائــب رياضيــة؛ حقائــب للكـرات الرياضيــة؛
حقائــب رياضــة الجمبــاز؛ حقائــب لألحذيــة؛ حقائــب كتــف؛
حقائــب لســاعي الربيــد؛ مظــات؛ محافــظ جيــب؛ حقائــب
ملســتحرضات التجميــل الســائلة؛ بطاقــات لحقائــب الســفر؛

Trade Mark No.:25152
In Class: 18
Date: 01/07/2014
In Respect of: Rucksacks; holdalls; team
;bags; sports bags; ball bags; gym bags
shoe bags; shoulder bags; messenger
bags; umbrellas; wallets; wash bags; luggage tags; drawstring bags; business

حقائــب مــزودة بحبــل ســحب؛ محافــظ بطاقــات األعــال؛
محافــظ جــوازات الســفر
بأســم  :ذا أرســينال فوتبــول كلــوب ببليــك ليمتــد كمبنــي (

.card holders; passport holders
In the name of: The Arsenal Football

رشكــة قامئــة مبوجــب قوانــن اململكــة املتحــدة )
العنــوان  :هايبــري هــاوس 75,درايتــون بارك,لنــدن إن 1 5يب

Club Limited Company
Address: Highbury House,75 Drayton

يــو  ,اململكــة املتحــدة

Park ,LONDON N5 1BU,United Kingdom
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Address for Services:

عنــوان التبليــغ  :ســاس للملكيــة الفكريــة ص ب  219نابلــس
_ فلسطنب

()187

العالمة التجارية رقم 25153:
يف الصنف 28 :
التاريخ 2014/07/01 :
مــن اجــل  :واقيــات مقدمــة الســاق؛ ك ـرات قــدم؛ ك ـرات قــدم
صغــرة؛ كــرات للشــاطئ؛ ِقـــبب ثلجيــة؛ أقــراص الفريســبي؛
كــرات لعبــة الغولــف؛ حامــات كــرة الغولــف؛ أطقــم هدايــا
تضــم حامــات كــرة الغولــف وك ـرات لعبــة الغولــف ومشــابك
لعبــة الغولــف؛ أغطيــة ملضــارب لعبــة الغولــف؛ دمــى عــى
شــكل بـ ّ
ـط لحــوض االســتحامم؛ عضاضــات لألطفــال عــى شــكل
دمــى؛ دمــى لعربــات األطفــال؛ خشخيشــات؛ ألعــاب مصنوعــة
مــن املخمــل.
بأســم  :ذا أرســينال فوتبــول كلــوب ببليــك ليمتــد كمبنــي (
رشكــة قامئــة مبوجــب قوانــن اململكــة املتحــدة )
العنــوان  :هايبــرس هــاوس  75 ,درايتــون بــارك  ,لنــدن إن 5
 1يب يــو  ,اململكــة املتحــدة
عنــوان التبليــغ  :ســاس للملكيــة الفكريــة ص ب  219نابلــس
_ فلسطنب

Trade Mark No.:25153
In Class: 28
Date: 01/07/2014
;In Respect of: Shin guards; footballs
mini footballs ; beach balls; snow
domes; frisbees; golf balls; golf tees; gift
set, including golf tees, golf balls, golf
clips; headcovers for golf clubs; bath
;ducks; baby dummies; pram toys; rattles
.plush toys
In the name of: The Arsenal Football
Club Public Limited Company
Address: Highbury House,75 Drayton
Park,LONDON N5 1BU,United Kingdom
Address for Services:

()188

العالمة التجارية رقم 25154:
يف الصنف 45 :
التاريخ 2014/07/01 :

Trade Mark No.:25154
In Class: 45
Date: 01/07/2014
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مــن اجــل  :خدمــات قانونيــة ,خدمــات املرافعات,استشــارات In Respect of: legal services, litigation-
امللكيــة الفكرية,خدمــات الرقابــة يف امللكيــة الفكريــة ,ادارة
services,intellectual property consulحقــوق النــر والتأليف,تســجيل اســاء املجــال
tancy ,ip licensing,ip watching service,
management, copyrights, registering of
.domain names
بأسم  :رشكة فراس اترية للملكية الفكرية
In the name of: Firas Attereh Intellectual
Property
العنوان  :عامرة جالرييا سنرت  -نابلس  -فلسطني
 Address: Galleria Center BuildingNablus - Palestine
عنوان التبليغ  :عامرة جالرييا سنرت  -نابلس  -فلسطني
Address for Services : Galleria Center
Building - Nablus - Palestine
()189

العالمة التجارية رقم 25157:
يف الصنف 29 :
التاريخ 2014/07/02 :
مــن اجــل  :الزيــوت والدهــون املعــدة لــأكل وكافــة املســتخلصات

Trade Mark No.:25157
In Class: 29
Date: 02/07/2014
In Respect of: Edible oils and fats and

منهــا؛ زيــت نخيــل للطعــام؛ الحليــب ومنتجــات الحليــب؛ زبــدة

all emulsions thereof; palm oil for

فــول ســوداين؛ مــرىب جــوز الهنــد مــع البيــض؛ الحليــب املكثــف

food; milk and milk products; peanut

واملجفــف

butter; coconut-eggs jam; condensed

بأسم  :ميواه براندز (اس) يب يت اي ال يت دي

milk
In the name of: Mewah Brands (S) Pte

العنــوان  :منــر 5 .انرتناشــيونال بيزنيــس بــارك00-05 # ،

Ltd
Address: No. 5 International Business

ميــواه بيلدينــغ ،ســنغافورة 609914

Park, #05-00 Mewah Building, Singa-

عنــوان التبليــغ  :نــادر جميــل قمصيــة بيــت ســاحور -الضفــة
الغربيــة ص.ب182 .

pore 609914
Address for Services:
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()190

العالمة التجارية رقم 25158:
يف الصنف 9 :
التاريخ 2014/07/03 :
من اجل  :غالف لوحة املفاتيح ؛ آالت حاسبة ؛ أجهزة معالجة
البيانات ؛جهزة ذاكرات الحاسوب ؛حواسيب ؛ برامج مسجلة
للحاسوب [برامج] ؛ ألواح مفاتيح الحاسوب ؛ برامج تشغيل
الحاسوب ،مسجلة ؛ أجهزة ملحقة بالحاسوب ؛ برمجيات الحاسوب
[مسجلة]؛ قارنات [أجهزة ملعالجة البيانات]؛ أقالم إلكرتونية
[وحدات العرض املريئ] ؛ الفأرة [اجزاء الحاسوب ]؛ وسائد الفأرة
؛ مساند للمعصم لالستخدام مع الحاسبات اآللية ؛برامج العاب
الحاسوب ؛ االساور املغناطيسية املشفرة املستخدمة للتعريف
بصاحبها ؛الفالشة او جهازتخزين البيانات ؛ أجهزة حاسوب
محمولة ؛ محفظة خاصة باجهزة حاسوب محمولة ؛صناديق أجهزة
حاسوب محمولة ؛تطبيقات برامج الحاسوب و برامج قابلة للتنزيل
؛حواسيب لوحية ؛ عدادات الخُطى ؛ عدادات ؛ أجهزة تسجيل
الوقت ؛ أجندات الكرتونية ؛اجهزة اتصال ضوئية ؛ اجهزة شبكة
االتصال ؛راديو ؛ أجهزة اتصال بيني ؛ معدات مالحية ؛ هواتف
لالتصال املريئ ؛ أجهزة مالحية للمركبات [أجهزة حاسوب عىل منت
السفن] ؛ هواتف محمولة ؛اجهزة نظام تحديد املوقع العاملي او
جي يب أس ؛ أرشطة الهاتف املحمول ؛ الهواتف الذكية ؛ سامعات
الرأس ؛ االت تعليم ؛ آالت إلكرتونية للتعلم و التدريس ؛جهاز
اليكرتوين صويت يتضمن كتب ؛ خزائن ملكربات الصوت ؛ مكربات
الصوت ؛ مكربات الصوت [ميكروفون] ؛ اجهزة تلفاز ؛ مسجالت
الفيديو ؛ أبواق ملكربات الصوت ؛ كامريات فيديو ؛ سامعات رأس
؛ اجهزة االلكرتونية الرقمية القادرة عىل تشغيل الصوت و الصورة
؛اطارات صور رقمية ؛ نظارات ؛ شواحن للبطاريات الكهربية ؛
بطاريات كهربية؛ مركامت كهربية.

Trade Mark No.:25158
In Class: 9
Date: 03/07/2014
In Respect of: Keyboard cover; Calculating machines; Data processing
;apparatus; Computer memory devices
Computers; Computer programmes
[programs], recorded; Computer
keyboards; Computer operating programs, recorded; Computer peripheral
;devices; Computer software, recorded
;]Couplers [data processing equipment
;]Electronic pens [visual display units
Mouse [computer peripheral]; Note;book computers; Pocket calculators
Computer programs [downloadable
software]; Mouse pads; Wrist rests
for use with computers; Computer
game software; Encoded identification
;bracelets, magnetic; USB flash drives
Laptop computers; Bags adapted for
laptops; Sleeves for laptops; Computer software applications, download;able; Tablet computers; Pedometers
;Counters; Time recording apparatus
Electronic agendas; Optical communication device; Network communication
device; Radios; Intercommunication
;apparatus; Navigational instruments
Video telephones; Navigation appara;]tus for vehicles [on-board computers
Portable telephones; Global Positioning System [GPS] apparatus; Cell
;phone straps; Smartphones; Earphones
Learning machines; Electronic teach
ing and learning machines; Electronic
audio device with books; Cabinets for
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loudspeakers; Loudspeakers; Megaphones; Microphones; Television
apparatus; Video recorders; Horns
for loudspeakers; Camcorders; Headphones; Portable media players; Digital
photo frames; Eyeglasses; Chargers for
electric batteries; Batteries, electric;
Accumulators, electric
In the name of: INNJOO TECHNOLOGY CO., LTD
Address: ROOM 508-509. 523B-533,
NO.8 BUILDING, AREA A, BAO
AN INTERNET INDUSTRY BASE,
BAOYUAN ROAD, BAO AN DISTRICT, SHENZHEN, CHINA
Address for Services:

 ليمتد، .  انجو تيكنولوجي كو: بأسم
 بيلدينغ8 منرب,533- يب523,509-508  رووم: العنوان
باو ان,  باويوان روود, باو ان انترينيت اندسرتي بايز,اريا ايه,
الصني, شنزيهني,ديسرتيكت
نابلس/  طمون: عنوان التبليغ

)191(

Trade Mark No.:25160
In Class: 10
Date: 03/07/2014
In Respect of: Apparatus and instruments surgical, medical, and orthopedic articles; suture materials: Artificial
breasts, Anaesthetic masks, Analysis
(Apparatus for use in medical…), Arterial blood pressure measuring apparatus, Artificial respiration (Apparatus
for…), Blood testing apparatus, Bougies (surgery), Cases fitted for medical
instruments, Cases fitted for use by surgeons and doctors, Catheters, Crutches,
Deafness (Apparatus for the treatment
of…), Cutlery [surgical], Diagnostic
apparatus for medical purposes, Ear

25160: العالمة التجارية رقم
10 : يف الصنف
2014/07/03 : التاريخ
 أجهزة وأدوات جراحية وطبية وأدوات تجبري ومواد: من اجل
، أقنعة تخدير، فرشات هوائية لغايات طبية:  البضائع, خياطة
 أجهزة قياس ضغط الدم،أجهزة لإلستعامل يف التحاليل الطبية
 موسعات, أجهزة فحص الدم, أجهزة لتنفس االصطناعي،الرشياين
, قثاطر, علب معدة لألدوات الطبية,)(تستخدم يف الجراحة
 أجهزة, أجهزة لعالج الصم,) أدوات قطع (جراحية,عكازات
 أجهزة كهربائية, سامعات بوقية لألذن,تشخيص لغاية طبية
 مرشحات ( فالتر) االشعة فوق البنفسجية لغاية,لتخطيط القلب
 مساعدات عىل السمع, أجهزة تبخري لغايات طبية, مالقط,طبية
 اجهزة, حاضنات لألطفال, اربطة للفتق, واقيات سمع,للصم
, رافعات مقعدين, علب ادوات الجراحني واالطباء,لالستنشاق
 إبر لغايات, أجهزة واداوات طبية,مصابيح كهربائية لغاية طبية
 ضامدات جبصية, اجهزة للعالج الطبيعي, أدوات متريض,طبية
 أجهزة, أجهزة قياس النبض,)ألغراض تجبريية (جبائر العظام
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plugs (ear protection devices), Ear
trumpets, Electrocardiographs, Filters
for ultraviolet rays, for medical purposes, Forceps, Fumigation apparatus for
medical purposes, Hearing aids for the
deaf, Hearing protectors, Hernia bandages, Incubators for babies, Inhalers,
Instrument cases for use by surgeons
and doctors, Invalids’ hoists, Lamps for
medical purposes, Medical apparatus
and instruments, Needles for medical
purposes, Nursing appliances, Physiotherapy apparatus, Plaster bandages
for orthopaedic purposes [casts (Am.)],
Pulse meters, Respirators for artificial
respiration, Resuscitation apparatus,
Saws for surgical purposes, Scalpels,
Scissors for surgery, Stethoscopes, Surgical apparatus and instruments, Tables
(Operating…), Thread [surgical], Vaginal syringes, Vaporizers for medical
purposes, X-rays (Protection devices
.against…), for medical purposes
In the name of: sharekat Eyes ltjara w
alstthmar
.Address: al ram / emaret al jolane
Address for Services : al ram / emaret
al jolane.

, مناشري ألغراض جراحية, أجهزة انعاش,للتنفس االصطناعي
 أجهزة ومعدات, سامعات لألطباء, مقصات للجراحة,مشارط
, محاقن مهبلية,) خيوط (جراحية, طاوالت للعمليات,جراحية
.أجهزة واقية من أشعة إكس لغايات طبية,مباخر لغايات طبية

 رشكة اّيز للتجارة واالستثامر: بأسم
عامرة الجوالين/ الرام: العنوان
عامرة الجوالين/ الرام: عنوان التبليغ

 ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحامية املطلق باستخدام الكلامت والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام:مالحظة
ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة
)192(

Trade Mark No.:25161
In Class: 25
Date: 03/07/2014

25161: العالمة التجارية رقم
25 : يف الصنف
2014/07/03 : التاريخ

العدد الثاين عرش 2015 / 4 / 19

139

من اجل  :املالبس ولباس القدم واغطية الرأس
In Respect of: Clothing, footwear,
headgear
بأسم  :فادي وجيه حسن جوابرة
In the name of: fade wajeh hasan
jawabrah
العنــوان  :نابلس_رفيديــا الشــارع الرئيــي مجمــع الهدهــد التجاري Address: nablus rafedia alshre alraeese
جوال 0568404050
mujama alhudhud
عنــوان التبليــغ  :نابلس_رفيديــا الشــارع الرئيــي مجمــع الهدهــد
Address for Services : nablus rafedia
التجــاري جــوال 0568404050
alshre alraeese mujama alhudhud
مالحظــة  :ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام كلمــة فاشــن  fashionذات االســتخدام
العــام مبعــزل عــن العالمــة
()193

العالمة التجارية رقم 25163:
يف الصنف 41 :
التاريخ 2014/07/03 :
مــن اجــل  :التعليــم والتهذيــب التدريــب الرتفيــه االتنشــطه
الرياضيــة والثقافيــة
بأسم  :بكر يوسف داوود زعرور
العنوان  :رام الله ،االرسال
عنوان التبليغ  :رام الله ،االرسال

Trade Mark No.:25163
In Class: 41
Date: 03/07/2014
In Respect of: Education providing of
training , entertanment , sporting and
cutural activities
In the name of: Baker Yousef Zarour
Address: Ramallah, Al-Ersal
Address for Services : Ramallah,
Al-Ersal

()194

العالمة التجارية رقم 25164:
يف الصنف 35 :

Trade Mark No.:25164
In Class: 35
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Date: 03/07/2014
In Respect of: Advertising business
managment business administration
pffice functions
In the name of: Baker Yousef Zarour
Address: Ramallah, Al-Ersal
Address for Services : Ramallah,
Al-Ersal

2014/07/03 : التاريخ
 خدمــات الدعايــة واالعــان وادارة وتوجيــه االعــال: مــن اجــل
وتفعيــل النشــاط املكتبــي
 بكر يوسف داوود زعرور: بأسم
 االرسال، رام الله: العنوان
 االرسال، رام الله: عنوان التبليغ

)195(

Trade Mark No.:25165
In Class: 25
Date: 03/07/2014
In Respect of: Clothing, footwear,
headgear
In the name of: SHAREKET TOUCH
TECH LELESTERAD WA LELTEGARA
Address: NABLUS - SHARI’A MAKFYEH - JAWWAL : 0599555303
Address for Services : NABLUS SHARI’A MAKFYEH - JAWWAL :
0599555303

25165: العالمة التجارية رقم
25 : يف الصنف
2014/07/03 : التاريخ
 املالبس واالحذية وغطاء الرأس: من اجل
 رشكة تتش تك لالسترياد والتجاره: بأسم
0599555303 :  جوال-  املخفيه-  نابلس: العنوان
0599555303 :  جوال-  املخفيه-  نابلس: عنوان التبليغ

)196(

Trade Mark No.:25169
In Class: 3
Date: 08/07/2014

25169: العالمة التجارية رقم
3 : يف الصنف
2014/07/08 : التاريخ
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مــن اجــل  :الصابــون؛ مســتحرضات التنظيــف؛ العطــور؛ الزيــوت
العطريــة؛ مزيــات الروائــح ومضــادات التعــرق؛ مســتحرضات
العنايــة بالشــعر؛ مســتحرضات التجميــل غــر العالجيــة ؛
مســتحرضات االســتحامم؛ مســتحرضات العنايــة بالجلــد؛ الزيــوت
وكرميــات العنايــة بالبــرة؛ مســتحرضات الحالقــة مســتحرضات قبل
الحالقــة وبعــد الحالقــة؛ مســتحرضات ازالــة الشعر؛مســتحرضات
قبــل ازالــة الشــعر وبعــد ازالــة الشــعر؛ مســتحرضات تحضرييــة؛
مســتحرضات إكســاب الســمر ومســتحرضات الوقايــة مــن الشــمس؛
مســتحرضات التجميــل؛ املاكيــاج ومســتحرضات إزالــة املاكيــاج ؛
الفازلــن؛ مســتحرضات العنايــة بالشــفاة؛ بــودرة التلــك؛ القطــن
الطبــي ،عيــدان القطــن ؛ الفــوط التجميليــة ،املحــارم أو املناديــل؛
مناديــل التنظيــف املبللــة والجافــة؛ أقنعــة الجــال ،مســتحرضات
عالجيــة للوجــه ،الصابــون العالجــي.

بأسم  :يونيليفري يب ال يس.
العنــوان  :بــورت صــن اليــت ,ويـرال ,مريسيســايد يس أتــش 4 62
زد دي ,اململكــة املتحــدة.
عنــوان التبليــغ AL-Bireh-AL-Bireh .ITTQAN :
Commercial Center.Bldg 6th floor P.O.
BOX (3663) AL-Bireh

In Respect of: Soaps; cleaning prepa;rations; perfumery; essential oils
deodorants and antiperspirants; hair
care preparations; non-medicated toilet
preparations; bath and shower preparations; skin care preparations; oils,
creams and lotions for the skin; shaving preparations; pre-shave and aftershave preparations; depilatory preparations; sun-tanning and sun protection
preparations; cosmetics; make-up
;and make-up removing preparations
;petroleum jelly; lip care preparations
talcum powder; cotton wool, cotton
;sticks; cosmetic pads, tissues or wipes
pre-moistened or impregnated cleansing pads, tissues or wipes; beauty
.masks, facial packs, medicated soap
.In the name of: Unilever PLC
Address: Port Sunlight, Wirral, Mer.seyside CH62 4ZH, United Kingdom
Address for Services:

()197

Trade Mark No.:25170
العالمة التجارية رقم 25170:
In Class: 29
يف الصنف 29 :
Date: 08/07/2014
التاريخ 2014/07/08 :
من اجل  :املرتديال
In Respect of: SAUSSAGES
بأســم  :رشكــة مؤسســة الســنابل ال نتــاج املــواد الغذائيــة املســاهمة
In the name of: sharket mouassaset
الخصوصيــة املحدوده
alsanabel leintaj almwad alghthaeya almousahimah alkhosuseh almahdoudah
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العنوان  :نابلس /املنطقة الصناعية
عنــوان التبليــغ  :باســم دياب_نابلس_شــارع االنبيــاء_ص ب
_( )227

Address: nablus - almantekah alsenaeya
Address for Services:

()198

Trade Mark No.:25171
العالمة التجارية رقم 25171:
In Class: 41
يف الصنف 41 :
Date: 08/07/2014
التاريخ 2014/07/08 :
مــن اجــل  :التعليــم والتهذيــب ,الرتفية,االنشــطة الرياضيــة In Respect of: Education; providing of
الثقافيــة.
training; entertainment; sporting and
cultural activities
بأسم  :نزار غازي ابراهيم ابو السعود
In the name of: NEZAR GHAZI
IBRAHEEM ABU ALSUOD
Address: NABLUS_RAFIDYA TEL
العنوان  :نابلس_رفيديا جوال 0599721386
0599721386
Address for Services : NABLUS_RAعنوان التبليغ  :نابلس_رفيديا جوال 0599721386
FIDYA TEL 0599721386
مالحظــة  :ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــات والعبــارات والرســومات الوصفيــة
واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة

()199

العالمة التجارية رقم 25172:
يف الصنف 30 :
التاريخ 2014/07/09 :

Trade Mark No.:25172
In Class: 30
Date: 09/07/2014
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مــن اجــل  :الــن ,الشاي,كاكاو,سكر,تابيوكا,ســاغو,بن
اصطناعي,دقيقومســتحرضات مصنوعــة مــن الحبــوب وخبــز وفطائــر
وحلويــات وحلويــات مثلجــة عســل نحــل وعســل اســود ,خمــرة
وذرورخبازة,ملح,وخردل,وخــل وصلصات(توابل)بهــارات وثلــج.

بأسم  :عبد النارص فتحي عبد القادر سعد الدين
العنوان  :نابلس_املركز التجاري _فلسطني
عنــوان التبليــغ  :فــراس اتــرة نابلــس عــارة جالرييــا ســنرت ص ب
768

In Respect of: Coffee, tea, cocoa,
sugar, rice, tapioca, sago, artificial
coffee; flour and preparations made
from cereals, bread, pastry and confectionery,ices; honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt, mustard; vinegar,sauces (condiments); spices; ice
In the name of: Abed anaser Fathe
Abed Al Qader Saad Al Den
Address: trade center nablus palestine
Address for Services:

()200

العالمة التجارية رقم 25173:
يف الصنف 30 :
التاريخ 2014/07/09 :
من اجل  :النب ,الشاي,كاكاو,سكر,تابيوكا,ساغو,بن
اصطناعي,دقيقومستحرضات مصنوعة من الحبوب وخبز وفطائر
وحلويات وحلويات مثلجة,عسل نحل وعسل اسود ,خمرية وذرور
خبازة,ملحوخردلوخلوصلصات(توابل)بهارات وثلج

بأسم  :عبد النارص فتحي عبد القادر سعد الدين
العنوان  :نابلس_املركز التجاري _فلسطني
عنــوان التبليــغ  :ف ـراس اتــرة نابلــس عــارة جالرييــا ســنرت ص ب
768

Trade Mark No.:25173
In Class: 30
Date: 09/07/2014
In Respect of: Coffee, tea, cocoa,
sugar, rice, tapioca, sago, artificial
coffee; flour and preparations made
from cereals, bread, pastry and confectionery,ices; honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt, mustard; vinegar,sauces (condiments); spices; ice
In the name of: Abed anaser Fathe
Abed Al Qader Saad Al Den
Address: trade center nablus palestine
Address for Services:
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()201

Trade Mark No.:25174
In Class: 30
Date: 09/07/2014
In Respect of: honey
In the name of: mohamad omar ismael herob
Address: hebron
Address for Services : hebron

العالمة التجارية رقم 25174:
يف الصنف 30 :
التاريخ 2014/07/09 :
من اجل  :العسل
بأسم  :محمد عمر اسامعيل الحروب
العنوان  :الخليل دير سامت 0599276933
عنوان التبليغ  :الخليل دير سامت 0599276933

()202

العالمة التجارية رقم 25175:
يف الصنف 30 :
التاريخ 2014/07/09 :
من اجل  :االرز
بأسم  :مهدي وحيد عبد العزيز ابو زينة
العنوان  :الخليل املربعة مقابل املسكوبية
عنوان التبليغ  :الخليل املربعة مقابل املسكوبية

Trade Mark No.:25175
In Class: 30
Date: 09/07/2014
In Respect of: rice
In the name of: mahdi wahid abu
zaineh
Address: alkhalil
Address for Services : alkhalil
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()203

العالمة التجارية رقم 25176:
يف الصنف 1 :
التاريخ 2014/07/09 :
مــن اجــل  :لواصــق ألغـراض صناعيــة و غراء ألغـراض صناعيــة و صمغ
[مــواد الصقــة] عــدا مــا كان ألغ ـراض قرطاســية أو منزليــة و لواصــق
لالحذيــة و و االحذيــة طويلــة الرقبــة و صمــغ مصطــكاوي للجلــد
املدبــوغ و لواصــق إلصــاح املــواد املكســورة و غـراء للجلــد املدبــوغ و
لواصــق لبــاط الجــدران و لواصــق لإلعالنــات و مســتحرضات الصقــة
للضــادات الجراحيــة

بأسم  :تايشان يوشون كيميكال كو ،.ليمتد
العنــوان  :بينغشــاكينغ انداســريال ديســريكت ،تايشــينغ تــاون،
تايشــان ســيتي ،غوانغدونــغ بروفينــس ،جمهوريــة الصــن الشــعبية

عنوان التبليغ  :طمون /نابلس

Trade Mark No.:25176
In Class: 1
Date: 09/07/2014
In Respect of: Adhesives for industrial purposes; glue for industrial purposes; gums (adhesives), other than
;for stationery or household purposes
cement for boots and shoes; mastic
for leather; cement for mending broken articles; leather glues; adhesives
for wall tiles; adhesives for billposting; adhesive preparations for surgi.cal bandages
In the name of: TAISHAN YOUSHUN CHEMICAL CO., LTD
Address: PENGSHAKENG INDUSTRIAL DISTRICT, TAICHENG
TOWN, TAISHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, PEOPLE’S
REPUBLIC OF CHINA
Address for Services:

()204

العالمة التجارية رقم 25177:
يف الصنف 1 :
التاريخ 2014/07/09 :

Trade Mark No.:25177
In Class: 1
Date: 09/07/2014
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مــن اجــل  :املــواد الكيامويــة التــي تســتخدم
يف الصناعــة والتجــارب العلميــة والتصويــر
الفوتوغ ـرايف والزراعــة وفالحــة وزراعــة البســاتني
وغــرس الغابــات ،الراتينجــات االصطناعيــة غــر
املعالجــة ،البالســتيك غــر املعالــج ،األســمدة،
مركبــات إطفــاء الحرائــق ،مســتحرضات ســقي
ولحــام املعــادن ،املــواد الكيامويــة الخاصــة بحفــظ
املــواد الغذائيــة ،مــواد الدباغــة ،املــواد الالصقــة
التــي تســتخدم يف الصناعــة .
بأسم  :كانون كابوشييك كايشا
العنــوان  ، 2 – 30 :شــيموماروكو  – 3تشــومة
 ،أوتــا – كــو  ،طوكيــو  ،اليابــان.
عنــوان التبليــغ  :ص.ب  74472البــرة .هاتــف
2989760
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In Respect of: Chemicals used in industry, science and photography, as well as in agriculture,
horticulture and forestry; unprocessed artificial
resins, unprocessed plastics; manures; fire extinguishing compositions; tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in
.industry
In the name of: Canon Kabushiki Kaisha
Address: 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku,
Tokyo, Japan
Address for Services:
()205

العالمة التجارية رقم 25179:
يف الصنف 4 :
التاريخ 2014/07/09 :
مــن اجــل  :الزيــوت والشــحوم الصناعيــة ،مــواد التشــحيم،
مركبــات امتصــاص الغبــار ومركبــات الرتطيــب والربــط ،الوقــود
مبــا يف ذلــك وقــود املحــركات ومــواد اإلضــاءة  ،الشــموع وفتائــل
اإلضــاءة .
بأسم  :كانون كابوشييك كايشا
العنــوان  ، 2 – 30 :شــيموماروكو  – 3تشــومة  ،أوتــا – كــو
 ،طوكيــو  ،اليابــان.
عنوان التبليغ  :ص.ب  74472البرية .هاتف 2989760

Trade Mark No.:25179
In Class: 4
Date: 09/07/2014
In Respect of: Industrial oils and greases; lubricants; dust absorbing, wetting
and binding compositions; fuels (including motor spirit) and illuminants; can.dles and wicks for lighting
In the name of: Canon Kabushiki Kaisha
Address: 30-2, Shimomaruko 3-chome,
Ohta-ku, Tokyo, Japan
Address for Services:

()206
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العالمة التجارية رقم 25180:
يف الصنف 5 :
التاريخ 2014/07/09 :
مــن اجــل  :املســتحرضات الصيدليــة والبيطريــة ،املســتحرضات
الصحيــة ألغــراض طبيــة ،مــواد التغذيــة املعــدة لالســتعامل
الطبــي ،أغذيــة األطفــال ،اللصــق الطبيــة (بالســر) ،مــواد
التضميــد ،مــواد حشــو األســنان ،الشــمع املســتخدم يف طــب
األســنان ،املطهـرات ،مســتحرضات القضــاء عــى الهــوام ،مبيــدات
الفطريــات ،مبيــدات األعشــاب .
بأسم  :كانون كابوشييك كايشا
العنــوان  ، 2 – 30 :شــيموماروكو  – 3تشــومة  ،أوتــا – كــو
 ،طوكيــو  ،اليابــان.
عنوان التبليغ  :ص.ب  74472البرية .هاتف 2989760

Trade Mark No.:25180
In Class: 5
Date: 09/07/2014
In Respect of: Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations
for medical purposes; dietetic substances
;adapted for medical use, food for babies
plasters, materials for dressings; material
for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying ver.min; fungicides, herbicides
In the name of: Canon Kabushiki Kaisha
Address: 30-2, Shimomaruko 3-chome,
Ohta-ku, Tokyo, Japan
Address for Services:

()207

العالمة التجارية رقم 25181:
يف الصنف 6 :
التاريخ 2014/07/09 :
مــن اجــل  :املعــادن الشــائعة وخالئطهــا ،مــواد البنــاء املعدنيــة،
األبنيــة املعدنيــة القابلــة للنقــل ،املــواد املعدنيــة للســكك
الحديديــة ،الكابــات واألســاك غــر الكهربائيــة املصنوعــة مــن
معــادن شــائعة ،الحديــد والبضائــع الحديديــة ،األصنــاف الصغــرة
مــن الخــردوات املعدنيــة ،األنابيــب واملواســر املعدنيــة ،الخزائــن،
البضائــع املصنوعــة مــن معــادن شــائعة غــر الــواردة ضمــن
فئــات أخــرى ،املعــادن الخــام .
بأسم  :كانون كابوشييك كايشا
العنــوان  ، 2 – 30 :شــيموماروكو  – 3تشــومة  ،أوتــا – كــو
 ،طوكيــو  ،اليابــان.
عنوان التبليغ  :ص.ب  74472البرية .هاتف 2989760

Trade Mark No.:25181
In Class: 6
Date: 09/07/2014
In Respect of: Common metals and their
alloys; metal building materials; transportable buildings of metal; materials
of metal for railway tracks; non-electric
cables and wires of common metal; iron;mongery, small items of metal hardware
pipes and tubes of metal; safes; goods
of common metal not included in other
. classes; ores
In the name of: Canon Kabushiki Kaisha
Address: 30-2, Shimomaruko 3-chome,
Ohta-ku, Tokyo, Japan
Address for Services:
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Trade Mark No.:25182
العالمة التجارية رقم 25182:
In Class: 8
يف الصنف 8 :
Date: 09/07/2014
التاريخ 2014/07/09 :
مــن اجــل  :العــدد واألدوات اليدويــة (التــي تشــغل باليــد)،
In Respect of: Hand tools and impleأدوات القطــع ،األســلحة الجنبيــة ،ماكينــات وأمــواس الحالقــة .
ments (hand operated); cutlery; side
.arms; razors
بأسم  :كانون كابوشييك كايشا
In the name of: Canon Kabushiki Kaisha
العنــوان  ، 2 – 30 :شــيموماروكو  – 3تشــومة  ،أوتــا – كــو Address: 30-2, Shimomaruko 3-chome,
Ohta-ku, Tokyo, Japan
 ،طوكيــو  ،اليابــان.
Address for Services:
عنوان التبليغ  :ص.ب  74472البرية .هاتف 2989760

()209

Trade Mark No.:25184
العالمة التجارية رقم 25184:
In Class: 12
يف الصنف 12 :
Date: 09/07/2014
التاريخ 2014/07/09 :
من اجل  :العربات ،أجهزة النقل الربي أو الجوي أو املايئ .
In Respect of: Vehicles; apparatus for
. locomotion by land, air or water
بأسم  :كانون كابوشييك كايشا
In the name of: Canon Kabushiki Kaisha
العنــوان  ، 2 – 30 :شــيموماروكو  – 3تشــومة  ،أوتــا – كــو Address: 30-2, Shimomaruko 3-chome,
Ohta-ku, Tokyo, Japan
 ،طوكيــو  ،اليابــان.
Address for Services:
عنوان التبليغ  :ص.ب  74472البرية .هاتف 2989760

()210

العدد الثاين عرش 2015 / 4 / 19

149

Trade Mark No.:25185
العالمة التجارية رقم 25185:
In Class: 13
يف الصنف 13 :
Date: 09/07/2014
التاريخ 2014/07/09 :
مــن اجــل  :األســلحة الناريــة ،الذخائــر والقذائــف ،املتفج ـراتIn Respect of: Firearms; ammunition and ،
األلعــاب الناريــة .
.projectiles; explosives; fireworks
بأسم  :كانون كابوشييك كايشا
In the name of: Canon Kabushiki Kaisha
العنــوان  ، 2 – 30 :شــيموماروكو  – 3تشــومة  ،أوتــا – كــو
 ،طوكيــو  ،اليابــان.
عنوان التبليغ  :ص.ب  74472البرية .هاتف 2989760

Address: 30-2, Shimomaruko 3-chome,
Ohta-ku, Tokyo, Japan
Address for Services:

()211

العالمة التجارية رقم 25186:
يف الصنف 14 :
التاريخ 2014/07/09 :
مــن اجــل  :املعــادن النفيســة وخالئطهــا والبضائــع املصنوعــة
مــن املعــادن النفيســة أو املطــاة بهــا وغــر الــواردة ضمــن
فئــات أخــرى ،املجوهـرات ،األحجــار الكرميــة ،الســاعات واألدوات
األخــرى الخاصــة بقيــاس الزمــن بدقــة (الكرونومــر) .
بأسم  :كانون كابوشييك كايشا
العنــوان  ، 2 – 30 :شــيموماروكو  – 3تشــومة  ،أوتــا – كــو
 ،طوكيــو  ،اليابــان.
عنوان التبليغ  :ص.ب  74472البرية .هاتف 2989760

Trade Mark No.:25186
In Class: 14
Date: 09/07/2014
In Respect of: Precious metals and their
alloys and goods in precious metals or
coated therewith, not included in other
classes; jewellery, precious stones; horo.logical and chronometric instruments
In the name of: Canon Kabushiki Kaisha
Address: 30-2, Shimomaruko 3-chome,
Ohta-ku, Tokyo, Japan
Address for Services:

()212

العالمة التجارية رقم 25187 :
يف الصنف 15 :
التاريخ 2014/07/09 :

25187 :.Trade Mark No
In Class: 15
Date: 09/07/2014
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من اجل  :اآلالت املوسيقية .
In Respect of: Musical instruments
بأسم  :كانون كابوشييك كايشا
In the name of: Canon Kabushiki Kaisha
العنــوان  ، 2 – 30 :شــيموماروكو  – 3تشــومة  ،أوتــا – كــو Address: 30-2, Shimomaruko 3-chome, ،
Ohta-ku, Tokyo, Japan
طوكيــو  ،اليابــان.
Address for Services:
عنوان التبليغ  :ص.ب  74472البرية .هاتف 2989760

()213

العالمة التجارية رقم 25188:
يف الصنف 17 :
التاريخ 2014/07/09 :
مــن اجــل  :املطــاط والغوتــا برشــا (مــادة صمغيــة عازلــة) والصمــغ
واالسبســتوس (حريــر صخــري) وامليــكا والبضائــع املصنوعــة مــن
هــذه املــواد وغــر الــواردة ضمــن فئــات أخــرى ،البالســتيك بشــكل
منبثــق لالســتعامل يف الصناعــة ،مــواد التغليــف والســد والعــزل،
أنابيــب مرنــة غــر معدنيــة .
بأسم  :كانون كابوشييك كايشا
العنــوان  ، 2 – 30 :شــيموماروكو  – 3تشــومة  ،أوتــا – كــو ،
طوكيــو  ،اليابــان.
عنوان التبليغ  :ص.ب  74472البرية .هاتف 2989760

Trade Mark No.:25188
In Class: 17
Date: 09/07/2014
In Respect of: Rubber, gutta-percha,
gum, asbestos, mica and goods made
from these materials not included in
other classes: plastics in extruded form
for use in manufacture; packing, stopping and insulating materials; flexible
.pipes, not of metal
In the name of: Canon Kabushiki Kaisha
Address: 30-2, Shimomaruko 3-chome,
Ohta-ku, Tokyo, Japan
Address for Services:

()214

العالمة التجارية رقم 25189:
يف الصنف 18 :
التاريخ 2014/07/09 :

Trade Mark No.:25189
In Class: 18
Date: 09/07/2014
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مــن اجــل  :الجلــود املدبوغــة والجلــود املدبوغــة املقلــدة والبضائــع
املصنوعــة مــن هــذه املــواد وغــر الــواردة ضمــن فئــات أخــرى،
الجلــود الحيوانيــة ،الجلــود الخــام ،صناديــق الثيــاب وحقائــب
الســفر ،الشــايس ،املظــات الخفيفــة الواقيــة مــن الشــمس وعــي
املــي ،الســياط وعــدة الخيــل والــروج ومــا إليهــا .
بأسم  :كانون كابوشييك كايشا
العنــوان  ، 2 – 30 :شــيموماروكو  – 3تشــومة  ،أوتــا – كــو ،
طوكيــو  ،اليابــان.
عنوان التبليغ  :ص.ب  74472البرية .هاتف 2989760

In Respect of: Leather and imitations
of leather, and goods made of these
materials and not included in other
classes; animal skins, hides; trunks
and traveling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and
.saddlery
In the name of: Canon Kabushiki Kaisha
Address: 30-2, Shimomaruko 3-chome,
Ohta-ku, Tokyo, Japan
Address for Services:

()215

العالمة التجارية رقم 25190:
يف الصنف 19 :
التاريخ 2014/07/09 :
مــن اجــل  :مــواد البنــاء (غــر املعدنيــة) ،األنابيــب الصلبــة غــر
املعدنيــة التــي تســتخدم يف البنــاء ،اإلســفلت والزفــت والقط ـران،
األبنيــة غــر املعدنيــة القابلــة للنقــل ،األنصبــة التذكاريــة غــر
املعدنيــة .
بأسم  :كانون كابوشييك كايشا
العنــوان  ، 2 – 30 :شــيموماروكو  – 3تشــومة  ،أوتــا – كــو ،
طوكيــو  ،اليابــان.
عنوان التبليغ  :ص.ب  74472البرية .هاتف 2989760

Trade Mark No.:25190
In Class: 19
Date: 09/07/2014
In Respect of: Building materials
(non-metallic); non-metallic rigid pipes
for building; asphalt, pitch and bitumen, non-metallic transportable build.ings; monuments, not of metal
In the name of: Canon Kabushiki Kaisha
Address: 30-2, Shimomaruko 3-chome,
Ohta-ku, Tokyo, Japan
Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 25191:

Trade Mark No.:25191
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يف الصنف 20 :
التاريخ 2014/07/09 :
مــن اجــل  :األثــاث ،املرايــا ،أطــر (براويــز) الصــور ،البضائــع (غــر
الــواردة ضمــن فئــات أخــرى) املصنوعــة مــن الخشــب أو الفلــن أو
القصــب أو الخيــزران أو الخــوص أو القــرون أو العظــم أو العــاج
أو عظــم الحــوت أو الصــدف أو الكهرمــان أو عــروق اللؤلــؤ أو
املرشــوم أو مــن بدائــل كافــة هــذه املــواد أو مــن البالســتيك .
بأسم  :كانون كابوشييك كايشا
العنــوان  ، 2 – 30 :شــيموماروكو  – 3تشــومة  ،أوتــا – كــو ،
طوكيــو  ،اليابــان.
عنوان التبليغ  :ص.ب  74472البرية .هاتف 2989760

In Class: 20
Date: 09/07/2014
In Respect of: Furniture, mirrors, picture frames; goods (not included in other classes) of wood, cork, reed, cane,
wicker, horn, bone, ivory, whalebone,
shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these
.materials, or of plastics
In the name of: Canon Kabushiki Kaisha
Address: 30-2, Shimomaruko 3-chome,
Ohta-ku, Tokyo, Japan
Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 25192:
يف الصنف 21 :
التاريخ 2014/07/09 :
مــن اجــل  :األدوات واألوعيــة املنزليــة أو الخاصــة باملطابــخ
(ليســت مــن معــادن نفيســة أو مطــاة بهــا) ،األمشــاط واإلســفنج،
الفــرش (عــدا فــرش التلويــن) ،مــواد صنــع الفــرش ،األصنــاف
التــي تســتخدم ألغ ـراض التنظيــف ،صــوف الفــوالذ ،الزجــاج غــر
املشــغول أو نصــف املشــغول (عــدا الزجــاج املســتخدم يف البنــاء)،
األواين الزجاجيــة ،الخــزف الصينــي (بورســلني) واألواين الفخاريــة
غــر الــواردة ضمــن فئــات أخــرى .

بأسم  :كانون كابوشييك كايشا
العنــوان  ، 2 – 30 :شــيموماروكو  – 3تشــومة  ،أوتــا – كــو ،
طوكيــو  ،اليابــان.
عنوان التبليغ  :ص.ب  74472البرية .هاتف 2989760

Trade Mark No.:25192
In Class: 21
Date: 09/07/2014
In Respect of: Household or kitchen
utensils and containers (not of precious
metal or coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paint brushes); brush-making materials; articles
;for cleaning purposes; steel wool
unworked or semi-woked glass (except
glass used in building); glassware,
porcelain and earthenware not included
.in other classes
In the name of: Canon Kabushiki Kaisha
Address: 30-2, Shimomaruko 3-chome,
Ohta-ku, Tokyo, Japan
Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 25193:
يف الصنف 22 :
التاريخ 2014/07/09 :
مــن اجــل  :الحبــال والخيــوط والشــباك والخيــم واملظــات (تنــدات)
واألقمشــة املشــمعة (تربولــن) واألرشعــة واألكيــاس والحقائــب (غــر
الــواردة ضمــن فئــات أخــرى) ،مــواد التنجيــد والحشــو (عــدا املــواد
املطاطيــة أو البالســتيكية) ،املــواد الليفيــة الخــام التــي تســتخدم يف
النســيج .
بأسم  :كانون كابوشييك كايشا
العنــوان  ، 2 – 30 :شــيموماروكو  – 3تشــومة  ،أوتــا – كــو ،
طوكيــو  ،اليابــان.
عنوان التبليغ  :ص.ب  74472البرية .هاتف 2989760

Trade Mark No.:25193
In Class: 22
Date: 09/07/2014
In Respect of: Ropes, string, nets, tents,
awnings, tarpaulins, sails, sacks and
;)bags (not included in other classes
padding and stuffing materials (except
of rubber or plastics); raw fibrous textile materials .
In the name of: Canon Kabushiki Kaisha
Address: 30-2, Shimomaruko 3-chome,
Ohta-ku, Tokyo, Japan
Address for Services:
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Trade Mark No.:25194
العالمة التجارية رقم 25194:
In Class: 23
يف الصنف 23 :
Date: 09/07/2014
التاريخ 2014/07/09 :
من اجل  :الغزل والخيوط التي تستخدم يف النسيج
In Respect of: Yarns and threads, for
textile use
بأسم  :كانون كابوشييك كايشا
In the name of: Canon Kabushiki Kaisha
العنــوان  ، 2 – 30 :شــيموماروكو  – 3تشــومة  ،أوتــا – كــو Address: 30-2, Shimomaruko 3-chome, ،
Ohta-ku, Tokyo, Japan
طوكيــو  ،اليابــان.
Address for Services:
عنوان التبليغ  :ص.ب  74472البرية .هاتف 2989760
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Trade Mark No.:25195
العالمة التجارية رقم 25195:
In Class: 24
يف الصنف 24 :
Date: 09/07/2014
التاريخ 2014/07/09 :
مــن اجــل  :املنســوجات والبضائــع املنســوجة غــر الــواردة ضمــن
In Respect of: Textiles and textile
فئــات أخــرى ،أغطيــة األرسة واملوائــد .
;goods, not included in other classes
bed and table covers .
بأسم  :كانون كابوشييك كايشا
In the name of: Canon Kabushiki Kaisha
العنــوان  ، 2 – 30 :شــيموماروكو  – 3تشــومة  ،أوتــا – كــو Address: 30-2, Shimomaruko 3-chome, ،
Ohta-ku, Tokyo, Japan
طوكيــو  ،اليابــان.
Address for Services:
عنوان التبليغ  :ص.ب  74472البرية .هاتف 2989760

()221

25196 :.Trade Mark No
العالمة التجارية رقم 25196 :
In Class: 25
يف الصنف 25 :
Date: 09/07/2014
التاريخ 2014/07/09 :
من اجل  :املالبس ،ألبسة القدم ،أغطية الرأس .
In Respect of: Clothing, footwear,
headgear
بأسم  :كانون كابوشييك كايشا
In the name of: Canon Kabushiki Kaisha
العنــوان  ، 2 – 30 :شــيموماروكو  – 3تشــومة  ،أوتــا – كــو Address: 30-2, Shimomaruko 3-chome, ،
Ohta-ku, Tokyo, Japan
طوكيــو  ،اليابــان.
Address for Services:
عنوان التبليغ  :ص.ب  74472البرية .هاتف 2989760
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العالمة التجارية رقم 25197:
يف الصنف 26 :
التاريخ 2014/07/09 :
مــن اجــل  :الدنتلــة واملطــرزات ،الرشائط واألربطــة الزينيــة ،األزرار،
املشــابك والعــروات ،الدبابيــس واإلبــر ،األزهــار االصطناعية .
بأسم  :كانون كابوشييك كايشا
العنــوان  ، 2 – 30 :شــيموماروكو  – 3تشــومة  ،أوتــا – كــو ،
طوكيــو  ،اليابــان.
عنوان التبليغ  :ص.ب  74472البرية .هاتف 2989760

Trade Mark No.:25197
In Class: 26
Date: 09/07/2014
In Respect of: Lace and embroidery,
ribbons and braid; buttons, hooks and
eyes, pins and needles; artificial flow. ers
In the name of: Canon Kabushiki
Kaisha
Address: 30-2, Shimomaruko
3-chome, Ohta-ku, Tokyo, Japan
Address for Services:
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Trade Mark No.:25198
العالمة التجارية رقم 25198:
In Class: 27
يف الصنف 27 :
Date: 09/07/2014
التاريخ 2014/07/09 :
مــن اجــل  :الســجاد واألبســطة والحــر ومــواد صنــع الحــرIn Respect of: Carpets, rugs, mats and ،
املشــمع واملــواد األخــرى التــي تســتعمل لتغطيــة أرضيــة الحجــر،
matting, linoleum and other materials
مــا يعلــق عــى الحائــط للزينــة (غــر نســيجي).
for covering existing floors; wall hang.)ings (non-textile
بأسم  :كانون كابوشييك كايشا
In the name of: Canon Kabushiki Kaisha
العنــوان  ، 2 – 30 :شــيموماروكو  – 3تشــومة  ،أوتــا – كــو Address: 30-2, Shimomaruko 3-chome, ،
Ohta-ku, Tokyo, Japan
طوكيــو  ،اليابــان.
Address for Services:
عنوان التبليغ  :ص.ب  74472البرية .هاتف 2989760
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العالمة التجارية رقم 25199:
Trade Mark No.:25199
In Class: 28
يف الصنف 28 :
Date: 09/07/2014
التاريخ 2014/07/09 :
مــن اجــل  :األلعــاب والدمــى ،أدوات الرياضــة In Respect of: Games and playthings; gymnastic
البدنيــة (الجمبازيــة) واألدوات الرياضيــة غــر ;and sporting articles not included in other classes
الــواردة ضمــن فئــات أخــرى ،الزينــات الخاصــة
.decorations for Christmas trees
بشــجرة عيــد امليــاد
بأسم  :كانون كابوشييك كايشا
In the name of: Canon Kabushiki Kaisha
العنــوان  ، 2 – 30 :شــيموماروكو  – 3تشــومة Address: 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, ،
Tokyo, Japan
أوتــا – كــو  ،طوكيــو  ،اليابــان.
Address for Services:
عنــوان التبليــغ  :ص.ب  74472البــرة .هاتــف
2989760
()225

العالمة التجارية رقم 25200:
يف الصنف 29 :
التاريخ 2014/07/09 :
مــن اجــل  :اللحــوم واألســاك والطيــور الداجنــة وحيوانــات وطيور
الصيــد ،مســتخرجات اللحــوم ،الفواكــه والخــروات املحفوظــة
واملجففــة واملطهيــة ،الهالميــات ،املربيــات ،الكومبــوت (فاكهــة
مطبوخــة بالســكر) ،البيــض والحليــب ومنتجــات الحليــب ،الزيــوت
والشــحوم الصالحــة لــأكل .
بأسم  :كانون كابوشييك كايشا
العنــوان  ، 2 – 30 :شــيموماروكو  – 3تشــومة  ،أوتــا – كــو ،
طوكيــو  ،اليابــان.
عنوان التبليغ  :ص.ب  74472البرية .هاتف 2989760

Trade Mark No.:25200
In Class: 29
Date: 09/07/2014
In Respect of: Meat, fish poultry and
game, meat extracts, preserved, dried
and cooked fruits and vegetables,
jellies, jams, compotes, eggs, milk and
. milk products, edible oils and fats
In the name of: Canon Kabushiki Kaisha
Address: 30-2, Shimomaruko 3-chome,
Ohta-ku, Tokyo, Japan
Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 25201:
يف الصنف 30 :
التاريخ 2014/07/09 :
مــن اجــل  :الــن ،الشــاي ،الــكاكاو ،الســكر ،األرز ،التابيــوكا ،الســاجو،
الــن اإلصطناعــي ،الدقيــق واملســتحرضات املصنوعــة مــن الحبــوب،
الخبــز ،الفطائــر والحلويــات ،املثلجــات ،عســل النحــل والعســل
األســود ،الخمــرة ،مســحوق الخبــز (بيكــن بــاودر) ،امللــح ،الخــردل،
الخــل ،الصلصــات (توابــل) ،التوابــل ،الثلــج .

بأسم  :كانون كابوشييك كايشا
العنــوان  ، 2 – 30 :شــيموماروكو  – 3تشــومة  ،أوتــا – كــو ،
طوكيــو  ،اليابــان.
عنوان التبليغ  :ص.ب  74472البرية .هاتف 2989760

Trade Mark No.:25201
In Class: 30
Date: 09/07/2014
In Respect of: Coffee, tea, cocoa,
sugar, rice, tapioca, sago, artificial
coffee, flour and preparations made
from cereals, bread, pastry and confectionery, ices, honey, treacle, yeast,
baking-powder, salt, mustard, vinegar,
. sauces (condiments), spices, ice
In the name of: Canon Kabushiki Kaisha
Address: 30-2, Shimomaruko 3-chome,
Ohta-ku, Tokyo, Japan
Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 25202:
يف الصنف 31 :
التاريخ 2014/07/09 :
مــن اجــل  :املنتجــات الزراعيــة ومنتجــات البســاتني والغابــات
والحبــوب غــر الــواردة ضمــن فئــات أخــرى ،الحيوانــات الحيــة،
الفواكــه والخــروات الطازجــة ،البــذور ،النباتــات واألزهــار
الطبيعيــة ،املــواد الغذائيــة للحيوانــات ،شــعري البــرة (املالــت) .

Trade Mark No.:25202
In Class: 31
Date: 09/07/2014
In Respect of: Agricultural, horticultural and forestry products and grains not
included in other classes, live animals,
fresh fruits and vegetables, seeds, natural plants and flowers, foodstuffs for
. animals, malt
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بأسم  :كانون كابوشييك كايشا
In the name of: Canon Kabushiki Kaisha
العنــوان  ، 2 – 30 :شــيموماروكو  – 3تشــومة  ،أوتــا – كــو Address: 30-2, Shimomaruko 3-chome, ،
Ohta-ku, Tokyo, Japan
طوكيــو  ،اليابــان.
Address for Services:
عنوان التبليغ  :ص.ب  74472البرية .هاتف 2989760

()228

العالمة التجارية رقم 25203:
يف الصنف 32 :
التاريخ 2014/07/09 :
مــن اجــل  :البــرة ،امليــاه املعدنيــة والغازيــة واملرشوبــات األخــرى
غــر الكحوليــة ،مرشوبــات الفواكــه وعصــر الفواكــه ،الــراب
املركــز واملســتحرضات األخــرى التــي تســتعمل لصنــع املرشوبــات .
بأسم  :كانون كابوشييك كايشا
العنــوان  ، 2 – 30 :شــيموماروكو  – 3تشــومة  ،أوتــا – كــو ،
طوكيــو  ،اليابــان.
عنوان التبليغ  :ص.ب  74472البرية .هاتف 2989760

Trade Mark No.:25203
In Class: 32
Date: 09/07/2014
In Respect of: Beers, mineral and
aerated waters and other non-alcoholic
drinks, fruit drinks and fruit juices, syrups and other preparations for making
. beverages
In the name of: Canon Kabushiki Kaisha
Address: 30-2, Shimomaruko 3-chome,
Ohta-ku, Tokyo, Japan
Address for Services:

()229

العالمة التجارية رقم 25204:
يف الصنف 34 :
التاريخ 2014/07/09 :
من اجل  :التبغ ،لوازم املدخنني ،الكربيت (الثقاب) .
بأسم  :كانون كابوشييك كايشا

Trade Mark No.:25204
In Class: 34
Date: 09/07/2014
In Respect of: Tobacco, smokers arti. cles, matches
In the name of: Canon Kabushiki Kaisha
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العنــوان  ، 2 – 30 :شــيموماروكو  – 3تشــومة  ،أوتــا – كــو Address: 30-2, Shimomaruko 3-chome, ،
Ohta-ku, Tokyo, Japan
طوكيــو  ،اليابــان.
Address for Services:
عنوان التبليغ  :ص.ب  74472البرية .هاتف 2989760

()230

Trade Mark No.:25205
العالمة التجارية رقم 25205:
In Class: 36
يف الصنف 36 :
Date: 09/07/2014
التاريخ 2014/07/09 :
مــن اجــل  :خدمــات التأمــن ،خدمــات الشــؤون املاليــة ،خدمــات
In Respect of: Insurance, financial
الشــؤون النقديــة ،خدمــات الشــؤون العقاريــة
affairs, monetary affairs, real estate
.affairs
بأسم  :كانون كابوشييك كايشا
In the name of: Canon Kabushiki Kaisha
العنــوان  ، 2 – 30 :شــيموماروكو  – 3تشــومة  ،أوتــا – كــو Address: 30-2, Shimomaruko 3-chome, ،
Ohta-ku, Tokyo, Japan
طوكيــو  ،اليابــان.
Address for Services:
عنوان التبليغ  :ص.ب  74472البرية .هاتف 2989760

()231

العالمة التجارية رقم 25206:
يف الصنف 39 :
التاريخ 2014/07/09 :
مــن اجــل  :النقــل  ،تغليــف وخــزن البضائــع ،
ترتيبــات الســفر ؛ اإلنقــاذ ؛ النقــل بالســيارات ؛
النقــل الجــوي ؛ النقــل البحــري ؛ النقــل بعربــات
الجــر أو الدفــع؛ تأجــر القــوارب ؛ تأجــر الســيارات
؛ تأجــر أماكــن وقــوف الســيارات ؛ تأجــر الخيــول
؛ تأجــر بــدالت الغــوص؛ توزيــع الطاقــة؛ تشــغيل
الهويســات؛ خدمــات النقــل ( نقــل الرســائل أو

Trade Mark No.:25206
In Class: 39
Date: 09/07/2014
In Respect of: Transport; packaging and storage
of goods; travel arrangement; salvaging; car
;transport; air transport; marine transport; carting
boat rental; car rental; parking place rental; horse
rental; rental of diving suits; distribution of energy; operating canal locks; courier services(mes
arranging of tours; transport by pipeline; sages or
;)merchandise

العدد الثاين عرش 2015 / 4 / 19

160

البضائــع )؛ تنظيــم الرحــات الســياحية؛ النقــل
بواســطة خطــوط األنابيــب؛ تأجــر كــرايس
املقعديــن؛ إطــاق األقــار الصناعيــة لآلخريــن .
بأسم  :كانون كابوشييك كايشا
In the name of: Canon Kabushiki Kaisha
العنــوان  ، 2 – 30 :شــيموماروكو  – 3تشــومة Address: 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku,
Tokyo, Japan
 ،أوتــا – كــو  ،طوكيــو  ،اليابــان.
عنــوان التبليــغ  :ص.ب  74472البــرة .هاتــف Address for Services:
2989760
()232

العالمة التجارية رقم 25207:
يف الصنف 43 :
التاريخ 2014/07/09 :
مــن اجــل  :خدمــات التزويــد بالطعــام والــراب ،خدمــات
وســائل الراحــة املؤقتــة
بأسم  :كانون كابوشييك كايشا
العنــوان  ، 2 – 30 :شــيموماروكو  – 3تشــومة  ،أوتــا – كــو
 ،طوكيــو  ،اليابــان.
عنوان التبليغ  :ص.ب  74472البرية .هاتف 2989760

Trade Mark No.:25207
In Class: 43
Date: 09/07/2014
In Respect of: Services for providing
food and drink; temporary accommoda. tion
In the name of: Canon Kabushiki Kaisha
Address: 30-2, Shimomaruko 3-chome,
Ohta-ku, Tokyo, Japan
Address for Services:

()233

Trade Mark No.:25208
العالمة التجارية رقم 25208:
In Class: 44
يف الصنف 44 :
Date: 09/07/2014
التاريخ 2014/07/09 :
مــن اجــل  :الخدمــات الطبيــة ،الخدمــات البيطريــة ،خدمــات In Respect of: Medical Services; veteri-
العنايــة بالصحــة والجــال لإلنســان أو الحيــوان ،الخدمــات nary services; hygienic and beauty care
املتعلقــة بالزراعــة وفالحــة وزراعــة البســاتني وغــرس الغابــات for human beings or animals; agricultur- .
.al, horticultural and forestry services
بأسم  :كانون كابوشييك كايشا
In the name of: Canon Kabushiki Kaisha
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العنــوان  ، 2 – 30 :شــيموماروكو  – 3تشــومة  ،أوتــا – كــو
 ،طوكيــو  ،اليابــان.
عنوان التبليغ  :ص.ب  74472البرية .هاتف 2989760

Address: 30-2, Shimomaruko 3-chome,
Ohta-ku, Tokyo, Japan
Address for Services:

()234

العالمة التجارية رقم 25209:
يف الصنف 45 :
التاريخ 2014/07/09 :
مــن اجــل  :الخدمــات الشــخصية واالجتامعيــة املقدمــة مــن

Trade Mark No.:25209
In Class: 45
Date: 09/07/2014
In Respect of: Personal and social

اآلخريــن لتلبيــة حاجــات األفــراد ،الخدمــات األمنيــة لحاميــة

services rendered by others to meet the
needs of individuals; security services

امللكيــة واألفــراد .

for the protection of property and indi. viduals
بأسم  :كانون كابوشييك كايشا
In the name of: Canon Kabushiki Kaisha
العنــوان  ، 2 – 30 :شــيموماروكو  – 3تشــومة  ،أوتــا – كــو Address: 30-2, Shimomaruko 3-chome,
Ohta-ku, Tokyo, Japan
Address for Services:

 ،طوكيــو  ،اليابــان.
عنوان التبليغ  :ص.ب  74472البرية .هاتف 2989760

()235

العالمة التجارية رقم 25210:
يف الصنف 33 :
التاريخ 2014/07/09 :
من اجل  :املرشوبات الكحولية ( عدا البرية)
بأسم  :كانون كابوشييك كايشا

Trade Mark No.:25210
In Class: 33
Date: 09/07/2014
In Respect of: Alcoholic beverages ( except
.)beers
In the name of: Canon Kabushiki Kaisha
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Address: 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku,
Tokyo, Japan
Address for Services:

 – تشــومة3  شــيموماروكو، 2 – 30 : العنوان
. اليابان،  طوكيــو،  أوتــا – كــو،
 هاتــف. البــرة74472 ب. ص: عنــوان التبليــغ
2989760

)236(

Trade Mark No.:25211
In Class: 12
Date: 10/07/2014
In Respect of: auto spear parts
In the name of: shariket al sabbah
Address: nablus share amman jawal

25211: العالمة التجارية رقم
12 : يف الصنف
2014/07/10 : التاريخ
 قطع غيار سيارات: من اجل
 رشكة الصباح: بأسم
0599995758: نابلس_شارع عامن جوال: العنوان

:0599995758
Address for Services : nablus share

0599995758: نابلس_شارع عامن جوال: عنوان التبليغ

amman jawal :0599995758
)237(

Trade Mark No.:25212
In Class: 30
Date: 10/07/2014
In Respect of: The Coconut ,AlHalqoum,The Nuts and the Candy
In the name of: Jamil Zaal Mohammad
Jebril

25212: العالمة التجارية رقم
30 : يف الصنف
2014/07/10 : التاريخ
وامللبس, املكرسات,الحلقوم, جوزالهند: من اجل
 جميل زعل محمد جربين: بأسم
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Address: Downtown . Bethlehem
Address for Services : Downtown .

العنوان  :بيت لحم  -وسط البلد
عنوان التبليغ  :بيت لحم  -وسط البلد

Bethlehem
()238

العالمة التجارية رقم 25213:
يف الصنف 11 :
التاريخ 2014/07/10 :
مــن اجــل  :أجهــزة اإلنــارة و التدفئــة وتوليــد البخــار– والطهــو

Trade Mark No.:25213
In Class: 11
Date: 10/07/2014
In Respect of: Apparatus for lighting,

والتربيد–والتجفيــف والتهويــة وامــدادات امليــاه والغـراض الصحيــة

heating, steam generating, cooking,
refrigerating, drying, ventilating, water
supply and sanitary purposes
In the name of: ECE BANYO GER-

بأسم  :رشكة اي اس اي بانيو جرييكلريي سان يف تيك ايه اس
العنــوان  :اورجانايــز ســاناي بولجــويس  6كاد منــر  5شــوروم -

CLERI SAN . VE TIC A.S
Address: Organize Sanayi Bolgesi 6 .
Caddw No: 5 CUROM - TURKIYE
Address for Services:

تركيــا
عنوان التبليغ  :نابلس شارع فيصل بناية االوقاف
()239

العالمة التجارية رقم 25214:
يف الصنف 11 :
التاريخ 2014/07/10 :

Trade Mark No.:25214
In Class: 11
Date: 10/07/2014
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مــن اجــل  :أجهــزة اإلنــارة و التدفئــة وتوليــد البخــار– والطهــو In Respect of: Apparatus for lighting,
والتربيد–والتجفيــف والتهويــة وامــدادات امليــاه والغ ـراض الصحيــة heating, steam generating, cooking, re-
frigerating, drying, ventilating, water
supply and sanitary purposes
بأسم  :رشكة اي اس اي بانيو جرييكلريي سان يف تيك ايه اس
In the name of: ECE BANYO GERCLERI SAN . VE TIC A.S
Address: Organize Sanayi Bolgesi 6 .
العنوان  :اورجانايز ساناي بولجويس  6كاد منرب  5شوروم  -تركيا
Caddw No: 5 CUROM - TURKIYE
عنوان التبليغ  :نابلس شارع فيصل بناية االوقاف
Address for Services:
مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحامية املطلق باستخدام الكلامت والعبارات واألرقام ذات االستخدام العام
مبعزل عن العالمة
()240

العالمة التجارية رقم 25215:
يف الصنف 30 :
التاريخ 2014/07/13 :
مــن اجــل  :القهــوة والشــاي والــكاكاو والقهــوة االصطناعيــة  ,االرز
التابيــوكا والســاغو الدقيــق واملســتحرضات املصنوعــة مــن الحبــوب
الخبــز والفطائــر والحلويــات املثجلــة عســل النحــل والعســل االســود
الخمــرة ومســحوق الخبيــز امللــح الخــردل الخــل والصلصــات (
التوابــل ) البهــارات الثلــج

بأسم  :رشكة الجوهرة للصناعات الغذائية
العنوان  :شارع رمسيس رقم 33أ القاهرة – مرص

Trade Mark No.:25215
In Class: 30
Date: 13/07/2014
In Respect of: COFFEE TEA COCOA
AND ARTIFICIAL COFFEE RICE
AND SAGO FLOUR AND PREPERATION MADE FROM CEREALS
BREAD PASTRY AND CONFECTIONERY ICES HONEY TREACLE
YEAST BAKING POWDER SALT
MUSTARD VINEGAR SAUCES
(CONDIMENTS ) SPICES ICE
In the name of: sharekat aljawhara
lelsenaat alghethaih
Address: sharea ramsees No33A CAIRO EGYPT
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Address for Services:

عنوان التبليغ  :رام الله

()241

العالمة التجارية رقم 25216:
يف الصنف 30 :
التاريخ 2014/07/13 :
مــن اجــل  :القهــوة والشــاي والــكاكاو والقهــوة االصطناعيــة  ,االرز
التابيــوكا والســاغو الدقيــق واملســتحرضات املصنوعــة مــن الحبــوب
الخبــز والفطائــر والحلويــات املثجلــة عســل النحــل والعســل االســود
الخمــرة ومســحوق الخبيــز امللــح الخــردل الخــل والصلصــات (
التوابــل ) البهــارات الثلــج

بأسم  :رشكة الجوهرة للصناعات الغذائية
العنوان  :شارع رمسيس رقم 33أ القاهرة – مرص
عنوان التبليغ  :رام الله

Trade Mark No.:25216
In Class: 30
Date: 13/07/2014
In Respect of: COFFEE TEA COCOA
AND ARTIFICIAL COFFEE RICE
AND SAGO FLOUR AND PREPERATION MADE FROM CEREALS
BREAD PASTRY AND CONFECTIONERY ICES HONEY TREACLE
YEAST BAKING POWDER SALT
( MUSTARD VINEGAR SAUCES
CONDIMENTS ) SPICES ICE
In the name of: sharekat aljawhara
lelsenaat alghethaih
Address: sharea ramsees No33A CAIRO EGYPT
Address for Services:

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحامية املطلق باستخدام الكلامت والعبارات واألرقام ذات االستخدام العام
مبعزل عن العالمة
()242

العالمة التجارية رقم 25217:
يف الصنف 30 :

Trade Mark No.:25217
In Class: 30
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التاريخ 2014/07/13 :
مــن اجــل  :القهــوة والشــاي والــكاكاو والقهــوة االصطناعيــة  ,االرز
التابيــوكا والســاغو الدقيــق واملســتحرضات املصنوعــة مــن الحبــوب
الخبــز والفطائــر والحلويــات املثجلــة عســل النحــل والعســل االســود
الخمــرة ومســحوق الخبيــز امللــح الخــردل الخــل والصلصــات (
التوابــل ) البهــارات الثلــج

بأسم  :رشكة الجوهرة للصناعات الغذائية
العنوان  :شارع رمسيس رقم 33أ القاهرة – مرص
عنوان التبليغ  :رام الله

Date: 13/07/2014
In Respect of: COFFEE TEA COCOA
AND ARTIFICIAL COFFEE RICE
AND SAGO FLOUR AND PREPERATION MADE FROM CEREALS
BREAD PASTRY AND CONFECTIONERY ICES HONEY TREACLE
YEAST BAKING POWDER SALT
( MUSTARD VINEGAR SAUCES
CONDIMENTS ) SPICES ICE
In the name of: sharekat aljawhara
lelsenaat alghethaih
Address: sharea ramsees No33A CAIRO EGYPT
Address for Services:

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحامية املطلق باستخدام كلمة  snacksذات االستخدام العام مبعزل عن
العالمة
()243

العالمة التجارية رقم 25218:
يف الصنف 32 :
التاريخ 2014/07/14 :
مــن اجــل  :امليــاه املعدينــة والغازيــة وغريهــا مــن املرشوبــات

Trade Mark No.:25218
In Class: 32
Date: 14/07/2014
In Respect of: Mineral and aerated

غــر الكحوليــة ؛ مرشوبــات الفواكــه وعصائــر الفواكــه ؛ رشاب

waters and other non-alcoholic bever-

ومســتحرضات أخــرى لصنــع املرشوبــات.

ages; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making

بأسم  :ذا كونسنرتيت مانوفكرتينغ كومباين أوف إيرلند

.beverages
In the name of: The Concentrate Man-

ufacturing Company of Ireland
العنــوان  :كونــر هــاوس  20 ،بارليامينــت ســريت  ،هاميلتــون Address: Corner House, 20 Parliament ،
بريمــودا

Street ,Hamilton, Bermuda
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Address for Services:

2989760  هاتف. البرية74472 ب. ص: عنوان التبليغ

)244(

Trade Mark No.:25219
25219: العالمة التجارية رقم
In Class: 5
5 : يف الصنف
Date: 14/07/2014
2014/07/14 : التاريخ
In Respect of: Pharmaceutical prepa-  املســتحرضات, املســتحرضات الطبيــة ملعالجــة الروماتيــزم: مــن اجــل
 لصــوق للغايــات الطبيــة,املضــادة لاللتهابــات
rations useful for the prevention and
the treatment of rheumatism. Anti-inflammatory preparation. Plaster for
medical purposes
 بيري فابره ميديكامنت: بأسم
In the name of: PIERRE FABRE MEDICAMENT
Address: 45 place Abel Gance, 92100 , بولوغنــه بيالنكــورت92100 , بليــس ابيــل غانــس45 : العنــوان
BOULOGNE BILLANCOURT,
فرنسا
France
Address for Services:
P.O Box /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ
3800 Al-Beereh

)245(

Trade Mark No.:25220
In Class: 5
Date: 14/07/2014
In Respect of: Pharmaceutical preparations useful for the prevention and
the treatment of rhumatism. Anti-inflammatory preparation. Plaster for
medical purposes

25220: العالمة التجارية رقم
5 : يف الصنف
2014/07/14 : التاريخ
 املســتحرضات, املســتحرضات الطبيــة ملعالجــة الروماتيــزم: مــن اجــل
 لصــوق للغايــات الطبيــة,املضــادة لاللتهابــات
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بأسم  :بيري فابره ميديكامنت

In the name of: PIERRE FABRE ME-

العنــوان  45 :بليــس ابيــل غانــس 92100 ,بولوغنــه بيالنكــورت,

DICAMENT
Address: 45 place Abel Gance, 92100
BOULOGNE BILLANCOURT,

فرنسا

France
Address for Services:

عنــوان التبليــغ P.O Box /AGIP - TMP Agents :
3800 Al-Beereh
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العالمة التجارية رقم 25221:
يف الصنف 9 :
التاريخ 2014/07/14 :
مــن اجــل  :برمجيــات قابلــة للتنزيــل لتجــار البيــع بالتجزئــة
للســيارات والشــاحنات الصغــرة والشــاحنات الخفيفــة واملركبــات
ذات اســتخدامات رياضيــة والشــاحنات الثقيلــة ومعــدات اإلنشــاء
واملعــدات الزراعيــة والدراجــات الناريــة والقوارب واملركبــات البحرية
واملركبــات الرياضيــة التــي تعمــل بالطاقــة واملركبــات الرتفيهيــة إلدارة
وتعقــب حمــات اإلعــان والتســويق؛ مجيــات قابلــة للتنزيــل
لتجــار البيــع بالتجزئــة للســيارات والشــاحنات الصغــرة والشــاحنات
الخفيفــة واملركبــات ذات اســتخدامات رياضيــة والشــاحنات الثقيلــة
ومعــدات اإلنشــاء واملعــدات الزراعيــة والدراجــات الناريــة والقــوارب
واملركبــات البحريــة واملركبــات الرياضيــة التــي تعمــل بالطاقــة
واملركبــات الرتفيهيــة إلدارة وتعقــب املبيعــات والتمويــل واملخــزون
والتأمــن والضامنــات والتخزيــن وتوفــر قطــع الغيــار واإلصــاح
ومعلومــات الصيانــة؛ برمجيــات قابلــة للتنزيــل لتجــار البيــع بالتجزئة
للســيارات والشــاحنات الصغــرة والشــاحنات الخفيفــة واملركبــات
ذات اســتخدامات رياضيــة والشــاحنات الثقيلــة ومعــدات اإلنشــاء
واملعــدات الزراعيــة والدراجــات الناريــة والقــوارب واملركبــات
البحريــة واملركبــات الرياضيــة التــي تعمــل بالطاقــة واملركبــات
الرتفيهيــة إلنشــاء وإدارة مبيعــات الخدمــة إلرشــاد والتواصــل مــع
املســتهلكني مــن خــال قنــوات متعــددة؛ برمجيــات قابلــة للتنزيــل
لإلســتخدام يف إدارة عالقــات العمــاء؛ برمجيــات قابلــة للتنزيــل

Trade Mark No.:25221
In Class: 9
Date: 14/07/2014
In Respect of: Downloadable software
for retailers of automobiles, minivans,
light trucks, sport utility vehicles,
heavy trucks, construction equipment,
agricultural equipment, motorcycles,
boats, marine vehicles, powersports
vehicles and recreational vehicles to
manage and track advertising and marketing campaigns; Downloadable software for retailers of automobiles, minivans, light trucks, sport utility vehicles,
heavy trucks, construction equipment,
agricultural equipment, motorcycles,
boats, marine vehicles, powersports
vehicles and recreational vehicles to
manage and track sales, financing, inventory, insurance, warranties, storage,
parts supply, repair, and maintenance
information; Downloadable software
for retailers of automobiles, minivans,
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light trucks, sport utility vehicles,
heavy trucks, construction equipment,
agricultural equipment, motorcycles,
boats, marine vehicles, powersports vehicles and recreational vehicles to create and manage service sales leads and
communicate with customers through
multiple channels; Downloadable software for use in customer relationship
management (CRM); Downloadable
software for use in tracking and managing accounts payable, payments and
payroll; Downloadable software for
managing documents and forms in the
automotive retail sales process, namely, software for creating, archiving,
and organizing documents and forms;
Downloadable software for use in
network management; Downloadable
software that provides real-time, integrated business management intelligence by combining information from
various databases and presenting it in
an easy-to-understand user interface;
Computer hardware, namely, computers, personal computers, computer
terminals, computers for network management, networking equipment, servers, computer peripherals, and printers;
telephones; bar code scanners

لإلســتخدام يف تعقــب وإدارة الحســابات القابلــة للدفــع والدفعــات
وجــدول الرواتــب؛ برمجيــات القابلــة للتنزيــل إلدارة الوثائــق
والســجالت يف عمليــة مبيعــات البيــع بالتجزئــة اآليل بالتحديــد
إلنشــاء وحفــظ وتنظيــم الوثائــق والســجالت؛ برمجيــات قابلــة
للتنزيــل لإلســتخدام يف إدارة الشــبكة؛ برمجيــات قابلــة للتنزيــل التــي
تقــدم الوقــت الحقيقــي وذكاء إدارة األعــال املتكاملــة مــن خــال
جمــع املعلومــات مــن قواعــد بيانــات مختلفــة وتقدميهــا يف واجهــة
املســتخدم ســهلة الفهــم؛ أجهــزة الحاســوب بالتحديــد الحواســيب
والحواســيب الشــخصية والطرفيــات الحاســوبية وأجهــزة الحاســوب
إلدارة الشــبكة ومعــدات الشــبكة والخــوادم واألجهــزة امللحقــة
بالحاســوب والطابعــات؛ هواتــف؛ ماســحات الشــيفرات العموديــة

In the name of: XYZ Holding Company, LLC (Delaware limited liability
)company
Address: c/o Corporation Service
Company, 2711 Centerville Road,
Suite 400, Wilmington, Delaware
.19808, U.S.A
Address for Services:

 ال ال يس (ديالويــر ليمتــد, اكــس واي زد هولدينــغ كومبــاين: بأســم
)ليابيليتــي كومبــاين
2711 ,او كوربوريشــن ســرفيس كومبــاين/ يس: العنــوان
 ديالويــر, ويلمينغتــون,400  ســويت,ســينرتفيل رود
 الواليــات املتحــدة االمريكيــة,19808
P.O Box /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ
3800 Al-Beereh
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العالمة التجارية رقم 25222:
يف الصنف 16 :
التاريخ 2014/07/14 :
مــن اجــل  :املــواد املطبوعــة بالتحديــد أدلــة التدريــب والكتــب
والنـرات اإلخباريــة الدوريــة والســجالت ليتــم إســتخدامها من قبل
تجــار البيــع بالتجزئــة والــركات املصنعــة للســيارات والشــاحنات
الصغــرة والشــاحنات الخفيفــة واملركبــات ذات اســتخدامات
رياضيــة والشــاحنات الثقيلــة ومعــدات اإلنشــاء واملعــدات الزراعيــة
والدراجــات الناريــة والقــوارب واملركبــات البحريــة واملركبــات
الرياضيــة التــي تعمــل بالطاقــة واملركبــات الرتفيهيــة

بأســم  :اكــس واي زد هولدينــغ كومبــاين ,ال ال يس (ديالويــر ليمتــد
ليابيليتــي كومباين)
العنــوان  :يس/او كوربوريشــن ســرفيس كومبــاين2711 ,
ســينرتفيل رود ,ســويت  ,400ويلمينغتــون ,ديالويــر
 ,19808الواليــات املتحــدة االمريكيــة
عنــوان التبليــغ P.O Box /AGIP - TMP Agents :
3800 Al-Beereh

Trade Mark No.:25222
In Class: 16
Date: 14/07/2014
In Respect of: Printed materials, namely, training manuals, books, newsletters, and forms to be used by retailers
and manufacturers of automobiles,
minivans, light trucks, sport utility
vehicles, heavy trucks, construction
equipment, agricultural equipment,
motorcycles, boats, marine vehicles,
powersports vehicles and recreational
vehicles
In the name of: XYZ Holding Company, LLC (Delaware limited liability
)company
Address: c/o Corporation Service
Company, 2711 Centerville Road,
Suite 400, Wilmington, Delaware
.19808, U.S.A
Address for Services:

()248

العالمة التجارية رقم 25223:
يف الصنف 35 :
التاريخ 2014/07/14 :
مــن اجــل  :اإلعــان والتســويق؛ خدمــات التســويق
الرقميــة؛ إدارة قواعــد البيانــات املُربمجــة؛ توفــر
خدمــات ذكاء األعــال؛ خدمــات إدارة األعــال؛
استشــارات اسـراتيجية التســويق الرقميــة؛ خدمــات
استشــارات اإلدارة بالتحديــد تقديــم

Trade Mark No.:25223
In Class: 35
Date: 14/07/2014
In Respect of: Advertising and marketing; Digital
marketing services; Computerized database man;agement; Providing business intelligence services
Business management services; Digital marketing
strategy consultancy; Management consulting
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services, namely, providing analysis and recommendations on optimizing retail workflows; Outsource service provider in the field of customer
relationship management; Business consulting in
the field of predictive analytic solutions; Business
consulting, namely, gathering, analyzing and pro;viding business information and data to others
Computerized database management; All of the
foregoing services provided to retailers and manufacturers of automobiles, minivans, light trucks,
sport utility vehicles, heavy trucks, construction
equipment, agricultural equipment, motorcycles,
boats, marine vehicles, powersports vehicles and
recreational vehicles

التحليــل والتوصيــات بشــأن تحســن تدفقــات
البيــع بالتجزئــة؛ مــزود خدمــة اإلســتعانة بالخدمــة
الخارجيــة يف مجــال إدارة عالقــات العمــاء؛
إستشــارات األعــال يف مجــال الحلــول التحليلــة
التبؤيــة؛ إستشــارات األعــال بالتحديــد جمــع
وتحليــل وتقديــم املعلومــات والبيانــات التجاريــة
لآلخريــن؛ إدارة قواعــد البيانــات املُربمجــة؛
كافــة الخدمــات املذكــورة أعــاه مــزودة لتجــار
البيــع بالتجزئــة والــركات املصنعــة للســيارات
والشــاحنات الصغــرة والشــاحنات الخفيفــة
واملركبــات ذات اســتخدامات رياضيــة والشــاحنات
الثقيلــة ومعــدات اإلنشــاء واملعــدات الزراعيــة
والدراجــات الناريــة والقــوارب واملركبــات البحريــة
واملركبــات الرياضيــة التــي تعمــل بالطاقــة
واملركبــات الرتفيهيــة
بأســم  :اكــس واي زد هولدينــغ كومبــاين ,ال ال يس
In the name of: XYZ Holding Company, LLC
(ديالويــر ليمتــد ليابيليتــي كومبــاين)
)(Delaware limited liability company
العنــوان  :يس/او كوربوريشــن ســرفيس كومبــاينAddress: c/o Corporation Service Company, 2711 ,
 2711ســينرتفيل رود ,ســويت ,400
Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaويلمينغتــون ,ديالويــر  ,19808الواليــات
.ware 19808, U.S.A
املتحــدة االمريكيــة
Address for Services:
عنــوان التبليــغ /AGIP - TMP Agents :
P.O Box 3800 Al-Beereh

()249

العالمة التجارية رقم 25224:
يف الصنف 38 :
التاريخ 2014/07/14 :
مــن اجــل  :الحلــول الهاتفيــة املتكاملــة التــي
تتيــح لتجــار البيــع بالتجزئــة مــن اإلتصــال
والتواصــل عــر التواجــد ،الرســائل الفوريــة،
بالصــوت والفيديــو
بأســم  :اكــس واي زد هولدينــغ كومبــاين ,ال ال
يس (ديالويــر ليمتــد ليابيليتــي كومبــاين)

Trade Mark No.:25224
In Class: 38
Date: 14/07/2014
In Respect of: Integrated telephony solutions that
allow automotive retailers to connect and communicate via presence, instant messaging, voice
and video
In the name of: XYZ Holding Company, LLC
)(Delaware limited liability company
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العنــوان  :يس/او كوربوريشــن ســرفيس كومبــاينAddress: c/o Corporation Service Company, 2711 ,
 2711ســينرتفيل رود ,ســويت ,400
Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaويلمينغتــون ,ديالويــر  ,19808الواليــات
.ware 19808, U.S.A
املتحــدة االمريكيــة
Address for Services:
عنوان التبليغ /AGIP - TMP Agents :
P.O Box 3800 Al-Beereh
()250

Trade Mark No.:25225
In Class: 41
Date: 14/07/2014
In Respect of: Educational and training services
for retailers of automobiles, minivans, light
trucks, sport utility vehicles, heavy trucks, construction equipment, agricultural equipment, motorcycles, boats, marine vehicles and recreational
vehicles

العالمة التجارية رقم 25225:
يف الصنف 41 :
التاريخ 2014/07/14 :
مــن اجــل  :الخدمــات التعليميــة والتدريبيــة لتجــار
البيــع بالتجزئــة للســيارات والشــاحنات الصغــرة
والشــاحنات الخفيفــة واملركبــات ذات اســتخدامات
رياضيــة والشــاحنات الثقيلــة ومعــدات اإلنشــاء
واملعــدات الزراعيــة والدراجــات الناريــة والقــوارب
واملركبــات البحريــة واملركبــات الرياضيــة التــي
تعمــل بالطاقــة واملركبــات الرتفيهيــة
بأســم  :اكــس واي زد هولدينــغ كومبــاين ,ال ال يس
In the name of: XYZ Holding Company, LLC
(ديالويــر ليمتــد ليابيليتــي كومبــاين)
)(Delaware limited liability company
العنــوان  :يس/او كوربوريشــن ســرفيس كومبــاينAddress: c/o Corporation Service Company, 2711 ,
 2711ســينرتفيل رود ,ســويت ,400
Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaويلمينغتــون ,ديالويــر  ,19808الواليــات
.ware 19808, U.S.A
املتحــدة االمريكيــة
Address for Services:
عنــوان التبليــغ /TMP Agents - AGIP :
P.O Box 3800 Al-Beereh

()251

العالمة التجارية رقم 25226:
يف الصنف 42 :
التاريخ 2014/07/14 :

Trade Mark No.:25226
In Class: 42
Date: 14/07/2014
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مــن اجــل  :الربمجيــات كخدمــة لتجــار البيــع بالتجزئــة
للســيارات والشــاحنات الصغــرة والشــاحنات الخفيفــة
واملركبــات ذات اســتخدامات رياضيــة والشــاحنات الثقيلــة
ومعــدات اإلنشــاء واملعــدات الزراعيــة والدراجــات الناريــة
والقــوارب واملركبــات البحريــة واملركبــات الرياضيــة التــي
تعمــل بالطاقــة واملركبــات الرتفيهيــة إلدارة وتعقــب حمــات
اإلعــان والتســويق؛ الربمجيــات كخدمــة لتجــار البيــع
بالتجزئــة للســيارات والشــاحنات الصغــرة والشــاحنات
الخفيفــة واملركبــات ذات اســتخدامات رياضيــة والشــاحنات
الثقيلــة ومعــدات اإلنشــاء واملعــدات الزراعيــة والدراجــات
الناريــة والقــوارب واملركبــات البحريــة واملركبــات الرياضيــة
التــي تعمــل بالطاقــة واملركبــات الرتفيهيــة إلدارة وتعقــب
املبيعــات والتمويــل واملخــزون والتأمــن والضامنــات
والتخزيــن وتوفــر قطــع الغيــار واإلصــاح ومعلومــات
الصيانــة؛ الربمجيــات كخدمــة لتجــار البيــع بالتجزئــة
للســيارات والشــاحنات الصغــرة والشــاحنات الخفيفــة
واملركبــات ذات اســتخدامات رياضيــة والشــاحنات الثقيلــة
ومعــدات اإلنشــاء واملعــدات الزراعيــة والدراجــات الناريــة
والقــوارب واملركبــات البحريــة واملركبــات الرياضيــة التــي
تعمــل بالطاقــة واملركبــات الرتفيهيــة إلنشــاء وإدارة
مبيعــات الخدمــة إلرشــاد والتواصــل مــع املســتهلكني مــن
خــال قنــوات متعــددة؛ الربمجيــات كخدمــة لإلســتخدام
يف إدارة عالقــات العمــاء؛ الربمجيــات كخدمــة للموظفيــن
لإلســتخدام يف تعقــب وإدارة الحســابات القابلــة للدفــع
والدفعــات وجــدول الرواتــب؛ الربمجيــات كخدمــة إلدارة
الوثائــق والســجالت يف عمليــة مبيعــات البيــع بالتجزئــة
اآليل بالتحديــد الربمجيــات إلنشــاء وحفــظ وتنظيــم الوثائــق
والســجالت؛ الربمجيــات كخدمــة لإلســتخدام يف إدارة
الشــبكة؛ الربمجيــات كخدمــة التــي تقــدم الوقــت الحقيقــي
وذكاء إدارة األعــال املتكاملــة مــن خــال جمــع املعلومــات
مــن قواعــد بيانــات مختلفــة وتقدميهــا يف واجهــة املســتخدم
ســهلة الفهــم؛ خدمــات الدعــم الفنــي؛ خدمــات تصميــم
وتطويــر وبرمجــة برمجيــات الحاســوب لآلخريــن؛ خدمــات
الحاســوب بالتحديــد تصميــم وتطبيــق وحفــظ مواقــع
اإلنرتنــت لآلخريــن؛ إســتضافة مواقــع اإلنرتنــت لآلخريــن
عــى خــوادم الحاســوب لشــبكة الحاســوب العامليــة؛ تثبيــت
برمجيــات الحاســوب
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)In Respect of: Software as a service (SAAS
services for retailers of automobiles, minivans, light trucks, sport utility vehicles,
heavy trucks, construction equipment, agricultural equipment, motorcycles, boats,
marine vehicles, powersports vehicles and
recreational vehicles to manage and track
;advertising and marketing campaigns
Software as a service (SAAS) services for
retailers of automobiles, minivans, light
trucks, sport utility vehicles, heavy trucks,
construction equipment, agricultural equipment, motorcycles, boats, marine vehicles,
powersports vehicles and recreational vehicles to manage and track sales, financing,
inventory, insurance, warranties, storage,
parts supply, repair, and maintenance information; Software as a service (SAAS) services for retailers of automobiles, minivans,
light trucks, sport utility vehicles, heavy
trucks, construction equipment, agricultural equipment, motorcycles, boats, marine
vehicles, powersports vehicles and recreational vehicles to create and manage service and sales leads and communicate with
customers through multiple channels; Software as a service (SAAS) services for use in
;)customer relationship management (CRM
Software as a service (SAAS) services for
employers to track and manage accounts
payable, payments and payroll; Software
as a service (SAAS) services for managing
documents and forms in the automotive retail sales process, namely, software for creating, archiving, and organizing documents
)and forms; Software as a service (SAAS
;services for use in network management
Software as a service (SAAS) services that
provide real-time, integrated business management intelligence by combining information from various databases and presenting
;it in an easy-to-understand user interface
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Technical support services; Computer software design, development, and programming services for others; Computer services, namely, designing, implementing,
and maintaining web site for others; Hosting
the web sites of others on computer servers
for a global computer network; Installation
of computer software
In the name of: XYZ Holding Company,
)LLC (Delaware limited liability company
Address: c/o Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400,
Wilmington, Delaware 19808, U.S.A.
Address for Services:

 ال ال يس (ديالويــر, اكــس واي زد هولدينــغ كومبــاين: بأســم
)ليمتــد ليابيليتــي كومباين
2711 ,او كوربوريشــن ســرفيس كومبــاين/ يس: العنــوان
 ديالويــر, ويلمينغتــون,400  ســويت,ســينرتفيل رود
 الواليــات املتحــدة االمريكيــة,19808
P.O /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ
Box 3800 Al-Beereh

)252(

Trade Mark No.:25227
In Class: 30
Date: 14/07/2014
In Respect of: Italian Ice cream, Ice cream,
Ice cream dessert and/or cakes, Ice cream
sandwiches, Ice cream powders, Fruit Ice,
Fruit Sorbet, Chocolate, chocolate couvertures (coatings) for ice cream and/or pastry,
nuts topping, candies, frozen dessert, frozen yogurt, frozen confectionery, flavoured
ice, edible ice milk based beverages having
the mixture of ice-cream and fruits
In the name of: STICK HOUSE COMPANY srl
Address: Strada di Cerchiaia 41, Siena
53100, Italy

25227: العالمة التجارية رقم
30 : يف الصنف
2014/07/14 : التاريخ
/ تحليــة البوظــة و, البوظــة, البوظــة االيطاليــة: مــن اجــل
 ثلــج, مســحوق البوظــة, ساندويشــات البوظــة,او الكعــك
 كوفرتشــار املغطــاه, الشــوكالتة, رشبــات الفاكهــة,الفواكــه
 الحلويــات املضــاف,او املعجنــات/بالشــوكالتة للبوظــة و
 اللــن, التحليــات املجمــدة, الســكاكر,اعالهــا البنــدق
 املرشوبــات التــي, الثلــج املنكــه, حلويــات مثلجــة,املجمــد
اساســها مثلجــات الحليــب املمزوجــة بالبوظــة والفواكــه
 ستيك هاوس كومباين اس ار ال: بأسم
,53100 ســيينا,41  ســرادا دي سريتشــيايا: العنــوان
ايطاليا
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Address for Services:

عنــوان التبليــغ P.O /AGIP - TMP Agents :
Box 3800 Al-Beereh

()253

العالمة التجارية رقم 25228:
يف الصنف 43 :
التاريخ 2014/07/14 :
مــن اجــل  :تقديــم الطعــام ,مبــا فيهــا تقديــم الطعــام يف
كفترييــات الوجبــات الرسيعــة ,تقديــم الطعــام والــراب,
تقديــم البوظــة ,خدمــات التمويــن لتقديــم الطعــام
والــراب ,تقديــم الكعــك والتحليــات والشــوكالتة
بأسم  :ستيك هاوس كومباين اس ار ال
العنــوان  :ســرادا دي سريتشــيايا  ,41ســيينا ,53100
ايطاليــا
عنــوان التبليــغ P.O /AGIP - TMP Agents :
Box 3800 Al-Beereh

Trade Mark No.:25228
In Class: 43
Date: 14/07/2014
In Respect of: Catering; namely, catering
in fast food cafeterias, catering of food and
drinks, catering of ice creams, catering for
the provision of food and beverages, catering of cakes and desserts and chocolates
In the name of: STICK HOUSE COMPANY srl
Address: Strada di Cerchiaia 41, Siena
53100, Italy
Address for Services:

()254

Trade Mark No.:25229
العالمة التجارية رقم 25229:
In Class: 1
يف الصنف 1 :
Date: 14/07/2014
التاريخ 2014/07/14 :
مــن اجــل  :الكيامويــات الصناعيــة ,املــواد الالصقــة للغايــات In Respect of: Industrial chemicals, adhe-
الصناعيــة ,املــواد الالصقــة لتثبيــت البــاط املربــع واملســطحsives for industrial purposes, adhesives for ,
املــواد الالصقــة لثبيــت بــاط الحائــط مــن الرخــام او الحجــر gluing square and plate tiles, adhesives for
او الجرانيــت
gluing wall tiles of marble, stone or granite
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In the name of: ILPA Adesivi Srl
Address: Via G. Ferorelli 4 Z.I., 70123
Bari, Italy
Address for Services:

 ايلبا اديسيفي اس ار ال: بأسم
, بــاري70123 ,.اي. زد4  فريوريــي. فيــا جــي: العنــوان
ايطاليا
P.O /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ
Box 3800 Al-Beereh

)255(

Trade Mark No.:25231
In Class: 19
Date: 14/07/2014
In Respect of: Coatings for marble stone
and granite surfaces (building materials);
plaster for marble; cement for buildings
In the name of: ILPA Adesivi Srl
Address: Via G. Ferorelli 4 Z.I., 70123
Bari, Italy
:Address for Services

25231: العالمة التجارية رقم
19 : يف الصنف
2014/07/14 : التاريخ
 اغطيــة الحجــار الرخــام واســطح الجرانيــت (مــواد: مــن اجــل
 اســمنت للبنــاء, لواصــق للرخــام,)بنــاء
 ايلبا اديسيفي اس ار ال: بأسم
, بــاري70123 ,.اي. زد4  فريوريــي. فيــا جــي: العنــوان
ايطاليا
P.O /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ
Box 3800 Al-Beereh

)256(

Trade Mark No.:25232
In Class: 3
Date: 14/07/2014

25232: العالمة التجارية رقم
3 : يف الصنف
2014/07/14 : التاريخ
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مــن اجــل  :املســتحرضات الخاصــة بتبييــض األقمشــة وغريهــا
مــن املــواد املســتخدمة لغســيل املالبــس ،ومســتحرضات
التنظيــف والتلميــع والفــرك والصقــل والكشــط وإزالــة
األوســاخ ،ومــواد إزالــة الشــحوم .الصابــون بأنواعــه ،وبــرش
الصابــون .الروائــح العطريــة ،والزيــوت األساســية (الطيــارة).
مــواد التجميــل والتزيــن؛ مســتحرضات العنايــة بالشــعر؛

In Respect of: Bleaching preparations and
other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring, abrasive and dirt
;removal preparations; degreasing material
all kind of soaps; grated soaps; perfumery,
essential oils, cosmetics and makeup, hair

معاجــن الحالقــة؛ الشــامبو؛ مســتحرضات العنايــة الشــخصية؛
كافــة أنــواع املنظفــات وامللمعــات؛ معاجيــن األســنان ومــواد
تنظيــف األســنان
بأســم  :رشكــة معامــل ســوان للعطــور ومســتحرضات
التجميــل م.خ.م
العنوان  :شارع القنال ،الرمال ،غزة
عنــوان التبليــغ  :نــادر جميــل قمصيــة بيــت ســاحور -الضفــة
الغربيــة ص.ب182 .

care preparations; shaving creams; shampoo; personal care preparations; all kind of
cleaner and polishing; dentifrices
In the name of: Swan Factors Company for
Perfumery and Cosmetics
Address: Al-Kanal Street, Al-Remal, Gaza
Address for Services:

()257

العالمة التجارية رقم 25235:
يف الصنف 3 :
التاريخ 2014/07/14 :
مــن اجــل  :املســتحرضات الخاصــة بتبييــض األقمشــة وغريها
مــن املــواد املســتخدمة لغســيل املالبــس ،ومســتحرضات
التنظيــف والتلميــع والفــرك والصقــل والكشــط وإزالــة
األوســاخ ،ومــواد إزالــة الشــحوم .الصابــون بأنواعــه،
وبــرش الصابــون .الروائــح العطريــة ،والزيــوت األساســية
(الطيــارة) .مــواد التجميــل والتزيــن؛ مســتحرضات العنايــة
بالشــعر؛ معاجــن الحالقــة؛ الشــامبو؛ مســتحرضات العنايــة
الشــخصية؛ كافــة أنــواع املنظفــات وامللمعــات؛ معاجيــن
األســنان ومــواد تنظيــف األســنان
بأســم  :رشكــة معامــل ســوان للعطــور ومســتحرضات
التجميــل م.خ.م
العنوان  :شارع القنال ،الرمال ،غزة
عنــوان التبليــغ  :نــادر جميــل قمصيــة بيــت ســاحور-
الضفــة الغربيــة ص.ب182 .

Trade Mark No.:25235
In Class: 3
Date: 14/07/2014
In Respect of: Bleaching preparations and
other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring, abrasive and dirt
;removal preparations; degreasing material
all kind of soaps; grated soaps; perfumery,
essential oils, cosmetics and makeup, hair
care preparations; shaving creams; shampoo; personal care preparations; all kind of
cleaner and polishing; dentifrices
In the name of: Swan Factors Company for
Perfumery and Cosmetics
Address: Al-Kanal Street, Al-Remal, Gaza
Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 25237:
يف الصنف 3 :
التاريخ 2014/07/14 :
مــن اجــل  :املســتحرضات الخاصــة بتبييــض
األقمشــة وغريهــا مــن املــواد املســتخدمة لغســيل
املالبــس ،ومســتحرضات التنظيــف والتلميــع
والفــرك والصقــل والكشــط وإزالــة األوســاخ،
ومــواد إزالــة الشــحوم .الصابــون بأنواعــه ،وبــرش
الصابــون .الروائــح العطريــة ،والزيــوت األساســية
(الطيــارة) .مــواد التجميــل والتزيــن؛ مســتحرضات
العنايــة بالشــعر؛ معاجــن الحالقــة؛ الشــامبو؛
مســتحرضات العنايــة الشــخصية؛ كافــة أنــواع
املنظفــات وامللمعــات؛ معاجيــن األســنان ومــواد
تنظيــف األســنان
بأســم  :رشكــة معامــل ســوان للعطور ومســتحرضات
التجميل م.خ.م
العنوان  :شارع القنال ،الرمال ،غزة
عنــوان التبليــغ  :نــادر جميــل قمصيــة بيــت
ســاحور -الضفــة الغربيــة ص.ب182 .
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Trade Mark No.:25237
In Class: 3
Date: 14/07/2014
In Respect of: Bleaching preparations and other
substances for laundry use; cleaning, polishing,
;scouring, abrasive and dirt removal preparations
degreasing material; all kind of soaps; grated
soaps; perfumery, essential oils, cosmetics and
;makeup, hair care preparations; shaving creams
shampoo; personal care preparations; all kind of
cleaner and polishing; dentifrices

In the name of: Swan Factors Company for Perfumery and Cosmetics
Address: Al-Kanal Street, Al-Remal, Gaza
Address for Services:

()259

العالمة التجارية رقم 25238:
يف الصنف 3 :
التاريخ 2014/07/14 :
مــن اجــل  :املســتحرضات الخاصــة بتبييــض األقمشــة وغريهــا
مــن املــواد املســتخدمة لغســيل املالبــس ،ومســتحرضات
التنظيــف والتلميــع والفــرك والصقــل والكشــط وإزالــة
األوســاخ ،ومــواد إزالــة الشــحوم .الصابــون بأنواعــه ،وبــرش
الصابــون .الروائــح العطريــة ،والزيــوت األساســية (الطيــارة).
مــواد التجميــل والتزيــن؛ مســتحرضات العنايــة بالشــعر؛
معاجــن الحالقــة؛ الشــامبو؛ مســتحرضات العناية الشــخصية؛

Trade Mark No.:25238
In Class: 3
Date: 14/07/2014
In Respect of: Bleaching preparations and
other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring, abrasive and dirt
;removal preparations; degreasing material
essential oils, cosmetics and makeup, hair
care preparations; shaving creams; sham all
kind of soaps; grated soaps; perfumery,
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كافــة أنــواع املنظفــات وامللمعــات؛ معاجيــن األســنان ومــواد poo; personal care preparations; all kind of
تنظيف األســنان
cleaner and polishing; dentifrices
بأســم  :رشكــة معامــل ســوان للعطــور ومســتحرضات In the name of: Swan Factors Company for
التجميــل م.خ.م
Perfumery and Cosmetics
العنوان  :شارع القنال ،الرمال ،غزة
Address: Al-Kanal Street, Al-Remal, Gaza
عنــوان التبليــغ  :نــادر جميــل قمصيــة بيــت ســاحور -الضفــة
Address for Services:
الغربيــة ص.ب182 .
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العالمة التجارية رقم 25241:
يف الصنف 3 :
التاريخ 2014/07/14 :
مــن اجــل  :املســتحرضات الخاصــة بتبييــض
األقمشــة وغريهــا مــن املــواد املســتخدمة لغســيل
املالبــس ،ومســتحرضات التنظيــف والتلميــع
والفــرك والصقــل والكشــط وإزالــة األوســاخ،
ومــواد إزالــة الشــحوم .الصابــون بأنواعــه ،وبــرش
الصابــون .الروائــح العطريــة ،والزيــوت األساســية
(الطيــارة) .مــواد التجميــل والتزيــن؛ مســتحرضات
العنايــة بالشــعر؛ معاجــن الحالقــة؛ الشــامبو؛
مســتحرضات العنايــة الشــخصية؛ كافــة أنــواع
املنظفــات وامللمعــات؛ معاجيــن األســنان ومــواد
تنظيــف األســنان
بأســم  :رشكــة معامــل ســوان للعطــور
ومســتحرضات التجميــل م.خ.م
العنوان  :شارع القنال ،الرمال ،غزة
عنــوان التبليــغ  :نــادر جميــل قمصيــة بيــت
ســاحور -الضفــة الغربيــة ص.ب182 .

Trade Mark No.:25241
In Class: 3
Date: 14/07/2014
In Respect of: Bleaching preparations and other
substances for laundry use; cleaning, polishing,
;scouring, abrasive and dirt removal preparations
degreasing material; all kind of soaps; grated
soaps; perfumery, essential oils, cosmetics and
;makeup, hair care preparations; shaving creams
shampoo; personal care preparations; all kind of
cleaner and polishing; dentifrices

In the name of: Swan Factors Company for Perfumery and Cosmetics
Address: Al-Kanal Street, Al-Remal, Gaza
Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 25242:
يف الصنف 40 :
التاريخ 2014/07/14 :
مــن اجــل  :معالجــة املــواد وخاصــة الصباغــة
والتعديــات عــى املالبــس
بأسم  :بريستو انرتبرايسيس اس ال يو
العنــوان  :يس  /باســكونويلوس -13اتــش
 28021مدريــد ،اســبانيا
عنــوان التبليــغ  :نــادر جميــل قمصيــة بيــت
ســاحور -الضفــة الغربيــة ص.ب182 .
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Trade Mark No.:25242
In Class: 40
Date: 14/07/2014
In Respect of: Treatment of materials, in particular dyeing and alterations to clothing
In the name of: PRESSTO ENTERPRISES SLU
Address: C/ Bascunuelos 13-H 28021 Madrid,
Spain
Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 25243:
يف الصنف 37 :
التاريخ 2014/07/14 :
مــن اجــل  :خدمــات غســيل ويك املالبــس ،التنظيــف الجــاف
وتنظيــف املنســوجات والســجاد وكافــة أنــواع مــواد التنجيــد
بأسم  :بريستو انرتبرايسيس اس ال يو
العنــوان  :يس  /باســكونويلوس -13اتــش 28021
مدريــد ،اســبانيا
عنــوان التبليــغ  :نــادر جميــل قمصيــة بيــت ســاحور -الضفة
الغربية ص.ب182 .

Trade Mark No.:25243
In Class: 37
Date: 14/07/2014
In Respect of: Laundry services, dry cleaning and cleaning of textiles, carpets and
upholstery of all kinds
In the name of: PRESSTO ENTERPRISES
SLU
Address: C/ Bascunuelos 13-H 28021 Madrid, Spain
Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 25244:
يف الصنف 32 :
التاريخ 2014/07/16 :
مــن اجــل  :البــرة (الجعــة والبــرة الســوداء) -امليــاه
املعدنيــة والغازيــة -الـراب ويــره مــن املســتحرضات لعمــل
املرشوبــات– عصــر الفواكــه واملرشوبــات التــي أساســها
عصــر الفواكــه–
بأسم  :راتب عبد الرحمن مصباح منورة
العنوان  :الخليل 0569442053
عنــوان التبليــغ  :الخليــل /مكتــب العــريب للمحامــاة
0598150342
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Trade Mark No.:25244
In Class: 32
Date: 16/07/2014
In Respect of: Beers; mineral and aerated
waters and other non-alcoholic drinks;fruit
drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages
In the name of: RATEB A A MUSBAH
NAMORA
Address: ALKHALIL
Address for Services:

مالحظــة  :ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام كلمــة colaذات االســتخدام العــام مبعــزل
عــن العالمــة
()264

العالمة التجارية رقم 25245:
يف الصنف 5 :
التاريخ 2014/07/16 :
من اجل  :مستحرضات ومواد صيدلية وطبية ،اللقاحات
بأسم  :غالكسو غروب مليتد
العنــوان  980 :غريــت وســت رود ،برنتفــورد ،ميدلســكس
يت دبليــو9 8جــي اس ،انجلـرا
عنــوان التبليــغ  :عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة ،محامــون،
ص.ب ,74رام اللــه

Trade Mark No.:25245
In Class: 5
Date: 16/07/2014
In Respect of: Pharmaceutical and medicinal preparations and substances; vaccines
In the name of: Glaxo Group Limited
Address: 980 Great West Road, Brentford,
Middlesex TW8 9GS, England
Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 25246:
يف الصنف 5 :
التاريخ 2014/07/16 :
من اجل  :املستحرضات الصيدالنية.
بأسم  :مريك شارب اند دوم كورب.
العنــوان  :ون مــرك درايــف ،وايتهــاوس ستايشــن،
نيــو جــريس  ،08889الواليــات املتحــدة
االمريكيــة
عنــوان التبليــغ  :عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة،
محامــون ،ص.ب ,74رام اللــه

Trade Mark No.:25246
In Class: 5
Date: 16/07/2014
In Respect of: Pharmaceutical preparations
.In the name of: Merck Sharp & Dohme Corp
Address: One Merck Drive, Whitehouse Station,
.New Jersey 08889, United States of America
Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 25247:
يف الصنف 5 :
التاريخ 2014/07/16 :
من اجل  :املستحرضات الصيدالنية.
بأسم  :مريك شارب اند دوم كورب.
العنــوان  :ون مــرك درايــف ،وايتهــاوس ستايشــن،
نيــو جــريس  ،08889الواليــات املتحــدة
االمريكيــة
عنــوان التبليــغ  :عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة،
محامــون ،ص.ب ,74رام اللــه

Trade Mark No.:25247
In Class: 5
Date: 16/07/2014
In Respect of: Pharmaceutical preparations
.In the name of: Merck Sharp & Dohme Corp
Address: One Merck Drive, Whitehouse Station,
.New Jersey 08889, United States of America
Address for Services:
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Trade Mark No.:25248
العالمة التجارية رقم 25248:
In Class: 35
يف الصنف 35 :
Date: 16/07/2014
التاريخ 2014/07/16 :
مــن اجــل  :خدمــات الدعايــه واالعــان وادارة وتوجيــه
In Respect of: Advertising; business manاالعــال وتفعيــل النشــاط املكتبــي
agement; business administration; office
functions
بأسم  :رشكة رمياس للدعايه واالعالم واالنتاج الفني
In the name of: sharekat remas leddeaya wa
aelam wa alentaj al fanee
العنوان  :يعبد -جنني
Address: yabaad- jenin
عنوان التبليغ  :يعبد -جنني
yabaad- jenin :Address for Services
مالحظــة  :ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــات والعبــارات والرســومات الوصفيــة
واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة

()268

العالمة التجارية رقم 25249:
يف الصنف 30 :
التاريخ 2014/07/16 :
مــن اجــل  :الــن والشــاي والــكاكاو والســكر واألرز والتابيــوكا
والســاغو والــن االصطناعــي ،الدقيــق واملســتحرضات
املصنوعــة مــن الحبــوب والخبــز والفطائــر والحلويــات
والحلويــات املثلجــة ،عســل النحــل والعســل األســود ،الخمــرة
ومســحوق الخبيــز ،امللــح والخــردل والخــل والصلصــة،
التوابــل ،البهــارات ،الثلــج.
بأسم  :مصدر الحياة للصناعات الغذائية املحدودة/

Trade Mark No.:25249
In Class: 30
Date: 16/07/2014
In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar,
rice, tapioca, sago, artificial coffee, flour
and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ice, honey,
treacle, yeast, baking-power, salt, mustard
.vinegar, sauces (condiments), spices, ice
In the name of: MASDAR ALHAYAT FOR
FOOD INDUSTRIES LTD
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العنــوان  :ص.ب 355011 .الريــاض  ،11383اململكــة
العربيــة الســعودية
عنوان التبليغ  :طمون /نابلس
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Address: P.O. Box 355011, Riyadh 11383,
Saudi Arabia
Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 25250:
يف الصنف 9 :
التاريخ 2014/07/16 :
مــن اجــل  :بطاريــات شمســية ؛ شــعريات موصلــة للضــوء
[أليــاف ضوئيــة] ؛ زجــاج مغطــى مبوصــل كهربــايئ ؛ زجــاج
مغطــى مبوصــل كهربــايئ ؛ زجــاج للبرصيــات ؛ منتجــات
برصيــة ؛ أجهــزة ومعــدات برصيــة ؛ أجهــزة تعليم َّيــة ؛
نظــارات مضــادة الشــعة الكمبيوتــر ؛ نظــارات مضــادة
لالنبهــار الضــويئ ؛ غطــاء شاشــة الكمبيوتــر الحامــي مــن
الضــوء ؛ ألــواح للبطاريــات
بأسم  :شانغزهو أملادين كو ،.ليمتد
العنــوان  :منــر ،639 .كينغلونــغ إيســت روود ،شــانغزهو،
جيانغســو ،الصــن
عنوان التبليغ  :طمون /نابلس

Trade Mark No.:25250
In Class: 9
Date: 16/07/2014
In Respect of: Solar batteries; Light con;]]ducting filaments [optical fibers [fibres
;Glass covered with an electrical conductor
Optical glass; Optical goods; Optical appa;ratus and instruments; Teaching apparatus
;Anti-glare glasses; Anti-dazzle shades
.Anti-glare visors; Plates for batteries
In the name of: CHANGZHOU ALMADEN CO., LTD
Address: NO.639, Qinglong East Road,
Changzhou, Jiangsu, China
Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 25251:
يف الصنف 19 :
التاريخ 2014/07/16 :

Trade Mark No.:25251
In Class: 19
Date: 16/07/2014
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مــن اجــل  :زجــاج مرمــر ؛ زجــاج للمبــاين ؛ زجــاج عــازل
[البنــاء ]؛ زجــاج النوافــذ للمبــاين ؛ زجــاج أمــان ؛ زجــاج
نوافــذ [باســتثناء زجــاج نوافــذ املركبــات]؛ أســقف غــر
معدنيــة يتضمــن اشــعة الشــمس ؛ ألــواح زجــاج للمبــاين
[نوافــذ] ؛ لوحــات إنــارة ؛ زجــاج مغلــف
بأسم  :شانغزهو أملادين كو ،.ليمتد
العنــوان  :منــر ،639 .كينغلونــغ إيســت روود ،شــانغزهو،
جيانغســو ،الصــن
عنوان التبليغ  :طمون /نابلس
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In Respect of: Alabaster glass ;Building
glass; Insulating glass [building]; Window
glass, for building; Safety glass; Window
;glass, except glass for vehicle windows
Roofing, not of metal, incorporating solar
;cells; Plate glass [windows], for building
.Lighting slabs; Coated glass
In the name of: CHANGZHOU ALMADEN CO., LTD
Address: NO.639, Qinglong East Road,
Changzhou, Jiangsu, China
Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 25252:
يف الصنف 21 :
التاريخ 2014/07/16 :
مــن اجــل  :زجــاج مصلــب ؛ بلــور للمرايــا و النوافــذ الكبــرة
[مــادة خــام] ؛ زجــاج غــر مشــغول أو نصــف مشــغول
[ماعــدا زجــاج املبــاين] ؛ زجــاج يتضمــن موصــات كهربيــة
دقيقــة ؛ زجــاج مــن األوبــال ؛ زجــاج متاللــئ ؛ زجــاج مطــي
باملينــاء ؛ زجــاج شــاتريبروف ضــد التكــر ؛ فسيفســاء
مــن الزجــاج بخــاف املســتخدمة يف البنــاء ؛ زجــاج لنوافــذ
املركبــات [منتجــات نصــف مشــطبة].
بأسم  :شانغزهو أملادين كو ،.ليمتد
العنــوان  :منــر ،639 .كينغلونــغ إيســت روود ،شــانغزهو،
جيانغســو ،الصــن
عنوان التبليغ  :طمون /نابلس

Trade Mark No.:25252
In Class: 21
Date: 16/07/2014
In Respect of: Toughened glass; Plate
glass [raw material]; Glass, unworked or
semi-worked, except building glass; Glass
;incorporating fine electrical conductors
;Opal glass; Opaline glass; Enamelled glass
Shatterproof glass; Mosaics of glass, not
for building; Glass for vehicle windows
.][semi-finished product
In the name of: CHANGZHOU ALMADEN CO., LTD
Address: NO.639, Qinglong East Road,
Changzhou, Jiangsu, China
Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 25253:
يف الصنف 25 :
التاريخ 2014/07/17 :
من اجل  :املالبس ولباس القدم وأغطية
بأسم  :رشكة مقبول اخوان
العنــوان  :نابلــس  -املخيفــة  -شــارع عبــد الرحيــم
محمــود جــوال رقــم 0569729999
عنــوان التبليــغ  :نابلــس  -املخيفــة  -شــارع عبــد
الرحيــم محمــود جــوال رقــم 0569729999
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Trade Mark No.:25253
In Class: 25
Date: 17/07/2014
In Respect of: Clothing, footwear, headgear
In the name of: shariket maqbul ikhwan
Address: nablus almakhfia share’ abdulraheem
mahmuod
’Address for Services : nablus almakhfia share
abdulraheem mahmuod
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العالمة التجارية رقم 25254:
يف الصنف 35 :
التاريخ 2014/07/17 :
مــن اجــل  :التســويق واإلعــان والرتويــج للخدمــات
والبحــوث وخدمــات معلومــات الســوق  ،ترويــج ســلع
وخدمــات اآلخريــن عــر شــبكات الكمبيوتــر واالتصــاالت ؛
تيســر تبــادل وبيــع الخدمــات واملنتجــات مــن أطـراف ثالثة
عــر شــبكات الكمبيوتــر واالتصــاالت؛ خدمــات تخزيــن
بالتجزئــة عــر اإلنرتنــت تتضمــن توزيــع وســائل إعــام رقمية
 ،والخدمــات الخرييــة  ،وباالخــص تعزيــز الوعــي العــام حول
الخدمــات الخرييــة  ،وباالخــص االنشــطة الخرييــة والتطوعية
والعامــة واملجتمعيــة واالنســانية؛ تنظيــم وادارة املســابقات
وبرامــج جوائــز الحوافــزة التــي تهــدف اىل تقديــر واالعـراف
بالخدمــات املجتمعيــة املقدمــة ،ومكافــأة و تشــجيع األفـراد
واملجموعــات التــي تشــارك يف فعاليــات تحســن

Trade Mark No.:25254
In Class: 35
Date: 17/07/2014
In Respect of: Marketing, advertising and
promotion services; Market research and
information services; Promoting the goods
and services of others via computer and
communication networks; Facilitating the
exchange and sale of services and products
cation networks; Online retail store services
of third parties via computer and communi
featuring delivery of digital media; Charitable services, namely promoting public
awareness about charitable, philanthropic,
volunteer, public and community service
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الــذات والفعاليــات واالنشــطة الخرييــة والتطوعيــة والعامــة
واإلجتامعيــة واالنســانية ،واألنشــطة اإلنســانية و املســاهمة
والتشــارك يف العمــل اإلبداعــي املنتــج ،وتوفــر األســواق عــر
اإلنرتنــت لبائعــي الســلع و /أو الخدمــات  ،وتوفــر موقــع
عــى شــبكة االنرتنــت لربــط البائعــن مــع املشــرين ،وتوفــر
موقــع عــى شــبكة االنرتنــت يضــم معلومــات للمســتهلكني
يف مجــال الهدايــا و ترويــج الســلع والخدمــات لآلخريــن مــن
خــال توفــر موقــع عــى شــبكة االنرتنــت يضــم مقرتحــات
حــوال الهدايــا والبضائــع والخدمــات .
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and humanitarian activities; Contest and incentive award programs designed to recognize, reward and encourage individuals and
groups which engage in self-improvement,
self-fulfillment, charitable, philanthropic,
volunteer, public and community service
and humanitarian activities and sharing of
creative work product; providing online
marketplaces for sellers of goods and/or services; providing a website for connecting
sellers with buyers; providing a website featuring information for consumers in the field
of gifts; promoting the goods and services of
others by providing a website featuring gift,
good and service suggestions.

بأسم  :رشكة اكسس لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.
In the name of: Shrekat Access Lel letslat w
.Tecnolgea Al- Maalomaat
العنوان  :البرية  ،فلسطني.
. Address: Ramallah/ Al Bireh/ Palestine
عنــوان التبليــغ  :املحامــي بــال كــال  ،اتقــان للخدمــات
Address for Services:
االستشــارية ،رام اللــه ،بــرج رام اللــه التجــاري /ط3
مالحظــة  :ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــات والعبــارات ذات االســتخدام العــام
مبعــزل عــن العالمــة
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العالمة التجارية رقم 25255:
يف الصنف 9 :
التاريخ 2014/07/17 :

Trade Mark No.:25255
In Class: 9
Date: 17/07/2014
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مــن اجــل  :األجهــزة واألدوات الكهربائيــة وأجهــزة وأدوات
اإلتصــاالت اإللكرتونيــة وأجهــزة وأدوات اإلتصــاالت الســلكية
والالســلكية؛ أجهــزة وأدوات اإلتصــاالت الســلكية والالســلكية؛
األجهــزة واألدوات األلكرتونيــة والكهربائيــة املعــدة
للتجهيــز ،التســجيل ،التخزيــن ،البــث ،اســرجاع أو إســتقبال
البيانــات؛ أجهــزة وأدوات التســجيل ،البــث ،تضخيــم أو
تقليــص الصــوت ،الصــور ،املعلومــات أو البيانــات املشــفرة؛
الكامــرات ،واألجهــزة الفوتوغرافيــة ،واألدوات واملعــدات؛
أجهــزة معالجــة الصــور ،أجهــزة وأدوات؛ أجهــزة وأدوات
الراديــو والتلفــاز؛ مراســات البــث واإلســتقبال لإلذاعــة
والتلفــاز واإلتصــاالت؛ أجهــزة للحصــول عــى البــث أو الربامــج
املنقولــة؛ الهولوجرامــز؛ كومبيوتــرات؛ كامليــات أجهــزة
الكومبيوتــر؛ الدوائــر اإللكرتونيــة الحاملــة للبيانــات املربمجــة؛
برامــج الكومبيوتــر؛ برمجيــات الكومبيوتــر؛ األقـراص املدمجــة
و االرشطــة واالســاك الحاملــة للبيانــات املمغنطــة ؛البطاقــات
املمغنطــة الخاليــة واملســجلة مســبقا؛ بطاقــات البيانــات؛
بطاقــات الذاكــرة؛ البطاقــات الذكيــة؛ البطاقــات التــي
تحتــوي عــى املعالجــات متناهيــة الصغــر؛ بطاقــات الدوائــر
املتكاملــة؛ بطاقــات الهويــة االلكرتونيــة؛ بطاقــات الهاتــف؛
بطاقــات االئتــان الهاتفيــة؛ بطاقــات االئتــان؛ بطاقــات
الديــن؛ بطاقــات لاللعــاب االلكرتونيــة املصممــة لالســتعامل
مــع الهواتــف؛ الــي دي روم؛ حامــات البيانــات املمغنطــة
والرقميــة واالليــاف البرصيــة؛ وســائط التخزيــن وتســجيل
البيانــات املمغنطــة الرقميــة والبرصيــة (خاليــة و محملــة
مســبقا)؛ برمجيــات الكومبيوتــر؛ املــزودة مــن االنرتنــت؛
املنشورات؛املنشــورات االلكرتونيــة (القابلــة للتنزيــل) املــزودة
مــن قواعــد بيانــات الكومبيوتــر املتوافــرة عــى الخــط او مــن
االنرتنــت؛ برمجيــات الكومبيوتــر واجهــزة االتصــاالت (تتضمــن
اجهــزة املــودم) للتمكــن باالتصــال بقواعــد البيانــات ،شــبكات
االتصــال املحليــة واالنرتنــت؛ برمجيــات الكومبيوتــر التــي
متكــن مــن اج ـراء املحادثــات املغلقــة واملؤمت ـرات ،خدمــات
عقــد املؤمتــرات عــن طريــق الفيديــو والهواتــف املرئيــة؛
برمجيــات الكومبيوتــر التــي متكــن مــن بحــث واســرجاع
البينــات؛ برمجيــات الكومبيوتــر التــي متكــن مــن الدخــول
اىل قواعــد البيانــات ،خدمــات اإلتصــال الســليك والالســليك،
شــبكات الكومبيوتــر ولوحــات االعالنــات االلكرتونيــة،
برمجيــات العــاب الكومبيوتــر؛ املوســيقى الرقميــة (القابلــة
للتنزيــل) املــزودة مــن قاعــدة بيانــات الكومبيوتــر او مــن
االنرتنــت؛ املوســيقى الرقميــة (القابلــة للتنزيــل) املــزودة مــن
موقــع انرتنــت ام يب ثــري؛ اجهــزة لتشــغيل املوســيقى
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In Respect of: Electrical and electronic communications and telecommunications apparatus and instruments; communications and
telecommunications apparatus and instruments; electrical and electronic apparatus
and instruments all for processing, logging,
storing, transmission, retrieval or reception
of data; apparatus and instruments for recording, transmission, amplifying reproduction of sound, images, information or
encoded data; cameras; photographic apparatus, instruments and equipment; image processing apparatus, instruments and
equipment; television and radio apparatus
and instruments; telecommunication, radio
and television broadcasting transmitters and
receivers; apparatus for access to broadcast
;or transmitted programmers; holograms
computers; peripheral equipment for computers; programmed-data-carrying electronic circuits; computer programs; computer
software; discs, tapes and wires all being
magnetic data carriers; blank and pre-recorded magnetic cards; data cards; memory
cards; smart cards; cards containing microprocessors; integrated circuit cards; elec;tronic identification cards; telephone cards
telephone credit cards; credit cards; debit
cards; cards for electronic games designed
for use with telephones; CD ROMS; magnetic, digital and optical data carriers; magnetic, digital and optical data recording and
;)storage media (blank and pre-recorded
computer software supplied from the Inter)net; electronic publications (downloadable
provided on-line from computer databases or the Internet; computer software and
telecommunications apparatus (including
modems) to enable connection to database,
;local area networks and the Internet
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املســتلمة مــن االنرتنــت؛ مشــغل ام يب ثــري؛ الصــور ،الصــور
الفوتوغرافيــة ،الرســومات ،الــرددات الصوتيــة ،االفــام،
الفيديوهــات والربامــج الصوتيــة واملرئيــة (القابلــة للتنزيــل)
املــزودة عــى الخــط او مــن قواعــد بيانــات الكومبيوتــر او
مــن االنرتنــت او مــن مواقــع االنرتنــت؛ ادوات واجهــزة
الرصــد عــن بعــد؛ برمجيــات الكومبيوتــر لالســتعامل يف
املراقبــة عــن بعــد؛ اجهــزة االرســال واالســتقبال الفضائيــة؛
االقــار الصناعيــة الخاصــة بالبــث و االتصــاالت الســلكية
والالســلكية؛ منــارات الهاتــف ومنــارات الراديــو واعمــدة
الهاتــف؛ اســاك وكوابــل الكرتونيــة؛ الكابــات البرصيــة؛
االســاك املقاومــة؛ االقطــاب؛ نظــم ومنشــئات االتصــاالت
الســلكية والالســلكية؛ محطــات لشــبكات الهاتــف؛ املقاســم
الهاتفيــة؛ اجهــزة ادخــال اشــارات االتصــاالت الســلكية
والالســلكية ،اجهــزة التخزيــن ،اجهــزة املحادثــات واجهــزة
التجهيــز؛ اجهــزة الهاتــف؛ املعــدات الثابتــة ،اجهــزة الهواتــف
مثبتــة ،منقولــة ،أجهــزة الهاتــف املفعلــة دون إســتخدام
اليديــن أو األجهــزة املفعلــة عــن طريــق الصــوت؛ محطــات
متعــددة الوســائط؛ محطــات تفاعليــة لعــرض وطلــب الســلع
والخدمــات؛ اجهــزة وادوات البيجــر ،البيجــر عــن طريــق
الراديــو و الراديــو -تلفــون؛ الهواتــف النقالــة وأجهــزة الهاتــف
وآالت الفاكــس ؛ املســاعدات الرقميــة الشــخصية (أجهــزة
املســاعد الرقمــي الشــخيص) ؛ املفك ـرات االلكرتونيــة ؛ دفاتــر
املالحظــات االلكرتونيــة ؛ أقــراص إلكرتونيــة  ،والوحــدات
االلكرتونيــة املحمولــة للتخزيــن الالســليك ،وتلقــي و  /أو نقــل
البيانــات والرســائل واألجهــزة اإللكرتونيــة املحمولــة التــي
تتيــح للمســتخدم لتعقــب أو إدارة املعلومــات الشــخصية ،
والهواتــف وامللحقــات ألجهــزة الهاتــف ؛ محــوالت لالســتخدام
مــع الهواتــف ؛ شــحن البطاريــات لالســتخدام مــع الهواتــف؛
اجهــزة تحتــوي عــى مكــر صــوت مركبــة يف الســيارة أو عــى
املكتــب متكــن مــن إســتعامل جهــاز الهاتــف بــدون إســتعامل
اليديــن؛ حامــات أجهــزة الهاتــف داخــل الســيارة؛ حقائــب
وحامــات كييفــت خصيصــا لعقــد أو حمــل الهواتــف
املحمولــة وأجهــزة الهاتــف وملحقاتهــا؛ منظمــي الشــخصية
املحوســبة؛ الهوائيــات؛ البطاريــات؛ املعالجــات املتناهيــة
الصغــر؛ لوحــات مفاتيــح؛ أجهــزة املــودم؛ اآلالت الحاســبة؛
شاشــات عــرض؛ النظــم اإللكرتونيــة العامليــة لتحديــد املواقــع؛
املالحيــة اإللكرتونيــة ،أجهــزة وأدوات تتبــع وتحديــد املواقــع؛
أجهــزة وأدوات الرصد(ماعــدا داخــل األجســام الحيــة)؛ أجهــزة
وأدوات الراديــو؛ التحكــم الكهربــايئ ،التجــارب ( ماعــدا
عــى الكائنــات الحيــة) ،التأشــر ،أجهــزة وأدوات التحقــق (
اإلرشاف) و التعليــم؛ أجهــزة وأدوات برصيــة وأدوات برصيــة
كهربائيــة؛
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computer software to enable teleconferencing, videoconferencing and videophone services; computer software to enable searching and retrieval of data; computer software
for accessing databases, telecommunications services, computer networks and
electronic bulletin boards; computer games
software; digital music (downloadable) provided from a computer database or the Internet; digital music (downloadable) provided
from MP3 Internet websites; devices for
;playing music received from the Internet
MP3 players; photographs, pictures, graphics, sound bites, films, videos and audio-visual programmers (downloadable) provided
on-line or from computer databases or the
Internet or Internet websites; remote monitoring apparatus and instruments; computer
software for use in remote monitoring; satellite transmitters and receivers; telecommunications and broadcasting satellites; ra;dio telephone beacons and telephone masts
;electric wires and cables; optical cables
resistance wires; electrodes; telecommunications systems and installations; terminals
for telephone networks; telephone switchboards; telecommunications signal input,
storage, conversation and processing apparatus; telephone equipment; equipment
for fixed, transportable, mobile, hands-free
or voice-activated telephones; multimedia
terminals; interactive terminals for dis;playing and ordering goods and services
paging, radio paging and radio-telephone
apparatus and instruments; telephones, mo;bile telephones and telephone handsets
facsimile machines; personal digital assistants (PDAs); electronic notepads; electronic notebooks; electronic tablets; electronic
handheld units for the wireless receipt, storage and/or transmission of data and
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messages; mobile electronic devices that
enable the user to keep track of or manage
personal information; accessories for telephones and telephone handsets; adapters
for use with telephones; battery chargers for
use with telephones; desk or car mounted
units incorporating a loudspeaker to allow
a telephone handset to be used hands-free;
in-car telephone handset cradles; bags and
cases specially adapted for holding or carrying portable telephones and telephone
equipment and accessories; computerized
personal organizers; aerials; batteries; micro processors; key boards; modems; calculators; display screens; electronic global
positioning systems; electronic navigational, tracking and positioning apparatus and
instruments; monitoring (other than in-vivo monitoring) apparatus and instruments;
radio apparatus and instruments; electrical
control, testing (other than in-vivo testing), signaling, checking (supervision) and
teaching apparatus and instruments; optical
and electro-optical apparatus and instruments; video films; audio-visual apparatus
and equipment; electronic games equipment and apparatus; electrical and electronic accessories and peripheral equipment
designed and adapted for use with computers, audio-visual apparatus and electronic
games equipment and apparatus; parts and
fittings for all the aforesaid goods
In the name of: Shrekat Access Lel letslat
.w Tecnolgea Al- Maalomaat
. Address: Ramallah/ Al Bireh/ Palestine
Address for Services:

2015 / 4 / 19 العدد الثاين عرش

أفــام الفيديــو؛ أجهــزة وأدوات صوتيــة ومرئيــة؛ أجهــزة
وأدوات االلعــاب اإللكرتونيــة؛ كامليــات كهربائيــة وإلكرتونيــة
 أجهــزة وادوات،مصممــة ومكيفــة لإلســتعامل مــع الكمبيوتــر
األلعــاب اإللكرتونيــة وأجهــزة صوتيــة و مرئيــة؛ قطــع غيــار
.وتجهي ـزات لــكل البضائــع املذكــورة اعــاه

. رشكة اكسس لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات: بأسم
. فلسطني،  البرية: العنوان
 اتقــان للخدمــات،  املحامــي بــال كــال: عنــوان التبليــغ
3 ط/ بــرج رام اللــه التجــاري، رام اللــه،االستشــارية

العدد الثاين عرش 2015 / 4 / 19

العالمة التجارية رقم 25256:
يف الصنف 35 :
التاريخ 2014/07/20 :
مــن اجــل  :الدعايــة و االعــان و إدارة و توجيــه
األعــال و تفعيــل النشــاط املكتبــي ،تحديــث
مــواد الدعايــة و االعــان ،نــر مــواد الدعايــة
و اإلعــان ،عــرض الســلع ,التســويق ,الدعايــة و
االعــان الخارجــي ,لصــق االعالنــات ,عــرض ســلع
عــى وســائل االعــام لغايــات البيــع بالتجزئــة,
االعــان بالربيــد املبــارش ,خدمــات الفوتــرة ,االعالن
و الدعايــة املبــارش عــى شــبكات الحاســوب,
العالقــات العامــة ,نــر نصــوص الدعايــة و
االعــان ,ترويــج املبيعــات لالخريــن ,الدعايــة و
االعــان عــر التلفزيــون ,االعالنــات التجاريــة.
بأسم  :رشكة فياكوم العاملية
العنــوان  1515 :بــرودواي ,نيويــورك
,10036,الواليــات املتحــدة االمريكيــة
عنــوان التبليــغ  :فــراس اتــرة للملكيــة الفكريــة
,نابلس,عــارة جالرييــا

191

()275

Trade Mark No.:25256
In Class: 35
Date: 20/07/2014
In Respect of: Advertising; business management; business administration; office functions,
advertising material (updating of-), advertising matter (Dissemination of-), Demonstration
of goods, , Marketing, Outdoor advertising, ,
Bill-posting , Communication media (presentation of goods on-) for retail purposes, Direct mail
advertising, invoicing, on-line advertising on a
computer network, public relations, publication
of publicity texts, publicity, sales promotion for
others, television advertising , television commercials
.In the name of: Viacom International Inc
Address: 1515 Broadway, New York, New York,
10036, U.S.A
Address for Services:

()276

العالمة التجارية رقم 25257:
يف الصنف 43 :

Trade Mark No.:25257
In Class: 43

العدد الثاين عرش 2015 / 4 / 19

التاريخ 2014/07/20 :
مــن اجــل  :خدمــات تقديــم الطعــام و ال ـراب و اماكــن
االقامــة املؤقته,املقاهــي ,الكافترييــات ,املطاعــم املؤقتــة
او املتنقلــة (الكانتينــات)  ,التزويــد بالطعــام والــراب,
املطاعــم ,مطاعــم الخدمــة الذاتية,مطاعــم تقديــم الوجبــات
الخفيفــة.
بأسم  :رشكة فياكوم العاملية
العنــوان  1515 :بــرودواي ,نيــو يــورك,10036 ,
الواليــات املتحــدة االمريكيــه
عنــوان التبليــغ  :ف ـراس اتــرة نابلــس عــارة جالرييــا ســنرت
ص ب 768
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Date: 20/07/2014
In Respect of: Services for providing food
and drink; temporary accommodation,
Cafeterias, Cafes, Canteens, Catering
(Food and drink-), Restaurants, Self-service
.Restaurants, Snack-bars
.In the name of: Viacom International Inc
Address: 1515 Broadway, New York, New
York, 10036, U.S.A
Address for Services:

()277

العالمة التجارية رقم 25258:
يف الصنف 35 :
التاريخ 2014/07/20 :
من اجل  :االعالم
بأسم  :رشكة الشبكة املتعددة الوسائط لالعالم
العنوان  :بيت جاال  -السهل  -عامرة عودة خليلية
عنوان التبليغ  :بيت جاال  -السهل  -عامرة عودة خليلية

Trade Mark No.:25258
In Class: 35
Date: 20/07/2014
In Respect of: media
;In the name of: multi media networ
Address: Beit jala - alsahl - ouda khalila
billding
 Address for Services : Beit jala - alsahlouda khalila billding
()278

العالمة التجارية رقم 25259:
يف الصنف 43 :

Trade Mark No.:25259
In Class: 43

العدد الثاين عرش 2015 / 4 / 19

التاريخ 2014/07/20 :
مــن اجــل  :خدمــات تقديــم الطعــام و الــراب
و اماكــن االقامــة املؤقته,املقاهــي ,الكافترييــات,
املطاعــم املؤقتــة او املتنقلــة (الكانتينــات) ,
التزويــد بالطعــام والــراب ,املطاعــم ,مطاعــم
الخدمــة الذاتية,مطاعــم تقديــم الوجبــات
الخفيفــة.
بأسم  :رشكة فياكوم العاملية
العنــوان  1515 :بــرودواي ,نيــو يــورك,
 ,10036الواليــات املتحــدة االمريكيــه
عنــوان التبليــغ  :رشكــة فــراس أتــرة للملكيــة
الفكريــة ،نابلــس ،عــارة جالرييــا ســنرت ،ص .ب.
768
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Date: 20/07/2014
In Respect of: Services for providing food and
drink; temporary accommodation, Cafeterias,
Cafes, Canteens, Catering (Food and drink-),
.Restaurants, Self-service Restaurants, Snack-bars

.In the name of: Viacom International Inc
Address: 1515 Broadway, New York, New York,
10036, U.S.A
Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 25260:
يف الصنف 35 :
التاريخ 2014/07/20 :
مــن اجــل  :الدعايــة و االعــان و إدارة و توجيــه
األعــال و تفعيــل النشــاط املكتبــي ،تحديــث
مــواد الدعايــة و االعــان ،نــر مــواد الدعايــة

Trade Mark No.:25260
In Class: 35
Date: 20/07/2014
In Respect of: Advertising; business management; business administration; office functions,
advertising material (updating of-), advertising
matter (Dissemination of-), Demonstration

و اإلعــان ،عــرض الســلع ,التســويق ,الدعايــة و
االعــان الخارجــي ,لصــق االعالنــات ,عــرض ســلع
عــى وســائل االعــام لغايــات البيــع بالتجزئــة,
االعــان بالربيــد املبــارش ,خدمــات الفوتــرة ,االعالن
و الدعايــة املبــارش عــى شــبكات الحاســوب,
العالقــات العامــة ,نــر نصــوص الدعايــة و االعالن,
ترويــج املبيعــات لالخريــن ,الدعايــة و االعــان عــر
التلفزيــون ,االعالنــات التجاريــة.
بأسم  :رشكة فياكوم العاملية

of goods, , Marketing, Outdoor advertising, ,
Bill-posting , Communication media (presentation of goods on-) for retail purposes, Direct mail
advertising, invoicing, on-line advertising on a
computer network, public relations, publication
of publicity texts, publicity, sales promotion for
others, television advertising , television commercials
.In the name of: Viacom International Inc

العدد الثاين عرش 2015 / 4 / 19

العنــوان  1515 :بــرودواي ,نيــو يــورك,
 ,10036الواليــات املتحــدة االمريكيــه
عنــوان التبليــغ  :نابلــس ،عــارة جالرييــا ســنرت ،ص.
ب768 .
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Address: 1515 Broadway, New York, New York,
10036, U.S.A
Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 25261:
يف الصنف 43 :
التاريخ 2014/07/20 :
مــن اجــل  :خدمــات تقديــم الطعــام و الــراب و اماكــن
االقامــة املؤقته,املقاهــي ,الكافترييــات ,املطاعــم املؤقتــة
او املتنقلــة (الكانتينــات)  ,التزويــد بالطعــام والــراب,
املطاعــم ,مطاعــم الخدمــة الذاتية,مطاعــم تقديــم الوجبــات
الخفيفــة.
بأسم  :رشكة فياكوم العاملية
العنــوان  1515 :بــرودواي ,نيــو يــورك,10036 ,
الواليــات املتحــدة االمريكيــه
عنوان التبليغ  :نابلس ،عامرة جالرييا سنرت ،ص .ب768 .

Trade Mark No.:25261
In Class: 43
Date: 20/07/2014
In Respect of: Services for providing food
and drink; temporary accommodation,
Cafeterias, Cafes, Canteens, Catering
(Food and drink-), Restaurants, Self-service
.Restaurants, Snack-bars
.In the name of: Viacom International Inc
Address: 1515 Broadway, New York, New
York, 10036, U.S.A
Address for Services:

مالحظــة  :ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــات والعبــارات الوصفيــة ذات
االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة
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العالمة التجارية رقم 25262:
يف الصنف 35 :
التاريخ 2014/07/20 :

Trade Mark No.:25262
In Class: 35
Date: 20/07/2014

العدد الثاين عرش 2015 / 4 / 19

مــن اجــل  :الدعايــة و االعــان و إدارة و توجيــه األعــال و
تفعيــل النشــاط املكتبــي ،تحديــث مــواد الدعايــة و االعــان،
نــر مــواد الدعايــة و اإلعــان ،عــرض الســلع ,التســويق,
الدعايــة و االعــان الخارجــي ,لصــق االعالنــات ,عــرض ســلع
عــى وســائل االعــام لغايــات البيع بالتجزئــة ,االعــان بالربيد
املبــارش ,خدمــات الفوتــرة ,االعــان و الدعايــة املبــارش
عــى شــبكات الحاســوب ,العالقــات العامــة ,نــر نصــوص
الدعايــة و االعــان ,ترويــج املبيعــات لالخريــن ,الدعايــة و
االعــان عــر التلفزيــون ,االعالنــات التجاريــة.
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In Respect of: Advertising; business management; business administration; office
functions, advertising material (updating
of-), advertising matter (Dissemination of-),
Demonstration of goods, , Marketing, Outdoor advertising, , Bill-posting , Communication media (presentation of goods on-) for
,retail purposes, Direct mail advertising

invoicing, on-line advertising on a computer network, public relations, publication of
publicity texts, publicity, sales promotion
for others, television advertising , television
commercials
بأسم  :رشكة فياكوم العاملية
.In the name of: Viacom International Inc
العنــوان  1515 :بــرودواي ,نيــو يــوركAddress: 1515 Broadway, New York, New ,10036 ,
York, 10036, U.S.A
الواليــات املتحــدة االمريكيــه
عنــوان التبليــغ  :ف ـراس اتــرة نابلــس عــارة جالرييــا ســنرت
Address for Services:
ص ب 768
مالحظــة  :ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــات والعبــارات ذات االســتخدام العــام
مبعــزل عــن العالمــة

()282

العالمة التجارية رقم 25263:
يف الصنف 43 :
التاريخ 2014/07/20 :
مــن اجــل  :خدمــات تقديــم الطعــام و الــراب و اماكــن
االقامــة املؤقته,املقاهــي ,الكافترييــات ,املطاعــم املؤقتــة
او املتنقلــة (الكانتينــات)  ,التزويــد بالطعــام والــراب,
املطاعــم ,مطاعــم الخدمــة الذاتية,مطاعــم تقديــم الوجبــات
الخفيفــة.
بأسم  :رشكة فياكوم العاملية

Trade Mark No.:25263
In Class: 43
Date: 20/07/2014
In Respect of: Services for providing food
and drink; temporary accommodation,
Cafeterias, Cafes, Canteens, Catering
(Food and drink-), Restaurants, Self-service
.Restaurants, Snack-bars
.In the name of: Viacom International Inc

العدد الثاين عرش 2015 / 4 / 19

العنــوان  1515 :بــرودواي ,نيــو يــورك,10036 ,
الواليــات املتحــدة االمريكيــه
عنــوان التبليــغ  :نابلــس ،عــارة جالرييــا ســنرت ،ص .ب.
768
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Address: 1515 Broadway, New York, New
York, 10036, U.S.A
Address for Services:

()283

العالمة التجارية رقم 25264:
يف الصنف 35 :
التاريخ 2014/07/20 :
مــن اجــل  :الدعايــة و االعــان و إدارة و توجيــه األعــال و
تفعيــل النشــاط املكتبــي ،تحديــث مــواد الدعايــة و االعالن،
نــر مــواد الدعايــة و اإلعــان ،عــرض الســلع ,التســويق,
الدعايــة و االعــان الخارجــي ,لصــق االعالنــات ,عــرض
ســلع عــى وســائل االعــام لغايــات البيــع بالتجزئــة ,االعــان
بالربيــد املبــارش ,خدمــات الفوتــرة ,االعــان و الدعايــة
املبــارش عــى شــبكات الحاســوب ,العالقــات العامــة ,نــر
نصــوص الدعايــة و االعــان ,ترويــج املبيعــات لالخريــن,
الدعايــة و االعــان عــر التلفزيــون ,االعالنــات التجاريــة.

Trade Mark No.:25264
In Class: 35
Date: 20/07/2014
In Respect of: Advertising; business management; business administration; office
functions, advertising material (updating
of-), advertising matter (Dissemination of-),
Demonstration of goods, , Marketing, Outdoor advertising, , Bill-posting ,

Communication media (presentation of
goods on-) for retail purposes, Direct mail
advertising, invoicing, on-line advertising
on a computer network, public relations,
publication of publicity texts, publicity,
sales promotion for others, television advertising , television commercials
بأسم  :رشكة فياكوم العاملية
.In the name of: Viacom International Inc
العنــوان  1515 :بــرودواي ,نيــو يــوركAddress: 1515 Broadway, New York, New ,10036 ,
York, 10036, U.S.A
الواليــات املتحــدة االمريكيــه
عنــوان التبليــغ  :رشكــة فــراس -نابلــس ،عــارة جالرييــا
Address for Services:
ســنرت ،ص .ب768 .
مالحظــة  :ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــات والعبــارات ذات االســتخدام العــام
مبعــزل عــن العالمــة

العدد الثاين عرش 2015 / 4 / 19
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Trade Mark No.:25265
العالمة التجارية رقم 25265:
In Class: 41
يف الصنف 41 :
Date: 20/07/2014
التاريخ 2014/07/20 :
مــن اجــل  :التعليــم ،والتدريــب والرتفيــه واألنشــطة
In Respect of: Education, providing of
الرياضيــة والثقافيــة
training, entertainment, sporting and cultural
activities
In the name of: Sharekat Almawared Letatwer Alqodorat Albashareieh
العنوان  :البرية/شارع االرسال ،برج النمر
Address: Al-Bireh/Ersal Street, Tiger Tower
Address for Services:
عنوان التبليغ  :ص  .ب , 1903 .رام الله
مالحظــة  :ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــات والعبــارات ذات االســتخدام العــام
مبعــزل عــن العالمــة
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العالمة التجارية رقم 25266:
يف الصنف 35 :
التاريخ 2014/07/20 :

Trade Mark No.:25266
In Class: 35
Date: 20/07/2014
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مــن اجــل  :الدعايــة و االعــان و إدارة و توجيــه
األعــال و تفعيــل النشــاط املكتبــي ،تحديــث
مــواد الدعايــة و االعــان ،نــر مــواد الدعايــة
و اإلعــان ،عــرض الســلع ,التســويق ,الدعايــة و
االعــان الخارجــي ,لصــق االعالنــات ,عــرض ســلع
عــى وســائل االعــام لغايــات البيــع بالتجزئــة,
االعــان بالربيــد املبــارش ,خدمــات الفوتــرة ,االعالن
و الدعايــة املبــارش عــى شــبكات الحاســوب,
العالقــات العامــة ,نــر نصــوص الدعايــة و
االعــان ,ترويــج املبيعــات لالخريــن ,الدعايــة و
االعــان عــر التلفزيــون ,االعالنــات التجاريــة.
بأسم  :رشكة فياكوم العاملية
العنــوان  1515 :بــرودواي ,نيــو يــورك,
 ,10036الواليــات املتحــدة االمريكيــه
عنــوان التبليــغ  :فــراس اتــرة نابلــس عــارة
جالرييــا ســنرت ص ب 768
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In Respect o f: Advertising; business management; business administration; office functions,
advertising material (updating of-), advertising matter (Dissemination of-), Demonstration
of goods, , Marketing, Outdoor advertising, ,
Bill-posting , Communication media (presentation of goods on-) for retail purposes, Direct mail
advertising, invoicing, on-line advertising on a
computer network, public relations, publication
of publicity texts, publicity, sales promotion for
others, television advertising , television commercials
.In the name of: Viacom International Inc
Address: 1515 Broadway, New York, New York,
10036, U.S.A
Address for Services:
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Trade Mark No.:25267
العالمة التجارية رقم 25267:
In Class: 35
يف الصنف 35 :
Date: 20/07/2014
التاريخ 2014/07/20 :
مــن اجــل  :الدعايــة واإلعــان وإدارة وتوجيــه األعــال
In Respect of: Advertising, usiness manواألنشــطة املكتبيــة
agement, business administrations, office
functions
بأسم  :رشكة املوارد لتطوير القدرات البرشية
In the name of: Sharekat Almawared Letatwer Alqodorat Albashareieh
العنوان  :البرية/شارع االرسال ،برج النمر
Address: Al-Bireh/Ersal Street, Tiger Tower
Address for Services:
عنوان التبليغ  :ص  .ب , 1903 .رام الله

العدد الثاين عرش 2015 / 4 / 19
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مالحظــة  :ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــات والعبــارات ذات االســتخدام العــام
مبعــزل عــن العالمــة
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Trade Mark No.:25268
العالمة التجارية رقم 25268:
In Class: 16
يف الصنف 16 :
Date: 20/07/2014
التاريخ 2014/07/20 :
مــن اجــل  :الــورق والــورق املقــوى والســلع املصنوعــة مــن In Respect of: Paper, cardboard and goods
هــذه املــواد وغــر املشــمولة يف فئــات أخــرى؛ املطبوعــات؛ made from these materials, not included in
مــواد تجليــد الكتــب؛ الصــور الفوتوغرافيــة؛ القرطاســية؛ other classes, printed matter, bookbinding
مــواد اللصــق املســتعملة للقرطاســية أو لألغ ـراض املنزليــة؛
materials, photographs, stationery, adheمــواد الســتخدام الفنانــن؛ فــرش الدهــان أو الرســم؛ اآلالت sives for stationery or household purposes,
الكاتبــة واللــوازم املكتبيــة (عــدا األثــاث)؛ مــواد التدريــس
artists’ materials, paint brushes, typewritوالتعليــم (عــدا األجهــزة(؛ املــواد البالســتيكية املســتخدمة
ers and office requisites (except furniللتغليــف (غــر املشــمولة يف فئــات أخــرى)؛ حــروف الطباعــة
ture) instructional and teaching material
يف اآلالت الطابعــة؛ كليشــيهات الطباعــة
(except apparatus) plastic materials for
)packaging (not included in other classes
printers’ type, printing blocks
بأسم  :رشكة املوارد لتطوير القدرات البرشية
In the name of: Sharekat Almawared
Letatwer Alqodorat Albashareieh
العنوان  :البرية/شارع االرسال ،برج النمر
Address: Al-Bireh/Ersal Street, Tiger
Tower
Address for Services:
عنوان التبليغ  :ص  .ب , 1903 .رام الله
مالحظــة  :ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــات والعبــارات ذات االســتخدام العــام
مبعــزل عــن العالمــة
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العالمة التجارية رقم 25269:
يف الصنف 41 :
التاريخ 2014/07/20 :
مــن اجــل  :التعليــم ،والتدريــب والرتفيــه
واألنشــطة الرياضيــة والثقافيــة
بأسم  :رشكة املوارد لتطوير القدرات البرشية
العنوان  :البرية/شارع االرسال ،برج النمر
عنوان التبليغ  :ص  .ب , 1903 .رام الله
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Trade Mark No.:25269
In Class: 41
Date: 20/07/2014
In Respect of: Education, providing of training,
entertainment, sporting and cultural activities
In the name of: Sharekat Almawared Letatwer
Alqodorat Albashareieh
Address: Al-Bireh/Ersal Street, Tiger Tower
Address for Services:

مالحظــة  :ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــات والعبــارات ذات االســتخدام العــام
مبعــزل عــن العالمــة
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العالمة التجارية رقم 25270:
يف الصنف 16 :
التاريخ 2014/07/20 :
مــن اجــل  :الــورق والــورق املقــوى والســلع املصنوعــة مــن
هــذه املــواد وغــر املشــمولة يف فئــات أخــرى؛ املطبوعــات؛
مــواد تجليــد الكتــب؛ الصــور الفوتوغرافيــة؛ القرطاســية؛
مــواد اللصــق املســتعملة للقرطاســية أو لألغ ـراض املنزليــة؛
مــواد الســتخدام الفنانــن؛ فــرش الدهــان أو الرســم؛ اآلالت
الكاتبــة واللــوازم املكتبيــة (عــدا األثــاث)؛ مــواد التدريــس
والتعليــم (عــدا األجهــزة(؛ املــواد البالســتيكية املســتخدمة
للتغليــف (غــر املشــمولة يف فئــات أخــرى)؛ حــروف الطباعــة

Trade Mark No.:25270
In Class: 16
Date: 20/07/2014
In Respect of: Paper, cardboard and goods
made from these materials, not included in
other classes, printed matter, bookbinding
materials, photographs, stationery, adhesives for stationery or household purposes,
artists’ materials, paint brushes, typewriters
)and office requisites (except furniture

العدد الثاين عرش 2015 / 4 / 19

يف اآلالت الطابعة؛ كليشيهات الطباعة

بأسم  :رشكة املوارد لتطوير القدرات البرشية
العنوان  :البرية/شارع االرسال ،برج النمر
عنوان التبليغ  :ص  .ب , 1903 .رام الله
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instructional and teaching material (except
apparatus) plastic materials for packaging
’(not included in other classes) printers
type, printing blocks
In the name of: Sharekat Almawared Letatwer Alqodorat Albashareieh
Address: Al-Bireh/Ersal Street, Tiger Tower
Address for Services:

مالحظــة  :ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــات والعبــارات ذات االســتخدام العــام
مبعــزل عــن العالمــة
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العالمة التجارية رقم 25271:
يف الصنف 43 :
التاريخ 2014/07/20 :
مــن اجــل  :خدمــات تقديــم الطعــام و الــراب
و اماكــن االقامــة املؤقته,املقاهــي ,الكافترييــات,
املطاعــم املؤقتــة او املتنقلــة (الكانتينــات)  ,التزويد
بالطعــام والــراب ,املطاعــم ,مطاعــم الخدمــة
الذاتية,مطاعــم تقديــم الوجبــات الخفيفــة.
بأسم  :رشكة فياكوم العاملية
العنــوان  1515 :بــرودواي ,نيــو يــورك,
 ,10036الواليــات املتحــدة االمريكيــه
عنــوان التبليــغ  :فـراس اتــرة نابلــس عــارة جالرييا
ســنرت ص ب 768

Trade Mark No.:25271
In Class: 43
Date: 20/07/2014
In Respect of: Services for providing food and
drink; temporary accommodation, Cafeterias,
Cafes, Canteens, Catering (Food and drink-),
.Restaurants, Self-service Restaurants, Snack-bars
.In the name of: Viacom International Inc
Address: 1515 Broadway, New York, New York,
10036, U.S.A
Address for Services:
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Trade Mark No.:25272
العالمة التجارية رقم 25272:
In Class: 35
يف الصنف 35 :
Date: 20/07/2014
التاريخ 2014/07/20 :
مــن اجــل  :الدعايــة واإلعــان وإدارة وتوجيــه األعــال
In Respect of: Advertising, usiness manواألنشــطة املكتبيــة
agement, business administrations, office
.functions
بأسم  :رشكة املوارد لتطوير القدرات البرشية
In the name of: Sharekat Almawared Letatwer Alqodorat Albashareieh
العنوان  :البرية/شارع االرسال ،برج النمر
Address: Al-Bireh/Ersal Street, Tiger Tower
Address for Services:
عنوان التبليغ  :ص  .ب , 1903 .رام الله
مالحظــة  :ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــات والعبــارات ذات االســتخدام العــام
مبعــزل عــن العالمــة
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العالمة التجارية رقم 25279:
يف الصنف 2 :
التاريخ 2014/07/23 :
مــن اجــل  :كرميــات وملمعــات االحذيــة ,اصبــاغ ســائلة
لالحذيــة ,اصبــاغ جلديــة ,اصبــاغ الســويدية ,االصبــاغ املثبتة,
مثبتــات االلــوان للجلــود
بأسم  :سيغري كيميا سانايي يف تيكاريت ايه.اس.

Trade Mark No.:25279
In Class: 2
Date: 23/07/2014
In Respect of: Shoe dyes in cream form,
liquid shoe dyes, leather dyes, suede dyes,
mordant dyes, color fixatives for leather
In the name of: CIGIR KIMYA SANAYI
.VE TICARET A.S
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العنــوان  :كومهوريــت مــاه .غوربينــار يولــو ســوكAddress: Cumhuriyet Mah. Gurpinar Yolu .
كايــا ميلينيــوم اس مريكيــزي نــوSok. Kaya Milenyum Is Merkezi No:4/144, 34500 ,144/4:
بويوكســيكمييس ,اســطنبول ,تركيــا
34500 BUYUKCEKMECE, ISTANBUL,
TURKEY
Address for Services:
عنــوان التبليــغ P.O /AGIP - TMP Agents :
Box 3800 Al-Beereh
مالحظــة  :ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــات والعبــارات الوصفيــة و ذات
االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة

()293

العالمة التجارية رقم 25280:
يف الصنف 3 :
التاريخ 2014/07/23 :
مــن اجــل  :كرميــات وملمعــات االحذيــة ,مســتحرضات
تلميــع الجلــود ,امللمعــات الســائلة لالحذيــة ,امللمعــات
الســائلة للجلــود ,كرميــات التلميــع للجلــود والســويدية,
مســتحرضات تنظيــف وحاميــة االحذيــة ,قضبــان
تلميــع االحذيــة املحتويــة عــى ملمعــات احذيــة ,شــمع
االســكافية ,شــمع االحذيــة ,مســتحرضات قــر الجلــود
بأسم  :سيغري كيميا سانايي يف تيكاريت ايه.اس.
العنــوان  :كومهوريــت مــاه .غوربينــار يولــو ســوك.
كايــا ميلينيــوم اس مريكيــزي نــو34500 ,144/4:
بويوكســيكمييس ,اســطنبول ,تركيــا
عنــوان التبليــغ P.O /AGIP - TMP Agents :
Box 3800 Al-Beereh

Trade Mark No.:25280
In Class: 3
Date: 23/07/2014
In Respect of: Shoe creams and polishes,
leather polishing preparations, liquid polishes for shoes, liquid polishes for leather,
cream polishes for leather and suede, cleaning and protective preparations for shoes,
shoe polish applicators containing shoe
polish, shoemakers wax, shoe wax, leather
bleaching preparations
In the name of: CIGIR KIMYA SANAYI
.VE TICARET A.S
Address: Cumhuriyet Mah. Gurpinar Yolu
Sok. Kaya Milenyum Is Merkezi No:4/144,
34500 BUYUKCEKMECE, ISTANBUL,
TURKEY
:Address for Services
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مالحظــة  :ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــات والعبــارات الوصفيــة و ذات
االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة
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العالمة التجارية رقم 25281:
يف الصنف 3 :
التاريخ 2014/07/23 :
مــن اجــل  :مــواد التجميــل املضــادة لتجاعيــد
الجلــد
بأسم  :ايه يس ام
العنــوان  17 :رو دي نويــي – امبــايس باســوير,
 921100كليــي ,فرنســا
عنــوان التبليــغ /AGIP - TMP Agents :
P.O Box 3800 Al-Beereh

Trade Mark No.:25281
In Class: 3
Date: 23/07/2014
In Respect of: Cosmetic products against skin
ageing
In the name of: ACM
Address: 17, Rue de Neuilly – Impasse Passoir,
92110 CLICHY, France
Address for Services:
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Trade Mark No.:25283
العالمة التجارية رقم 25283:
In Class: 43
يف الصنف 43 :
Date: 23/07/2014
التاريخ 2014/07/23 :
مــن اجــل  :الكافيهــات ,الكافترييــات ,الكانتينــاتIn Respect of: Cafes, Cafeterias, Canteens, Cater- ,
تقديــم الطعــام والــراب ,املطاعــم ,مطاعــم ing of food and drinks, Restaurants, Self-service
الخدمــة الذاتيــة ,مطاعــم الوجبــات الخفيفــة
restaurants, Snack-bars
بأسم  :مؤسسة ماما نورة للتجارة
In the name of: Mama Noura Trading Establishment
العنــوان  :ص ب  ,60403الريــاض Address: P.O. Box 60403, Riyadh 115454, King- ,11545
dom of Saudi Arabia
اململكــة العربيــة الســعودية
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Address for Services:

عنــوان التبليــغ /AGIP - TMP Agents :
P.O Box 3800 Al-Beereh
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العالمة التجارية رقم 25284:
يف الصنف 32 :
التاريخ 2014/07/24 :
مــن اجــل  :البــرة (الجعــة والبــرة الســوداء)-
امليــاه املعدنيــة والغازيــة -الــراب ويــره مــن
املســتحرضات لعمــل املرشوبــات– عصــر الفواكــه
واملرشوبــات التــي أساســها عصــر الفواكــه– مــاء
الــورد– مــاء الزهــر.
بأســم  :رشكــة ارض العطــاء للصناعــات الغذائيــة
و التجــارة
العنوان  :فلسطني/الخليل
عنوان التبليغ 0598613877 :

Trade Mark No.:25284
In Class: 32
Date: 24/07/2014
In Respect of: Beers; mineral and aerated waters
and other non-alcoholic drinks;fruit drinks and
fruit juices; syrups and other preparations for
making beverages
In the name of: sharekat ard alataa lelsinaat algizaaeya wa altejara
Address: filisteen/alkhalel
Address for Services:

()297

العالمة التجارية رقم 25285:
يف الصنف 32 :
التاريخ 2014/07/24 :

Trade Mark No.:25285
In Class: 32
Date: 24/07/2014

العدد الثاين عرش 2015 / 4 / 19

مــن اجــل  :البــرة (الجعــة والبــرة الســوداء)-
امليــاه املعدنيــة والغازيــة -الــراب ويــره مــن
املســتحرضات لعمــل املرشوبــات– عصــر الفواكــه
واملرشوبــات التــي أساســها عصــر الفواكــه– مــاء
الــورد– مــاء الزهــر.
بأســم  :رشكــة ارض العطــاء للصناعــات الغذائيــة
و التجــارة
العنوان  :فلسطني/الخليل
عنوان التبليغ 0598613877 :
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In Respect of: Beers; mineral and aerated waters
and other non-alcoholic drinks;fruit drinks and
fruit juices; syrups and other preparations for
making beverages
In the name of: sharekat ard alataa lelsinaat algizaaeya wa altejara
Address: filisteen/alkhalel
Address for Services:
()298

العالمة التجارية رقم 25286:
يف الصنف 2 :
التاريخ 2014/07/24 :
مــن اجــل  :الدهانــات والورنيــش واملــواد التــي تســتخدم
لوقايــة املعــادن مــن الصــدأ والخشــب -مــواد التلويــن–
البويــا مــواد الدباغــة– املــواد الكيميائيــة الخاصــة بتثبيــت
األلــوان والراتنجــات الطبيعيــة -املعــادن املتخــذة بشــكل
رقائــق واملســحوقة التــي تســتخدم يف النقــش والزخرفــة.
بأسم  :رشكة جيالنكو للتجارة والصناعة
العنــوان  :الخليــل  -شــارع قيــزون  -ضاحيــة الرامــة  -ص
ب 176
عنــوان التبليــغ  :الخليــل  -شــارع قيــزون  -ضاحيــة الرامــة -
ص ب 176

Trade Mark No.:25286
In Class: 2
Date: 24/07/2014
;In Respect of: Paints, varnishes, lacquers
preservatives against rust and against de;terioration of wood; colorants; mordants
raw natural resins;metals in foil and powder form for painters, decorators, printers
and artists
In the name of: sharket jelanco litigara wa
al sinaa
Address: hebron - qezoon street - alrame
area - p.o.Box 176
Address for Services : hebron - qezoon
street - alrame area - p.o.Box 176

مالحظــة  :ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام عبــارة English Paintsوذلــك بعــد
ان تــم التنــازل عنهــا مــن قبــل طالــب التســجيل .
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العالمة التجارية رقم 25287:
يف الصنف 2 :
التاريخ 2014/07/24 :
مــن اجــل  :الدهانــات والورنيــش واملــواد التــي تســتخدم
لوقايــة املعــادن مــن الصــدأ والخشــب -مــواد التلويــن–
البويــا مــواد الدباغــة– املــواد الكيميائيــة الخاصــة بتثبيــت
األلــوان والراتنجــات الطبيعيــة-
بأسم  :رشكة جيالنكو للتجارة والصناعة
العنــوان  :الخليــل  -شــارع قيــزون  -ضاحيــة الرامــة  -ص
ب 176
عنــوان التبليــغ  :الخليــل  -شــارع قيــزون  -ضاحيــة الرامــة -
ص ب 176
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Trade Mark No.:25287
In Class: 2
Date: 24/07/2014
;In Respect of: Paints, varnishes, lacquers
preservatives against rust and against deterioration of wood; colorants; mordants; raw
;natural resins
In the name of: sharket jelanco litigara wa
al sinaa
Address: hebron - qezoon street - alrame
area - p.o.Box 176
Address for Services : hebron - qezoon
street - alrame area - p.o.Box 176

مالحظــة  :ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــات والعبــارات والرســومات الوصفيــة
واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة

()300

العالمة التجارية رقم 25288:
يف الصنف 5 :

Trade Mark No.:25288
In Class: 5
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Date: 24/07/2014
In Respect of: tissues impregated with pharmaceutical lotions
In the name of: SHARIKAT Lady Fine AL-SE.NA’YAH AL-TEJAREAH
Address: Hebron - .
Address for Services : Hebron - .

2014/07/24 : التاريخ
 مناديــل ورقيــة مرشبــة بغســوالت: مــن اجــل
(لوشــن) صيدالنيــة
 رشكة ليدي فاين الصناعية التجارية: بأسم
2212896  واد ابو اكتيلة-  الخليل: العنوان
 واد ابــو اكتيلــة-  الخليــل: عنــوان التبليــغ
2212896

)301(

Trade Mark No.:25289
In Class: 5
Date: 24/07/2014
In Respect of: tissues impregated with pharmaceutical lotions
In the name of: SHARIKAT Lady Fine AL-SE.NA’YAH AL-TEJAREAH
Address: Hebron - .
Address for Services : Hebron - .

25289: العالمة التجارية رقم
5 : يف الصنف
2014/07/24 : التاريخ
tissues impregatedwith : مــن اجــل
pharmaceutical lotions
 رشكة ليدي فاين الصناعية التجارية: بأسم
2212896  واد ابو اكتيلة-  الخليل: العنوان
 واد ابــو اكتيلــة-  الخليــل: عنــوان التبليــغ
2212896

)302(

Trade Mark No.:25290
In Class: 21
Date: 03/08/2014

25290: العالمة التجارية رقم
21 : يف الصنف
2014/08/03 : التاريخ
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مــن اجــل  :منتجــات خزفيــة وســراميك وكل
مايتعلــق بهــا
بأسم  :فاتن شعبان عيل نريوخ
العنوان  :جبل الديك  -بيت ساحور
عنوان التبليغ  :جبل الديك  -بيت ساحور

209

In Respect of: CERAMIC AND POTTERY
PRODUCTS
In the name of: FATEN SHABAN ALI NAYROUKH
Address: JABAL ALDEEK,BEIT SAHOUR
Address for Services : JABAL ALDEEK,BEIT
SAHOUR
()303

العالمة التجارية رقم 25291:
يف الصنف 43 :
التاريخ 2014/08/03 :
من اجل  :خدمات توفري االطعمة واملرشوبات
بأسم  :رشكة تطوير للسياحة
العنوان  :اريحا  -قرب االسرتاحة
عنــوان التبليــغ  :نابلــس  -شــارع ســفيان عــارة
غــزال  -ت0599289450 :

Trade Mark No.:25291
In Class: 43
Date: 03/08/2014
In Respect of: Services for providing food and
drink
In the name of: shareket tatweer leseyaha
Address: jarico korb alesteraha
Address for Services:

()304

العالمة التجارية رقم 25292:
يف الصنف 43 :
التاريخ 2014/08/03 :
مــن اجــل  :خدمــات توفــر االطعمــة واملرشوبــات -االيــواء
املؤقــت.

Trade Mark No.:25292
In Class: 43
Date: 03/08/2014
In Respect of: Services for providing food
.and drink; temporary accommodation
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بأسم  :رشكة تطوير للسياحة
العنوان  :اريحا  -قرب االسرتاحة
عنوان التبليغ  :نابلس  -شارع سفيان عامرة غزال
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In the name of: shareket tatweer leseyaha
Address: jarico korb alesteraha
Address for Services:

مالحظــة  :ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــات والعبــارات والرســومات الوصفيــة
ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة

()305

Trade Mark No.:25293
العالمة التجارية رقم 25293:
In Class: 43
يف الصنف 43 :
Date: 03/08/2014
التاريخ 2014/08/03 :
مــن اجــل  :مــن اجــل توفــر االطعمــة واملرشوبــات In Respect of: in order to provide food and bever-
وااليــواء املؤقــت
age and temporary shelter
بأسم  :رشكة االختيار االمثل لألسترياد والتصدير
In the name of: sharekat alekhteyar alamthal lel
esterad waltasder
العنوان  :جنني  /الجامعة العربية االمريكية
Address: jinen/ arab american university
عنــوان التبليــغ  :جنــن  /الجامعــة العربيــة Address for Services : jinen/ arab american uni-
االمريكيــة
versity

()306
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Trade Mark No.:25294
In Class: 4
Date: 04/08/2014
In Respect of: For mineral oils
In the name of: sharekat elaf letejaert
elzoyt madanya m.kh.m
Address: jenin-sharea nablus-bejaneb
eldefa elmadani
Address for Services:

العالمة التجارية رقم 25294:
يف الصنف 4 :
التاريخ 2014/08/04 :
من اجل  :من اجل الزيوت املعدنيه
بأسم  :رشكة إيالف لتجارة الزيوت املعدنيه م.خ.م
العنوان  :جنني /شارع نابلس/بجانب الدفاع املدين
عنــوان التبليــغ  :جنــن/دوار الداخليــه جــوال رقــم
0 5 9 9 11 6 5 2 3

مالحظــة  :ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــات والعبــارات والرســومات ذات
االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة
()307

العالمة التجارية رقم 25295:
يف الصنف 1 :
التاريخ 2014/08/04 :
مــن اجــل  :املــواد الكيامويــة التــي تســتخدم
يف الصناعــة والتجــارب العلميــة والتصويــر
الفوتوغــرايف والزراعــة وفالحــة البســاتني وغــرس
الغابــات ،الراتينجــات االصطناعيــة غــر املعالجــة،
البالســتيك غــر املعالــج ،األســمدة؛ مركبــات إطفــاء
الحرائــق ،مســتحرضات ســقي ولحــام املعــادن،
املــواد الكيامويــة الخاصــة بحفــظ املــواد الغذائيــة،
مــواد الدباغــة ،املــواد الالصقــة التــي تســتخدم يف
الصناعــة
بأسم  :ترياكو هولدينجز ليمتد
العنــوان  :نافبليــو  ،15الطابــق االول ،مكتــب
 ،102ليامســول  ،3025قــرص
عنــوان التبليــغ  :ص ب  - 2282رام اللــه -
فلســطني

Trade Mark No.:25295
In Class: 1
Date: 04/08/2014
In Respect of: Chemicals used in industry, science and photography, as well as in agriculture,
horticulture and forestry; unprocessed artificial
resins, unprocessed plastics; manures; fire extinguishing compositions; tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in
industry
In the name of: Terraco Holdings Limited
Address: Nafpliou 15, 1st Floor, Office 102, Limassol 3025, Cyprus
Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 25296:
يف الصنف 2 :
التاريخ 2014/08/04 :
مــن اجــل  :الدهانــات والورنيــش والالكيــه ،مــواد
الوقايــة مــن الصــدأ ومــن تلــف الخشــب؛ مــواد
التلويــن؛ مرســخات اللــون؛ الراتينجــات الطبيعيــة
الخــام؛ معــادن بشــكل ورق ومســحوق للدهانــن
واملزخرفــن وعــال الطباعــة والفنانــن
بأسم  :ترياكو هولدينجز ليمتد
العنــوان  :نافبليــو  ،15الطابــق االول ،مكتــب
 ،102ليامســول  ،3025قــرص
عنــوان التبليــغ  :ص ب  - 2282رام اللــه -
فلســطني
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()308

Trade Mark No.:25296
In Class: 2
Date: 04/08/2014
In Respect of: Paints, varnishes, lacquers; preservatives against rust and against deterioration
;of wood; colorants; mordants; raw natural resins
metals in foil and powder form for painters, decorators, printers and artists
In the name of: Terraco Holdings Limited
Address: Nafpliou 15, 1st Floor, Office 102, Limassol 3025, Cyprus
Address for Services:
()309

العالمة التجارية رقم 25297:
يف الصنف 19 :
التاريخ 2014/08/04 :
مــن اجــل  :مــواد البنــاء (غــر املعدنيــة)؛ األنابيــب
الصلبــة غــر املعدنيــة التــي تســتخدم يف البنــاء؛
اإلســفلت والزفــت والقطـران؛ األبنيــة غــر املعدنية
القابلــة للنقــل؛ األنصبــة التذكاريــة غــر املعدنيــة
بأسم  :ترياكو هولدينجز ليمتد
العنــوان  :نافبليــو  ،15الطابــق االول ،مكتــب
 ،102ليامســول  ،3025قــرص
عنــوان التبليــغ  :ص ب  - 2282رام اللــه -
فلســطني

Trade Mark No.:25297
In Class: 19
Date: 04/08/2014
;)In Respect of: Building materials (non-metallic
nonmetallic rigid pipes for building; asphalt,
pitch and bitumen; nonmetallic transportable
buildings; monuments, not of metal
In the name of: Terraco Holdings Limited
Address: Nafpliou 15, 1st Floor, Office 102, Limassol 3025, Cyprus
Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 25298:
يف الصنف 5 :
التاريخ 2014/08/04 :
مــن اجــل  :مســتحرضات صيدالنيــة وبيطريــة
مصنوعــة مــن حمــض الكلودرونيــك و/أو األمــاح
منهــا.
بأسم  :أبيوغني فارما أس.يب.إيه.
العنــوان  :فيا ميــويس  56121-36اوســبيداليتو
بيـزا ( يب اي ) ايطاليــا
عنــوان التبليــغ  :ص.ب  74472البــرة .هاتــف
2989760
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()310

Trade Mark No.:25298
In Class: 5
Date: 04/08/2014
In Respect of: Pharmaceutical and veterinary
preparations made from clodronic acid and/or
.salts thereof
.In the name of: Abiogen Pharma S.p.A
Address: Via Meucci, 36 - 56121 Ospedaletto,
Pisa (PI), Italy
Address for Services:

()311

العالمة التجارية رقم 25299:
يف الصنف 34 :
التاريخ 2014/08/04 :
من اجل  :املعسل والتمباك
بأسم  :رشكة عبد الحافظ العدوان ورشيكة
العنوان  :االردن  -عامن
عنــوان التبليــغ  :نابلــس  -شــارع العــدل  -تلفــون
0598910096

Trade Mark No.:25299
In Class: 34
Date: 04/08/2014
In Respect of: Tobacco; molasses
In the name of: shareket abed el hafez al
odwan o sharekoh
Address: al ordon - amman
Address for Services:
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مالحظــة  :ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــات والعبــارات ذات االســتخدام العــام
مبعــزل عــن العالمــة

()312

العالمة التجارية رقم 25300:
يف الصنف 34 :
التاريخ 2014/08/04 :
من اجل  :املعسل والتمباك
بأسم  :رشكة عبد الحافظ العدوان ورشيكة
العنوان  :االردن  -عامن
عنوان التبليغ  :نابلس  /شارع العدل

Trade Mark No.:25300
In Class: 34
Date: 04/08/2014
In Respect of: Tobacco,molasses
In the name of: shareket abed el hafez al odwan o
sharekoh
Address: al ordon - amman
Address for Services:

()313

العالمة التجارية رقم 25301:
يف الصنف 34 :
التاريخ 2014/08/04 :
من اجل  :املعسل والتمباك
بأسم  :رشكة عبد الحافظ العدوان ورشيكة
العنوان  :االردن  -عامن

Trade Mark No.:25301
In Class: 34
Date: 04/08/2014
In Respect of: malasses tobacoo
In the name of: shareket abed el hafez al odwan o
sharekoh
Address: al ordon - amman
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Address for Services:

عنوان التبليغ  :نابلس  /شارع العدل

مالحظــة  :ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــات والعبــارات ذات االســتخدام العــام
مبعــزل عــن العالمــة

()314

العالمة التجارية رقم 25302:
يف الصنف 32 :
التاريخ 2014/08/05 :
مــن اجــل  :مرشوبــات الطاقــة ,املرشوبــات للرياضيــن
واملرشوبــات املحتويــة عــى الفايتمينــات
بأسم  :هايب-اي يب ليمتد
العنــوان  :ســويت  39 ,5ايريــش تــاون ,جبــل طــارق ,جبــل
طارق
عنــوان التبليــغ P.O /AGIP - TMP Agents :
Box 3800 Al-Beereh

Trade Mark No.:25302
In Class: 32
Date: 05/08/2014
In Respect of: Energy drinks, sports drinks
and vitamin drinks
In the name of: HYPE-IP LIMITED
Address: Suite 5, 39 Irish Town, Gibraltar,
GIBRALTAR
Address for Services:

مالحظــة  :ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــات والعبــارات والرســومات الوصفيــة
ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة
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العالمة التجارية رقم 25303:
يف الصنف 6 :
التاريخ 2014/08/05 :

Trade Mark No.:25303
In Class: 6
Date: 05/08/2014
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مــن اجــل  :االقفــال ,الســنلدرات ,اقفــال ذات
حلقــات ,اقفــال ومغلقــات لالبــواب
بأسم  :اي.يس.اس.ايه .سرياتوري اس ار ال
العنــوان  :فيــا ســيغرييا /8اف25062 ,
كونسيســيو (بريشــيا) ,ايطاليــا
عنــوان التبليــغ /AGIP - TMP Agents :
P.O Box 3800 Al-Beereh
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In Respect of: LOCKS, CYLINDERS, PADLOCKS, DOOR CLOSERS
In the name of: I.C.S.A. SERRATURE SRL
Address: Via Segheria 8/f, 25062 CONCESIO
(Brescia), Italy
Address for Services:

()316

العالمة التجارية رقم 25304:
يف الصنف 5 :
التاريخ 2014/08/05 :
من اجل  :املستحرضات الصيدالنية
بأسم  :استيالس فارما انك.
العنــوان  ,1-5 :نيهونبايش-هونتشــو -2تشــومي,
تشــيو-كو ,طوكيــو ,اليابــان
عنــوان التبليغ /AGIP - TMP Agents :
P.O Box 3800 Al-Beereh

Trade Mark No.:25304
In Class: 5
Date: 05/08/2014
In Respect of: Pharmaceutical preparations
.In the name of: ASTELLAS PHARMA INC
Address: 5-1, Nihonbashi-honcho 2-chome,
Chuo-ku, Tokyo, Japan
Address for Services:
()317

العالمة التجارية رقم 25305:
يف الصنف 12 :
التاريخ 2014/08/05 :
مــن اجــل  :قطــع املركبــات ,لبــادات الربيــكات
الضاغطــة ,بطانــات الربيــكات الخفيفــة وبطانــات
الربيــكات الثقيلــة ,لبــادات ديســكات الربيــكات
الثقيلــة ,اوجــه الكالتشــات ,بطانــات الربيــكات
الصناعيــة ,دواســات ولبــادات بريــكات الدراجــات
الناريــة ,دواســات الربيــكات لســكك الحديــد
ومــرو االنفــاق ,لبــادات بريــكات الطائــرات,
بطانــات الربيــكات املصبوبــة واملنســوجة

Trade Mark No.:25305
In Class: 12
Date: 05/08/2014
In Respect of: Parts of vehicles, comprising brake
;pads; light brake linings and heavy brake linings
heavy disc brake pads; clutch facings; industrial
;brake linings; motorcycle brake shoes and pads
brake shoes for railways and subways; aircraft
;brake pads; molded and woven brake linings
universal flat sheets
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بأسم  :فراس-يل اس.ايه.
.In the name of: FRAS-LE S.A
العنــوان  :ار اس  ,122كــم  ,1 ,66نــوAddress: RS 122, Km 66,1, No. 10945, Forqueta, .
Caxias do Sul / RS, Brazil - 95115-550
 ,10945فوركويتــا ,كاكســياس دو ســول  /ار اس,
الربازيــل550-95115-
Address for Services:
عنــوان التبليــغ /AGIP - TMP Agents :
P.O Box 3800 Al-Beereh
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Trade Mark No.:25306
العالمة التجارية رقم 25306:
In Class: 9
يف الصنف 9 :
Date: 05/08/2014
التاريخ 2014/08/05 :
مــن اجــل  :العدســات الالصقــة ,حاويــات للعدســات الالصقــة,
In Respect of: Contact lenses, Containعدســات مصححــة الزيــغ (برصيــات) ,عدســات برصيــة,
ers for contact lenses, Correcting lenses
عدســات شــيئية (برصيــات)
[optics], Optical lenses, Objectives [lenses
]optics
بأسم  :رشكة اوبتكال سباليز لالالت واالجهزة الطبية
In the name of: Optical Supplies for Medical Machinery Devices WLL
Address: Building No. 14, Second Floor,
العنوان  :مبنى رقم  ،14الدور الثاين ,شارع سامل املبارك,
Salem Al-Mubarak Street, Salmiya, Kuالساملية ,الكويت
wait
Address for Services:
عنــوان التبليــغ P.O /AGIP - TMP Agents :
Box 3800 Al-Beereh
مالحظــة  :ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــات والعبــارات والرســومات الوصفيــة
ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة
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العالمة التجارية رقم 25307:
يف الصنف 9 :
التاريخ 2014/08/05 :
مــن اجــل  :برمجيــات قابلــة للتنزيــل لتجــار
البيــع بالتجزئــة للســيارات والشــاحنات الصغــرة
والشــاحنات الخفيفــة واملركبــات ذات اســتخدامات
رياضيــة والشــاحنات الثقيلــة ومعــدات اإلنشــاء
واملعــدات الزراعيــة والدراجــات الناريــة والقــوارب
واملركبــات البحريــة واملركبــات الرياضيــة التــي
تعمــل بالطاقــة واملركبــات الرتفيهيــة إلدارة وتعقــب
حمــات اإلعــان والتســويق؛ مجيات قابلــة للتنزيل
لتجــار البيــع بالتجزئــة للســيارات والشــاحنات
الصغــرة والشــاحنات الخفيفــة واملركبــات
ذات اســتخدامات رياضيــة والشــاحنات الثقيلــة
ومعــدات اإلنشــاء واملعــدات الزراعيــة والدراجــات
الناريــة والقــوارب واملركبــات البحريــة واملركبــات
الرياضيــة التــي تعمــل بالطاقــة واملركبــات
الرتفيهيــة إلدارة وتعقــب املبيعــات والتمويــل
واملخــزون والتأمــن والضامنــات والتخزيــن وتوفــر
قطــع الغيــار واإلصــاح ومعلومــات الصيانــة؛
برمجيــات قابلــة للتنزيــل لتجــار البيــع بالتجزئــة
للســيارات والشــاحنات الصغــرة والشــاحنات
الخفيفــة واملركبــات ذات اســتخدامات رياضيــة
والشــاحنات الثقيلــة ومعــدات اإلنشــاء واملعــدات
الزراعيــة والدراجــات الناريــة والقــوارب واملركبــات
البحريــة واملركبــات الرياضيــة التــي تعمــل بالطاقــة
واملركبــات الرتفيهيــة إلنشــاء وإدارة مبيعــات
الخدمــة إلرشــاد والتواصــل مــع املســتهلكني مــن
والســجالت يف عمليــة مبيعــات البيــع بالتجزئــة
اآليل بالتحديــد إلنشــاء وحفــظ وتنظيــم الوثائــق
والســجالت؛ برمجيــات قابلــة للتنزيــل لإلســتخدام
يف إدارة الشــبكة؛ برمجيــات قابلــة للتنزيــل التــي
تقــدم الوقــت الحقيقــي وذكاء إدارة األعــال
املتكاملــة مــن خــال جمــع املعلومــات مــن قواعــد
بيانــات مختلفــة وتقدميهــا يف واجهــة املســتخدم
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Trade Mark No.:25307
In Class: 9
Date: 05/08/2014
In Respect of: Downloadable software for retailers
of automobiles, minivans, light trucks, sport utility vehicles, heavy trucks, construction equipment,
agricultural equipment, motorcycles, boats, marine vehicles, powersports vehicles and recreational vehicles to manage and track advertising and
marketing campaigns; Downloadable software for
retailers of automobiles, minivans, light trucks,
sport utility vehicles, heavy trucks, construction
equipment, agricultural equipment, motorcycles,
boats, marine vehicles, powersports vehicles and
recreational vehicles to manage and track sales, financing, inventory, insurance, warranties, storage,
;parts supply, repair, and maintenance information
Downloadable software for retailers of automobiles, minivans, light trucks, sport utility vehicles,
heavy trucks, construction equipment, agricultural
equipment, motorcycles, boats, marine vehicles,
powersports vehicles and recreational vehicles to
create and manage service sales leads and communicate with customers through multiple channels; Downloadable software for use in customer
relationship management (CRM); Downloadable
software for use in tracking and managing accounts payable, payments and payroll; Downloadable software for managing documents and forms
in the automotive retail sales process, namely,
software for creating, archiving, and organizing
documents and forms; Downloadable software for
use in network management; Downloadable software that provides real-time, integrated business
management intelligence by combining information from various databases and presenting it in an
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ســهلة الفهــم؛ أجهــزة الحاســوب بالتحديــد
الحواســيب والحواســيب الشــخصية والطرفيــات
الحاســوبية وأجهــزة الحاســوب إلدارة الشــبكة
ومعــدات الشــبكة والخــوادم واألجهــزة امللحقــة
بالحاســوب والطابعــات؛ هواتــف؛ ماســحات
الشــيفرات العموديــة
بأســم  :اكــس واي زد هولدينــغ كومبــاين ,ال ال يس
(ديالويــر ليمتــد ليابيليتــي كومبــاين)
العنــوان  :يس/او كوربوريشــن ســرفيس كومبــاين,
 2711ســينرتفيل رود ,ســويت ,400
ويلمينغتــون ,ديالويــر  ,19808الواليــات
املتحــدة االمريكيــة
عنــوان التبليــغ /AGIP - TMP Agents :
P.O Box 3800 Al-Beereh
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easy-to-understand user interface; Computer hardware, namely, computers, personal computers,
computer terminals, computers for network management, networking equipment, servers, computer peripherals, and printers; telephones; bar code
scanners
In the name of: XYZ Holding Company, LLC
)(Delaware limited liability company
Address: c/o Corporation Service Company, 2711
Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Dela.ware 19808, U.S.A
Address for Services:
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Trade Mark No.:25308
In Class: 16
Date: 05/08/2014
In Respect of: Printed materials, namely, training manuals, books, newsletters, and forms to be
used by retailers and manufacturers of automobiles, minivans, light trucks, sport utility vehicles,
heavy trucks, construction equipment, agricultural equipment, motorcycles, boats, marine
vehicles, powersports vehicles and recreational
vehicles

العالمة التجارية رقم 25308:
يف الصنف 16 :
التاريخ 2014/08/05 :
مــن اجــل  :املــواد املطبوعــة بالتحديــد أدلــة
التدريــب والكتــب والن ـرات اإلخباريــة الدوريــة
والســجالت ليتــم إســتخدامها مــن قبــل تجــار
البيــع بالتجزئــة والــركات املصنعــة للســيارات
والشــاحنات الصغــرة والشــاحنات الخفيفــة
واملركبــات ذات اســتخدامات رياضيــة والشــاحنات
الثقيلــة ومعــدات اإلنشــاء واملعــدات الزراعيــة
والدراجــات الناريــة والقــوارب واملركبــات البحريــة
واملركبــات الرياضيــة التــي تعمــل بالطاقــة
واملركبــات الرتفيهيــة
بأســم  :اكــس واي زد هولدينــغ كومبــاين ,ال ال يس
In the name of: XYZ Holding Company, LLC
(ديالويــر ليمتــد ليابيليتــي كومباين)
)(Delaware limited liability company
العنــوان  :يس/او كوربوريشــن ســرفيس كومبــاينAddress: c/o Corporation Service Company, 2711 ,
 2711ســينرتفيل رود ,ســويت ,400
Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaويلمينغتــون ,ديالويــر  ,19808الواليــات
.ware 19808, U.S.A
املتحــدة االمريكيــة
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Address for Services:

عنــوان التبليــغ /AGIP - TMP Agents :
P.O Box 3800 Al-Beereh
()321

العالمة التجارية رقم 25309:
يف الصنف 35 :
التاريخ 2014/08/05 :
مــن اجــل  :اإلعــان والتســويق؛ خدمــات التســويق
الرقميــة؛ إدارة قواعــد البيانــات املُربمجــة؛ توفــر
خدمــات ذكاء األعــال؛ خدمــات إدارة األعــال؛
استشــارات اســراتيجية التســويق الرقميــة؛
خدمــات استشــارات اإلدارة بالتحديــد تقديــم
التحليــل والتوصيــات بشــأن تحســن تدفقــات
البيــع بالتجزئــة؛ مــزود خدمــة اإلســتعانة بالخدمــة
الخارجيــة يف مجــال إدارة عالقــات العمــاء؛
إستشــارات األعــال يف مجــال الحلــول التحليلــة
التبؤيــة؛ إستشــارات األعــال بالتحديــد جمــع
وتحليــل وتقديــم املعلومــات والبيانــات التجاريــة
لآلخريــن؛ إدارة قواعــد البيانــات املُربمجــة؛
كافــة الخدمــات املذكــورة أعــاه مــزودة لتجــار
البيــع بالتجزئــة والــركات املصنعــة للســيارات
والشــاحنات الصغــرة والشــاحنات الخفيفــة
واملركبــات ذات اســتخدامات رياضيــة والشــاحنات
الثقيلــة ومعــدات اإلنشــاء واملعــدات الزراعيــة
والدراجــات الناريــة والقــوارب واملركبــات البحريــة
واملركبــات الرياضيــة التــي تعمــل بالطاقــة
واملركبــات الرتفيهيــة
بأســم  :اكــس واي زد هولدينــغ كومبــاين ,ال ال يس
(ديالويــر ليمتــد ليابيليتــي كومباين)
العنــوان  :يس/او كوربوريشــن ســرفيس كومبــاين,
 2711ســينرتفيل رود ,ســويت ,400
ويلمينغتــون ,ديالويــر  ,19808الواليــات
املتحــدة االمريكيــة
عنــوان التبليــغ /AGIP - TMP Agents :
P.O Box 3800 Al-Beereh

Trade Mark No.:25309
In Class: 35
Date: 05/08/2014
In Respect of: Advertising and marketing; Digital marketing services; Computerized database
management; Providing business intelligence
services; Business management services; Digital
marketing strategy consultancy; Management
consulting services, namely, providing analysis
and recommendations on optimizing retail workflows; Outsource service provider in the field of
customer relationship management; Business
consulting in the field of predictive analytic
solutions; Business consulting, namely, gathering,
analyzing and providing business information and
data to others; Computerized database management; All of the foregoing services provided to
retailers and manufacturers of automobiles, minivans, light trucks, sport utility vehicles, heavy
trucks, construction equipment, agricultural
equipment, motorcycles, boats, marine vehicles,
powersports vehicles and recreational vehicles
In the name of: XYZ Holding Company, LLC
)(Delaware limited liability company
Address: c/o Corporation Service Company,
2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington,
Delaware 19808, U.S.A.
Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 25310:
يف الصنف 38 :
التاريخ 2014/08/05 :
مــن اجــل  :الحلــول الهاتفيــة املتكاملــة التــي تتيــح
لتجــار البيــع بالتجزئــة مــن اإلتصــال والتواصــل عــر
التواجــد ،الرســائل الفوريــة ،بالصــوت والفيديــو
بأســم  :اكــس واي زد هولدينــغ كومبــاين ,ال ال يس
(ديالويــر ليمتــد ليابيليتــي كومبــاين)
العنــوان  :يس/او كوربوريشــن ســرفيس كومبــاين,
 2711ســينرتفيل رود ,ســويت ,400
ويلمينغتــون ,ديالويــر  ,19808الواليــات
املتحــدة االمريكيــة
عنــوان التبليــغ /AGIP - TMP Agents :
P.O Box 3800 Al-Beereh
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Trade Mark No.:25310
In Class: 38
Date: 05/08/2014
In Respect of: Integrated telephony solutions that
allow automotive retailers to connect and communicate via presence, instant messaging, voice
and video
In the name of: XYZ Holding Company, LLC
)(Delaware limited liability company
Address: c/o Corporation Service Company, 2711
Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, U.S.A.
Address for Services:
()323

العالمة التجارية رقم 25311:
يف الصنف 41 :
التاريخ 2014/08/05 :
مــن اجــل  :الخدمــات التعليميــة والتدريبيــة لتجــار
البيــع بالتجزئــة للســيارات والشــاحنات الصغــرة
والشــاحنات الخفيفــة واملركبــات ذات اســتخدامات
رياضيــة والشــاحنات الثقيلــة ومعــدات اإلنشــاء
واملعــدات الزراعيــة والدراجــات الناريــة والقــوارب
واملركبــات البحريــة واملركبــات الرياضيــة التــي
تعمــل بالطاقــة واملركبــات الرتفيهيــة
بأســم  :اكــس واي زد هولدينــغ كومبــاين ,ال ال يس
(ديالويــر ليمتــد ليابيليتــي كومباين)

Trade Mark No.:25311
In Class: 41
Date: 05/08/2014
In Respect of: Educational and training services
for retailers of automobiles, minivans, light
trucks, sport utility vehicles, heavy trucks, construction equipment, agricultural equipment, motorcycles, boats, marine vehicles and recreational
vehicles
In the name of: XYZ Holding Company, LLC
)(Delaware limited liability company
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العنــوان  :يس/او كوربوريشــن ســرفيس كومبــاينAddress: c/o Corporation Service Company, 2711 ,
 2711ســينرتفيل رود ,ســويت ,400
Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaويلمينغتــون ,ديالويــر  ,19808الواليــات
.ware 19808, U.S.A
املتحــدة االمريكيــة
Address for Services:
عنــوان التبليــغ /AGIP - TMP Agents :
P.O Box 3800 Al-Beereh
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العالمة التجارية رقم 25312:
يف الصنف 42 :
التاريخ 2014/08/05 :
مــن اجــل  :الربمجيــات كخدمــة لتجــار البيــع
بالتجزئــة للســيارات والشــاحنات الصغــرة
والشــاحنات الخفيفــة واملركبات ذات اســتخدامات
رياضيــة والشــاحنات الثقيلــة ومعــدات اإلنشــاء
واملعــدات الزراعيــة والدراجــات الناريــة والقوارب
واملركبــات البحريــة واملركبــات الرياضيــة التــي
تعمــل بالطاقــة واملركبــات الرتفيهيــة إلدارة
وتعقــب حمــات اإلعــان والتســويق؛ الربمجيــات
كخدمــة لتجــار البيــع بالتجزئــة للســيارات
والشــاحنات الصغــرة والشــاحنات الخفيفــة
واملركبــات ذات اســتخدامات رياضيــة والشــاحنات
الثقيلــة ومعــدات اإلنشــاء واملعــدات الزراعيــة
والدراجــات الناريــة والقــوارب واملركبــات البحريــة
واملركبــات الرياضيــة التــي تعمــل بالطاقــة
واملركبــات الرتفيهيــة إلدارة وتعقــب املبيعــات
والتمويــل واملخــزون والتأمــن والضامنــات
والتخزيــن وتوفــر قطــع الغيــار واإلصــاح
ومعلومــات الصيانــة؛ الربمجيــات كخدمــة لتجــار
البيــع بالتجزئــة للســيارات والشــاحنات الصغــرة
والشــاحنات الخفيفــة واملركبات ذات اســتخدامات
رياضيــة والشــاحنات الثقيلــة ومعــدات اإلنشــاء
واملعــدات الزراعيــة والدراجــات الناريــة والقوارب
واملركبــات البحريــة واملركبــات الرياضيــة التــي
تعمــل بالطاقــة واملركبــات الرتفيهيــة إلنشــاء
وإدارة مبيعــات الخدمــة إلرشــاد

Trade Mark No.:25312
In Class: 42
Date: 05/08/2014
In Respect of: Software as a service (SAAS) services for retailers of automobiles, minivans, light
trucks, sport utility vehicles, heavy trucks, construction equipment, agricultural equipment, motorcycles, boats, marine vehicles, powersports
vehicles and recreational vehicles to manage and
track advertising and marketing campaigns; Software as a service (SAAS) services for retailers of
automobiles, minivans, light trucks, sport utility
vehicles, heavy trucks, construction equipment,
agricultural equipment, motorcycles, boats, marine vehicles, powersports vehicles and recreational vehicles to manage and track sales, financing,
inventory, insurance, warranties, storage, parts
supply, repair, and maintenance information; Software as a service (SAAS) services for retailers of
automobiles, minivans, light trucks, sport utility
vehicles, heavy trucks, construction equipment,
agricultural equipment, motorcycles, boats, marine vehicles, powersports vehicles and recreational vehicles to create and manage service and sales
leads and communicate with customers through
)multiple channels;Software as a service (SAAS
services for use in customer relationship
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والتواصــل مــع املســتهلكني مــن خــال قنــوات
متعــددة؛ الربمجيــات كخدمــة لإلســتخدام يف إدارة
عالقــات العمــاء؛ الربمجيــات كخدمــة للموظفيــن
لإلســتخدام يف تعقــب وإدارة الحســابات القابلــة
للدفــع والدفعــات وجــدول الرواتــب؛ الربمجيــات
كخدمــة إلدارة الوثائــق والســجالت يف عمليــة
مبيعــات البيــع بالتجزئــة اآليل بالتحديــد
الربمجيــات إلنشــاء وحفــظ وتنظيــم الوثائــق
والســجالت؛ الربمجيــات كخدمــة لإلســتخدام يف
إدارة الشــبكة؛ الربمجيــات كخدمــة التــي تقــدم
الوقــت الحقيقــي وذكاء إدارة األعــال املتكاملــة
مــن خــال جمــع املعلومــات مــن قواعــد بيانــات
مختلفــة وتقدميهــا يف واجهــة املســتخدم ســهلة
الفهــم؛ خدمــات الدعــم الفنــي؛ خدمــات تصميــم
وتطويــر وبرمجــة برمجيــات الحاســوب لآلخريــن؛
خدمــات الحاســوب بالتحديــد تصميــم وتطبيــق
وحفــظ مواقــع اإلنرتنــت لآلخريــن؛ إســتضافة
مواقــع اإلنرتنــت لآلخريــن عــى خــوادم الحاســوب
لشــبكة الحاســوب العامليــة؛ تثبيــت برمجيــات
الحاســوب

management (CRM); Software as a service
(SAAS) services for employers to track and manage accounts payable, payments and payroll; Software as a service (SAAS) services for managing
documents and forms in the automotive retail sales
process, namely, software for creating, archiving,
and organizing documents and forms; Software
as a service (SAAS) services for use in network
management; Software as a service (SAAS) services that provide real-time, integrated business
management intelligence by combining information from various databases and presenting it in an
easy-to-understand user interface; Technical support services; Computer software design, development, and programming services for others; Computer services, namely, designing, implementing,
and maintaining web site for others; Hosting the
web sites of others on computer servers for a global computer network; Installation of computer
software

بأســم  :اكــس واي زد هولدينــغ كومبــاين ,ال ال
يس (ديالويــر ليمتــد ليابيليتــي كومبــاين)
العنــوان  :يس/او كوربوريشــن ســرفيس كومبــاين,
 2711ســينرتفيل رود ,ســويت ,400
ويلمينغتــون ,ديالويــر  ,19808الواليــات
املتحــدة االمريكيــة
عنــوان التبليغ /AGIP - TMP Agents :
P.O Box 3800 Al-Beereh

In the name of: XYZ Holding Company, LLC
)(Delaware limited liability company
Address: c/o Corporation Service Company, 2711
Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Dela.ware 19808, U.S.A
Address for Services:
()325

العالمة التجارية رقم 25313:
يف الصنف 41 :
التاريخ 2014/08/05 :

Trade Mark No.:25313
In Class: 41
Date: 05/08/2014
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مــن اجــل  :توفــر االخبــار واملعلومــات والتعليــق
يف مجــال االحــداث الجاريــة املتعلقــة بالسياســة
واالعــام والرتفيــه والرياضــة والكوميديــا واالعــال
والحيــاة الصحيــة والتعــايف واالزيــاء والجــال
الشــخيص واملناســبات البيئيــة واالمــور الخــراء
واالغذيــة والتكنولوجيــا والســفر والتعليــم
والكتــب والفنــون الجميلــة والفنــون املنجــزة,
توفــر االخبــار ,نــر الجرائــد املبــارشة اوناليــن
بأسم  :ذا هافينغتونبوست.كوم ,انك.
العنــوان  22000 :ايــه او ال ويــه ,دوليــس,
فريجينيــا  ,20166الواليــات املتحــدة االمريكيــة
عنــوان التبليــغ /AGIP - TMP Agents :
P.O Box 3800 Al-Beereh
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In Respect of: Providing news, information and
commentary in the field of current events relating
to politics, the media, entertainment, sports, comedy, business, healthy living and lifestyle, wellness, fashion, personal beauty, environmentally
conscious and green issues, food, technology,
travel, education, books, fine arts, and performing
arts; provision of news; publication of on-line
newspapers
.In the name of: The HuffingtonPost.com, Inc
Address: 22000 AOL Way, Dulles, Virginia
.20166, U.S.A
Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 25314:
يف الصنف 43 :
التاريخ 2014/08/05 :
مــن اجــل  :خدمــات اإليــواء املؤقــت ،خدمــات
تأجــر مرافــق اإليــواء املؤقــت ،خدمــات اإلعاشــة
والطعــام والــراب ،خدمــات تأجــر قاعــات
اإلجتامعــات واملطاعــم واملقاهــي ،خدمــات
حجــز مرافــق اإليــواء املؤقــت ،خدمــات توفــر
اإليــواء الســكني املؤقــت ،خدمــات توفــر الشــقق
املفروشــة ،خدمــات فندقيــة..
بأسم  :داالس للسياحة والسفر
العنــوان  :صنــدوق الربيــد , 923229الرمــز
الربيــدي  , 11192شــارع الجليــل ,جبــل
الحســن – عــان األردن
عنــوان التبليــغ  :ســاس للملكيــة الفكريــة ص ب
 219نابلــس _فلســطنب

Trade Mark No.:25314
In Class: 43
Date: 05/08/2014
In Respect of: Temporary accommodation services, accommodation (rental of temporary), catering (food and drink), rental of meeting rooms,
restaurants, cafes reservations of temporary
accommodation; providing temporary housing
;accommodation; providing serviced apartments
.hotel services
In the name of: Dallas Travel & Tourism
Address: P.O. Box 923229 ,Postal Code
11192,Aljalil St, Jabal Al-Hussain-Amman -Jordan
Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 25315:
يف الصنف 35 :
التاريخ 2014/08/05 :
مــن اجــل  :خدمــات أعــال الفنــادق واملوتيــات
ومرافــق اإليــواء املؤقــت األخــرى مبــا يف ذلــك
الشــقق والشــقق الفندقيــة املفروشــة ،خدمــات
العالقــات العامــة فيــا يختــص مبرافــق اإليــواء
املؤقــت مبــا يف ذلــك الفنــادق واملوتيــات والشــقق
والشــقق الفندقيــة املفروشــة ،خدمــات الرتويــج
و التســويق ملرافــق اإليــواء املؤقــت مبــا يف ذلــك
الفنــادق واملوتيــات والشــقق والشــقق الفندقيــة
املفروشــة مبــا يف ذلــك الدعايــة واإلعــان للخدمــات
املذكــورة أعــاه عــر شــبكة اإلنرتنــت وشــبكات
حاســوبية عامليــة.
بأسم  :داالس للسياحة والسفر
العنــوان  :صنــدوق الربيــد  , 923229الرمــز
الربيــدي ,11192شــارع الجليــل ,جبــل
الحســن – عــان -األردن
عنوان التبليغ  :ص.ب  , 219نابلس  -فلسطني
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Trade Mark No.:25315
In Class: 35
Date: 05/08/2014
In Respect of: Business management of hotels
and motels and other temporary accommodation
including serviced apartments and apartment
hotels; public relations services in relation to
temporary accommodation, including hotels and
;motels, serviced apartments and apartment hotels
marketing of temporary accommodation including hotels and motels, serviced apartments and
apartment hotels including the advertising of the
aforementioned services via the internet and other
.global computer networks
In the name of: Dallas Travel & Tourism
Address: P.O. Box 923229,Postal Code 11192,Aljalil St,Jabal Al-Hussain- Amman-Jordan
Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 25316:
يف الصنف 39 :
التاريخ 2014/08/05 :
مــن اجــل  :النقـــل وتغليــف وتخزيــن الســـلع
وتنظيــم الرحــات والســفر ،النقــل الجــوي ،تأجــر
الطائــرات ،تنظيــم الرحــات ،تنظيــم الرحــات

Trade Mark No.:25316
In Class: 39
Date: 05/08/2014
In Respect of: Transport; packaging and storage
of goods; travel arrangement, Air transport, aircraft rental, arranging of cruises, arranging of
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الســياحية ،حجــز املقاعــد الســفرية ،الســمرسة
يف الشــحن ،الســمرسة يف النقــل ،خدمــات قيــادة
الســيارات ،خدمــات النقــل [نقــل الرســائل أو
البضائــع] ،حراســة املســافرين ،دفــع أجــرة الشــحن
يف مينــاء الوصــول ،الشــحن بالســفن ،عقــود النقــل
البحــري ،تســليم البضائــع ،تخزيــن البضائــع،
معلومــات النقــل ،نقــل املســافرين ،الحجــز للنقــل،
الحجــز للســفر ،إرتيــاد األماكــن [الســياحية]،
التخزيــن  ،معلومــات التخزيــن ،تفريــغ الحمولــة.
بأسم  :داالس للسياحة و السفر
العنــوان  :صنــدوق الربيــد  , 923229الرمــز
الربيــدي , 11192شــارع الجليل,جبــل الحســن
– عــان -األردن
عنــوان التبليــغ  :ســاس للملكيــة الفكريــة ص ب
 219نابلــس _فلســطنب
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tours, booking of seats for travel, freight brokerage, transport brokerage, chauffeur services,
courier services [messages or merchandise],
escorting of travelers, freight forwarding, freight
[shipping of goods], freighting, delivery of goods,
storage of goods, transportation information,
transport of travellers, transport reservation,
travel reservation, sightseeing [tourism], storage,
storage information, unloading cargo
In the name of: Dallas Travel & Tourism
Address: P.O. Box 923229,Postal Code 11192,Aljalil St.,Jabal Al-Hussain- Amman-Jordan
Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 25317:
يف الصنف 41 :
التاريخ 2014/08/05 :
مــن اجــل  :توفــر االخبــار واملعلومــات والتعليــق
يف مجــال االحــداث الجاريــة املتعلقــة بالسياســة
واالعــام والرتفيــه والرياضــة والكوميديــا واالعــال
والحيــاة الصحيــة والتعــايف واالزيــاء والجــال
الشــخيص واملناســبات البيئيــة واالمــور الخــراء
واالغذيــة والتكنولوجيــا والســفر والتعليــم والكتــب
والفنــون الجميلــة والفنــون املنجــزة ,توفــر االخبــار,
نــر الجرائــد املبــارشة اوناليــن
بأسم  :ذا هافينغتونبوست.كوم ,انك.
العنــوان  22000 :ايــه او ال ويــه ,دوليــس,
فريجينيــا  ,20166الواليــات املتحــدة االمريكيــة

Trade Mark No.:25317
In Class: 41
Date: 05/08/2014
In Respect of: Providing news, information and
commentary in the field of current events relating
to politics, the media, entertainment, sports, comedy, business, healthy living and lifestyle, wellness, fashion, personal beauty, environmentally
conscious and green issues, food, technology,
travel, education, books, fine arts, and performing
arts; provision of news; publication of on-line
newspapers
.In the name of: The HuffingtonPost.com, Inc
Address: 22000 AOL Way, Dulles, Virginia
.20166, U.S.A
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Address for Services:

عنــوان التبليــغ /AGIP - TMP Agents :
P.O Box 3800 Al-Beereh
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العالمة التجارية رقم 25318:
يف الصنف 30 :
التاريخ 2014/08/06 :
مــن اجــل  :القهــوة والشــاي والــكاكاو والقهــوة
االصطناعيــة؛ األرز؛ التابيــوكا والســاغو؛ الدقيــق
واملســتحرضات املصنوعــة مــن الحبــوب؛ الخبــز
والفطائــر والحلويــات؛ الحلويــات املثلجــة،
الســكر؛ عســل النحــل والعســل األســود؛ الخمــرة
ومســحوق الخبيــز؛ امللــح؛ الخــردل؛ الخــل
والصلصــات (التوابــل)؛ البهــارات؛ الثلــج.
بأســم KERVAN GIDA SANAYI :
VE TICARET ANONIM SIRKETI
العنــوان  :بيســان ســاناي ســيتيس ،فيــار كاديــي.
رقــم ،1/11:بيويكســيكمييس  -اســطنبول /تركيــا
عنــوان التبليــغ  :نــادر جميــل قمصيــة بيــت
ســاحور -الضفــة الغربيــة ص.ب182 .

Trade Mark No.:25318
In Class: 30
Date: 06/08/2014
In Respect of: Coffee, tea, cocoa, and artificial
coffee; rice, tapioca and sago; flour and preparations made from cereals; bread, pastry and
confectionery; ices; suger, honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces
.(condiments); spices; ice
In the name of: KERVAN GIDA SANAYI VE
TICARET ANONIM SIRKETI
Address: Beysan Sanayi Sitesi, Fuar Caddesi.
No:11/1, BUYUKCEKMECE - ISTANBUL /
TURKEY
Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 25319:
يف الصنف 30 :
التاريخ 2014/08/06 :

Trade Mark No.:25319
In Class: 30
Date: 06/08/2014
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مــن اجــل  :القهــوة والشــاي والــكاكاو والقهــوة
االصطناعيــة؛ األرز؛ التابيــوكا والســاغو؛ الدقيــق
واملســتحرضات املصنوعــة مــن الحبــوب؛ الخبــز
والفطائــر والحلويــات؛ الحلويــات املثلجــة؛ ســكر؛
عســل النحــل والعســل األســود؛ الخمــرة ومســحوق
الخبيــز؛ امللــح؛ الخــردل؛ الخــل والصلصــات
(التوابــل)؛ البهــارات؛ الثلــج؛ ذرة معالجــة؛ صلصــة
الفلفــل الحــار
بأسم  :بينجوين جيدا سانايى انونيم شريكيتي
العنــوان  :ازمــر يولــو 22 ،كيــه ام ،نيلوفــر -
بورصــة  /تركيــا
عنــوان التبليــغ  :نــادر جميــل قمصيــة بيــت
ســاحور -الضفــة الغربيــة ص.ب182 .
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In Respect of: Coffee, tea, cocoa and artificial
coffee; rice; tapioca and sago; flour and preparations made from cereals; bread, pastry and
confectionery; ices; sugar, honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice; processed corn; chili
.sauce
In the name of: PENGUEN GIDA SANAYI
.ANONIM SIRKETI
Address: Izmir Yolu, 22. Km, Nilufer - Bursa /
TURKEY
Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 25320:
يف الصنف 5 :
التاريخ 2014/08/06 :
من اجل  :مستحرضات ومواد صيدالنية.
بأسم  :أسرتازينيكا آ يب
العنوان  :أس إي –  151 85سوديرتالجي ،
السويد
عنــوان التبليــغ  :ص.ب  74472البــرة .هاتــف
2989760

Trade Mark No.:25320
In Class: 5
Date: 06/08/2014
In Respect of: Pharmaceutical preparations and
.substances
In the name of: AstraZeneca AB
Address: SE-151 85 Sodertalje, Sweden
Address for Services:
()333

العالمة التجارية رقم 25321:

Trade Mark No.:25321
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يف الصنف 5 :
التاريخ 2014/08/06 :
من اجل  :مستحرضات ومواد صيدالنية.
بأسم  :أسرتازينيكا آ يب
العنــوان  :أس إي –  151 85ســوديرتالجي ،
الســويد
عنــوان التبليــغ  :ص.ب  74472البــرة .هاتــف
2989760
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In Class: 5
Date: 06/08/2014
In Respect of: Pharmaceutical preparations and
.substances
In the name of: AstraZeneca AB
Address: SE-151 85 Sodertalje, Sweden
Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 25323:
يف الصنف 25 :
التاريخ 2014/08/06 :
مــن اجــل  :املالبــس الرجاليــة الخارجيــة -واملالبــس
النســائية البناتيــة الخارجيــة– مالبــس العرائــس
والســهرة -املالبــس النســائية الداخليــة (ا عــدا
الرتيكــو) -املالبــس الداخليــة الرجاليــة والنســائية
الداخليــة القطنيــة ،كيلوتــات أطفــال بالســتيكية 0
العبــاءات– بســة شــعبية (ابيــات) -الرتيكــو بكافــة
أنواعــه -األلبســة الوالديــة والبناتيــة بكافــة أنواعهــا
(ون  /10/ســنوات) -الجــوارب بكافــة أصنافهــا-
األحذيــة الجلديــة والبالســتيكية بكافــة أنواعهــا
والشباشــب واألحذيــة الطبيــة املالبــس واألحذيــة
الرياضيــة.
بأسم  :اياد هشام شحدة قفيشة
العنوان  :الخليل واد التفاح
عنوان التبليغ  :الخليل واد التفاح

Trade Mark No.:25323
In Class: 25
Date: 06/08/2014
In Respect of: Clothing, footwear, headgear

In the name of: Iyad hisham shehdeh kafesheh
Address: Hebron, Hebron center
Hebron, Hebron center :Address for Services
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العالمة التجارية رقم 25325:
يف الصنف 5 :
التاريخ 2014/08/06 :
مــن اجــل  :مســتحرضات ومــواد صيدليــة وطبيــة،
اللقاحــات.
بأسم  :غالكسو غروب مليتد
العنــوان  980 :غريــت وســت رود ،برنتفــورد،
ميدلســكس يت دبليــو9 8جــي اس ،انجلــرا
عنــوان التبليــغ  :عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة،
محامــون ،ص.ب ,74رام اللــه
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Trade Mark No.:25325
In Class: 5
Date: 06/08/2014
In Respect of: Pharmaceutical and medicinal
.preparations and substances; vaccines
In the name of: Glaxo Group Limited
Address: 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, England
Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 25326:
يف الصنف 18 :
التاريخ 2014/08/06 :
مــن اجــل  :الجلــد ومقلــدات الجلــد ،جلــود
الحيوانــات والجلــود املدبوغــة او غــر املدبوغــة،
صناديــق الثيــاب وحقائــب الســفر ،املظــات
والشــايس ،عــي املــي ،الســياط وأطقــم الفــرس
والــروج ،الحقائــب (املصنوعــة مــن الجلــد)،
الحقائــب املريحــة ،حقائــب الشــواطئ ،حقائــب
الظهــر ،حقائــب الكتــف ذات الحبــال الطويلــة،

Trade Mark No.:25326
In Class: 18
Date: 06/08/2014
;In Respect of: Leather and imitations of leather
;animal skins, hides; trunks and travelling bags
umbrellas and parasols; walking sticks; whips,
harness and saddlery; bags (leatherware); casual
bags; beach bags; haversacks; sling bags; fanny
packs; hip bags; bags for sports; gym bags; bags
and hold-alls for sports clothing; bags for carry;ing shoes; holdalls; satchels; hand bags
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الحقائــب التــي توضــع عــى الخــر ،وحقائــب
تربــط عــى االرداف ،حقائــب الرياضــة  ،الحقائــب
الرياضيــة ،الحقائــب والحقائــب املخصصــة
للمالبــس الرياضيــة ،حقائــب حمــل االحذيــة،
حقائــب اليــد ،وحقائــب الكتــب املدرســية،
حقائــب اليــد ،املحافــظ الجلديــة الصغــرة،
حقائــب تحمــل باليــد (حقائــب يدويــة) ،جزاديــن
ذات سالســل ،حقائــب تذكاريــة ،حقائــب التســوق،
حقائــب التســوق ذات العجــات ،املحافــظ،
حامــات البطاقــات ،علــب البطاقــات (علــب
ورق املالحظــات) ،علــب بطاقــات العمــل ،العلــب
والعلــب املصنوعــة مــن الجلــد او مــن االلــواح
الجلديــة ،علــب املوســيقى ،املغلقــات املصنوعــة
مــن الجلــد للتغليــف ،حقائــب املفاتيــح ،حقائــب
االدوات املصنوعــة مــن الجلــد ،فارغــة ،حقائــب
الحــي بأشــكال مختلفــة ،حقائــب املاكياج بأشــكال
مختلفــة ،االمتعــة ،حقائــب الســفر،حقائب الثيــاب
للســفر ،حقائــب الجــر مــع عجــات ،أطقــم الســفر
(مصنوعــة مــن الجلــد) ،حقائــب الســفر التــي
تحمــل عــى الظهــر ،حقائــب للمخيمــن ،حقائــب
املتســلقني ،الجلــد غــر املصنــع او شــبه املصنــع،
اللــوح الجلــدي ،فــرو الخلــد (الجلــد املقلــد)،
ارشطــة كتفيــة (املصنوعــة مــن الجلــد) ،الربطــات
(املصنوعــة مــن الجلــد) ،الخيــوط الجلديــة ،عــي
للمــي مــع مســكة مصنوعــة مــن الجلــد ،عالقــات
عــي املــي ،أغطيــة املظــات.
بأسم  :لوتو سبورت ايطاليا اس.يب.اي.
العنــوان  :فيــا مونتبيلونــا 31040 ،7/5
ترفينيانــو (يت يف) ،ايطاليــا
عنــوان التبليــغ  :عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة،
محامــون ،ص.ب ,74رام اللــه

231

briefcases; clutch bags (hand bags); chain mesh
purses; souvenir bags; shopping bags; wheeled
shopping bags; wallets; card holders; card cases [notecases]; business cards cases; cases, of
leather or leatherboard; music cases; envelopes,
of leather, for packaging; key bags; tool bags of
leather, empty; vanity cases, not fitted; make-up
bags, not fitted; luggage; baggage; garment bags
for travel; trolley cases with wheels; travelling
;sets [leatherware]; rucksacks; bags for campers
bags for climbers; leather, unworked or semiworked; leatherboard; imitation leather; moleskin
[imitation of leather]; straps (leather -); laces
(leather -); leather thread; alpenstocks; walking
;stick handles; umbrella covers

.In the name of: Lotto Sport Italia S.p.A
Address: Via Montebelluna 5/7, 31040 Trevignano (TV), ITALY
Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 25327:
يف الصنف 28 :
التاريخ 2014/08/06 :

Trade Mark No.:25327
In Class: 28
Date: 06/08/2014
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مــن اجــل  - :لــوازم الرياضــة والرياضيــن ،كــرات
اللعــب ،كــرات املباريــات ،أكيــاس هوائيــة
مخصصــة لكــرات املباريــات ،كــرات لعبــة كــرة
القــدم ،كـرات الســلة ،كـرات لعبــة التنــس ،صناديق
لكــرات التنــس ،الشــطكوكس ،أقــراص معدنيــة
للرياضــة- ،شــباك للرياضــة ،شــباك لعبــة التنــس،
مضــارب لاللعــاب الرياضيــة ،مضــارب التنــس،
خيــوط للمضــارب ،أغطيــة ذات اشــكال مختلفــة
ملضــارب التنــس ،عــي لعبــة الهــويك ،حقائــب
لعبــة الكريكــت ،مضــارب كــرة الغولــف ،حقائــب
لعبــة الغولــف مــع او بــدون عجــات - ،قفــازات
لاللعــاب الرياضيــة ،قفــازات حامــي املرمــى
(توابــع لعبــة كــرة القــدم وكــرة اليــد) ،قفــازات
لعبــة البيســبول ،قفــازات املضــارب (اكسســوارات
االلعــاب الرياضيــة) ،فقــازات لعبــة الهــويك،
قفــازات لعبــة الغولــف ،قفــازات املالكمــة ،أقنعــة
تســتعمل لحاميــة الوجــه عنــد املبــارزة ،قفــازات
املبــارزة ،حشــوات (للحاميــة) (اجـزاء مــن البــدالت
الرياضيــة) ،حاميــات الكــوع (لــوازم الرياضــة)،
حاميــات الركبــة (لــوازم الرياضــة) ،حاميــات
الذقــن (لــوازم الرياضــة) - ،زعانــف الســباحة،
معــدات العــوم للســباحة ،ســرات الســباحة،
أحزمــة الســباحة ،ألــواح العــوم للســباحة ،الــواح
التزلــج عــى املــاء ،الــواح العــوم عــى املــاء ،أحزمــة
االمــان تســتخدم عــى الــواح العــوم ،الــواح التزلــج
عــى املــاء ،معــدات االبحــار- ،معــدات املتســلقني،
معــدات تســلق الجبــال ،الزالجــات ،ربطــات
الزالجــات ،الزالجــات املبــوزة ،شــفرات للزالجــات،
الــواح التزلــج ،أحذيــة التزلــج عــى الجليــد،
أحذيــة الســر عــى الثلــج ،الــواح التزلــج (لــوازم
الرياضــة) ،كاشــطات الزالجــات ،شــمع للتزلــج،
حقائــب مخصصــة للمعــدات الرياضيــة ،حقائــب
معــدة خصيصــا للزالجــات والــواح التزلــج - ،أدوات
تدريــب الجســم ،االثقــال ،معــدات لتوســيع الصــدر
(للتامريــن) ،أحزمــة (لحمــل الــوزن) (لــوازم
الرياضــة) ،أجهــزة متاريــن اللياقــة ،درجــات ثابتــة
ملامرســة التامريــن الرياضيــة ،عجــات للدراجــات
الثابتــة ،أجهــزة االســتعداد لالنظــاق ،عــي العــاب
القفــز ،مــادة مصنوعــة مــن الصنوبــر تســتخدم مــن
قبــل الرياضيــن ،أدوات لحاميــة اجســام الرياضيــن
مــن الرجــال (لــوازم الرياضــة) - ،حقائــب املالكمــة،
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;In Respect of: Sport and gymnastics articles
playing balls; balls for games; bladders of balls
;for games; soccer balls; basketballs; tennis balls
cases for tennis balls; shuttlecocks; discuses for
;sports; nets for sports; tennis nets; bats for games
tennis rackets; strings for rackets; shaped covers
for tennis rackets; hockey sticks; cricket bags; golf
clubs; golf bags, with or without wheels; gloves
for games; goalkeeping gloves (accessories for
football and handball); baseball gloves; batting
;gloves [accessories for games]; hockey gloves
golf gloves; boxing gloves; fencing masks; fencing gauntlets; paddings (protective -) [parts of
sports suits]; elbow guards [sports articles]; knee
guards [sports articles]; shin guards [sports articles]; flippers for swimming; flotation apparatus for swimming; swimming jackets; swimming
belts; swimming kick boards; body boards; surfboards; surfboard leashes; surf skis; harness for
sailboards; climbers’ harness; ascenders [mountaineering equipment]; skis; ski bindings; sole
coverings for skis; edges of skis; ski boards; ice
skates; snow shoes; sleds [sports articles]; scrapers for skis; wax for skis; bags specially adapted
for sports equipment; bags especially designed
;for skis and surfboards; body-training apparatus
dumb-bells; chest expanders [exercisers]; belts
(weight lifting -) [sports articles]; fitness exercise
machines; stationary exercise bicycles; rollers for
stationary exercise bicycles; starting blocks for
sports; poles for pole vaulting; rosin used by ath;]letes; supporters (men’s athletic -) [sports articles
;]punching bags; spring boards [sports articles
football tables; tables for table tennis; archery
implements; targets; electronic targets; rods for
;fishing; floats for fishing; landing nets for fishing
;skating boots with skates attached; roller skates
in-line roller skates; skateboards; games and play;things; playing cards; parlour games board games
chess games; chessboards; ; dominoes; jigsaw
;]puzzles; billiard balls; toys; scooters [toys
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منصــة الوثــب (لــوازم الرياضيــن) ،طــاوالت لعبــة
كــرة القــدم اليدويــة ،طــاوالت لعبــة تنــس الطاولــة،
أدوات الرمايــة ،حلقــات الرمايــة ،حلقــات الرمايــة
االلكرتونيــة ،صنانــر الصيــد ،فلينــات صنــارة الصيــد
للصيــد ،شــباك الصيــد ،جزمــات التزلــج موصولــة
بالزالجــات ،زالجــات مــع عجــات ،زالجــات مــع
عجــات مصفوفــة ،الــواح التزلــج - ،االلعــاب
واللعــب ،أوراق اللعــب ،العــاب الردهــات الداخلية،
لعبــة الضامــة ،لعــب الشــطرنج ،لوحــات لعبــة
الشــطرنج ،لعبــة الدومينــو ،العــاب الرتكيــب ،كـرات
البليــاردو ،االلعــاب ،درجــات الرجــل (العــاب).
بأسم  :لوتو سبورت ايطاليا اس.يب.اي.
العنــوان  :فيــا مونتبيلونــا 31040 ،7/5
ترفينيانــو (يت يف) ،ايطاليــا
عنــوان التبليــغ  :عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة،
محامــون ،ص.ب ,74رام اللــه

.In the name of: Lotto Sport Italia S.p.A
Address: Via Montebelluna 5/7, 31040 Trevignano (TV), ITALY
Address for Services:

()338

العالمة التجارية رقم 25328:
يف الصنف 35 :
التاريخ 2014/08/06 :
مــن اجــل  :البيــع بالجملــة واملفــرق وعــن طريــق
االنرتنــت وخدمــات البيــع عــن طريــق الربيــد
ملنفعــة االخريــن للبضائــع التاليــة - :املالبــس
واملالبــس الرياضيــة واالحذيــة واالحذيــة الرياضيــة
وأغطيــة الــرأس واالحزمــة- ،مالبــس االنقــاذ
ومالبــس الحاميــة االحذيــة ،خــوذات الحاميــة
ملامرســة الرياضــة ،النظــارات ونظــارات الشــمس
ونظــارات الق ـراءة ،النظــارات الرياضيــة وإطــارات
النظــارات وعلــب النظــارات- ،العطــور ومــواد
التجميــل والصابــون ،ســاعات اليــد وســاعات
الجيــب ،املــواد املصنوعــة مــن الــورق والقرطاســية،
الجلــد ومقلــدات الجلــد ،جلــود الحيوانــات
والجلــود املدبوغــة او غــر املدبوغــة ،صناديــق

Trade Mark No.:25328
In Class: 35
Date: 06/08/2014
In Respect of: Retail, wholesale, online order
selling, mail order selling services for the benefit
of others for: clothing, sport clothing, footwear,
sport footwear, headgear, belts; life-saving and
protective clothing and footwear; protective helmets for the practice of sports; glasses, sunglasses and reading glasses; sports glasses, frames,
;spectacle cases; perfumes, cosmetics, soaps
wristwatches and pocket watches; articles of pa;per, stationary; leather and imitations of leather
;animal skins, hides; trunks and travelling bags
umbrellas and parasols; walking sticks; whips,

العدد الثاين عرش 2015 / 4 / 19

الثيــاب وحقائــب الســفر ،املظــات والشــايس،
عــي املــي ،الســياط وأطقــم الفــرس والــروج،
الحقائــب (املصنوعــة مــن الجلــد) ،الحقائــب
املريحــة ،حقائــب الشــواطئ ،حقائــب الظهــر،
حقائــب الكتــف ذات الحبــال الطويلــة ،الحقائــب
التــي توضــع عــى الخــر ،وحقائــب تربــط عــى
االرداف ،حقائــب الرياضــة  ،الحقائــب الرياضيــة،
الحقائــب والحقائــب املخصصــة للمالبــس
الرياضيــة ،حقائــب حمــل االحذيــة ،حقائــب
اليــد ،وحقائــب الكتــب املدرســية ،حقائــب اليــد،
املحافــظ الجلديــة الصغــرة ،حقائــب تحمــل باليــد
(حقائــب يدويــة) ،جزاديــن ذات سالســل ،حقائــب
تذكاريــة ،حقائــب التســوق ،حقائــب التســوق ذات
العجــات ،املحافــظ ،حامــات البطاقــات ،علــب
البطاقــات (علــب ورق املالحظــات) ،علــب بطاقات
العمــل ،العلــب والعلــب املصنوعــة مــن الجلــد او
مــن االلــواح الجلديــة ،علــب املوســيقى ،املغلقــات
املصنوعــة مــن الجلــد للتغليــف ،حقائــب املفاتيــح،
حقائــب االدوات املصنوعــة مــن الجلــد ،فارغــة،
حقائــب الحــي بأشــكال مختلفــة ،حقائــب املاكيــاج
بأشــكال مختلفــة ،االمتعــة ،حقائب الســفر،حقائب
الثيــاب للســفر ،حقائــب الجــر مــع عجــات ،أطقــم
الســفر (مصنوعــة مــن الجلــد) ،حقائــب الســفر
التــي تحمــل عــى الظهــر ،حقائــب للمخيمــن،
حقائــب املتســلقني ،الجلــد غــر املصنــع او شــبه
املصنــع ،اللــوح الجلــدي ،فــرو الخلــد (الجلــد
املقلــد) ،ارشطــة كتفيــة (املصنوعــة مــن الجلــد)،
الربطــات (املصنوعــة مــن الجلــد) ،الخيــوط
الجلديــة ،عــي للمــي مــع مســكة مصنوعــة مــن
الجلــد ،عالقــات عــي املــي ،أغطيــة املظــات.
لــوازم الرياضــة والرياضيــن ،كـرات اللعــب ،كـرات
املباريــات ،أكيــاس هوائيــة مخصصــة لكــرات
املباريــات ،كـرات لعبــة كــرة القــدم ،كـرات الســلة،
كــرات لعبــة التنــس ،صناديــق لكــرات التنــس،
الشــطكوكس ،أقــراص معدنيــة للرياضــة- ،شــباك
للرياضــة ،شــباك لعبــة التنــس ،مضــارب لاللعــاب
الرياضيــة ،مضــارب التنــس ،خيــوط للمضــارب،
أغطيــة ذات اشــكال مختلفــة ملضــارب التنــس،
عــي لعبــة الهــويك ،حقائــب لعبــة الكريكــت،
مضــارب كــرة الغولــف ،حقائــب لعبــة الغولــف مع
او بــدون عجــات - ،قفــازات اللعــاب الرياضيــة،
قفــازات حامــي
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harness and saddlery; bags (leatherware); casual
bags; beach bags; haversacks; sling bags; fanny
packs; hip bags; bags for sports; gym bags; bags
and hold-alls for sports clothing; bags for carrying shoes; holdalls; satchels; hand bags; briefcas;es; clutch bags (hand bags); chain mesh purses
souvenir bags; shopping bags; wheeled shopping
bags; wallets; card holders; card cas es [notecases]; business cards cases; cases, of leather or
leatherboard; music cases; envelopes, of leather,
for packaging; key bags; tool bags of leather,
empty; vanity cases, not fitted; make-up bags,
not fitted; luggage; baggage; garment bags for
travel; trolley cases with wheels; travelling sets
[leatherware]; rucksacks; bags for campers; bags
;for climbers; leather, unworked or semi-worked
leatherboard; imitation leather; moleskin [imitation of leather]; straps (leather -); laces (leather
-); leather thread; alpenstocks; walking stick
handles; umbrella covers; sport and gymnastics
articles; playing balls; balls for games; bladders
;of balls for games; soccer balls; basketballs
;tennis balls; cases for tennis balls; shuttlecocks
;discuses for sports; nets for sports; tennis nets
;bats for games; tennis rackets; strings for rackets
;shaped covers for tennis rackets; hockey sticks
cricket bags; golf clubs; golf bags, with or without wheels; gloves for games; goalkeeping gloves
(accessories for football and handball); baseball
;]gloves; batting gloves [accessories for games
hockey gloves; golf gloves; boxing gloves; fencing masks; fencing gauntlets; paddings (protective -) [parts of sports suits]; elbow guards [sports
articles]; knee guards [sports articles]; shin
;guards [sports articles]; flippers for swimming
flotation apparatus for swimming; swimming
;jackets; swimming belts; swimming kick boards
body boards; surfboards; surfboard leashes; surf
;skis; harness for sailboards; climbers’ harness
ascenders [mountaineering equipment]; skis; ski
;bindings; sole coverings for skis; edges of skis
ski boards; ice
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املرمــى (توابــع لعبــة كــرة القــدم وكــرة اليــد)،
قفــازات لعبــة البيســبول ،قفــازات املضــارب
(اكسســوارات االلعــاب الرياضيــة) ،فقــازات
لعبــة الهــويك ،قفــازات لعبــة الغولــف ،قفــازات
املالكمــة ،أقنعــة تســتعمل لحاميــة الوجــه عنــد
املبــارزة ،قفــازات املبــارزة ،حشــوات (للحاميــة)
(اجــزاء مــن البــدالت الرياضيــة) ،حاميــات
الكــوع (لــوازم الرياضــة) ،حاميــات الركبــة (لــوازم
الرياضــة) ،حاميــات الذقــن (لــوازم الرياضــة)،
 زعانــف الســباحة،معدات العــوم للســباحة،س ـرات الســباحة ،أحزمــة الســباحة ،ألــواح العــوم
للســباحة ،الــواح التزلــج عــى املــاء ،الــواح العــوم
عــى املــاء ،أحزمــة االمــان تســتخدم عــى الــواح
العــوم ،الــواح التزلــج عــى املــاء ،معــدات االبحــار،
معــدات املتســلقني ،معــدات تســلق الجبــال،الزالجــات ،ربطــات الزالجــات ،الزالجــات املبــوزة،
شــفرات للزالجــات ،الــواح التزلــج ،أحذيــة التزلــج
عــى الجليــد ،أحذيــة الســر عــى الثلــج ،الــواح
التزلــج (لــوازم الرياضــة) ،كاشــطات الزالجــات،
شــمع للتزلــج ،حقائــب مخصصــة للمعــدات
الرياضيــة ،حقائــب معــدة خصيصــا للزالجــات
والــواح التزلــج - ،أدوات تدريــب الجســم،
االثقــال ،معــدات لتوســيع الصــدر (للتامريــن)،
أحزمــة (لحمــل الــوزن) (لــوازم الرياضــة) ،أجهــزة
متاريــن اللياقــة ،درجــات ثابتــة ملامرســة التامريــن
الرياضيــة ،عجــات للدراجــات الثابتــة ،أجهــزة
االســتعداد لالنظــاق ،عــي العــاب القفــز ،مــادة
مصنوعــة مــن الصنوبــر تســتخدم مــن قبــل
الرياضيــن ،أدوات لحاميــة اجســام الرياضيــن مــن
الرجــال (لــوازم الرياضــة) - ،حقائــب املالكمــة،
منصــة الوثــب (لــوازم الرياضيــن) ،طــاوالت
لعبــة كــرة القــدم اليدويــة ،طــاوالت لعبــة تنــس
الطاولــة ،أدوات الرمايــة ،حلقــات الرمايــة ،حلقــات
الرمايــة االلكرتونيــة ،صنانــر الصيــد ،فلينــات
صنــارة الصيــد للصيــد ،شــباك الصيــد ،جزمــات
التزلــج موصولــة بالزالجــات ،زالجــات مــع عجــات،
زالجــات مــع عجــات مصفوفــة ،الــواح التزلــج- ،
االلعــاب واللعــب ،أوراق اللعــب ،العــاب الردهــات
الداخليــة ،لعبــة الضامــة ،لعــب الشــطرنج ،لوحــات
لعبــة الشــطرنج ،لعبــة الدومينــو ،العــاب الرتكيــب،
كــرات البليــاردو ،االلعــاب ،درجــات الرجــل
(العــاب).
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skates; snow shoes; sleds [sports articles]; scrapers for skis; wax for skis; bags specially adapted
for sports equipment; bags especially designed
;for skis and surfboards; body-training apparatus
dumb-bells; chest expanders [exercisers]; belts
(weight lifting -) [sports articles]; fitness exercise
machines; stationary exercise bicycles; rollers
for stationary exercise bicycles; starting blocks
for sports; poles for pole vaulting; rosin used
by athletes; supporters (men’s athletic -) [sports
articles]; punching bags; spring boards [sports
;articles]; football tables; tables for table tennis
;archery implements; targets; electronic targets
rods for fishing; floats for fishing; landing nets for
fishing; skating boots with skates attached; roller
skates; in-line roller skates; skateboards; games
;and playthings; playing cards; parlour games
board games; chess games; chessboards; dominoes; jigsaw puzzles; billiard balls; toys; scooters
;][toys
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بأسم  :لوتو سبورت ايطاليا اس.يب.اي.
العنــوان  :فيــا مونتبيلونــا 31040 ،7/5
ترفينيانــو (يت يف) ،ايطاليــا
عنــوان التبليــغ  :عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة،
محامــون ،ص.ب ,74رام اللــه
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.In the name of: Lotto Sport Italia S.p.A
Address: Via Montebelluna 5/7, 31040 Trevignano (TV), ITALY
Address for Services:

()339

العالمة التجارية رقم 25329:
يف الصنف 25 :
التاريخ 2014/08/06 :
من اجل  :االخذية الجلدية والبالستيكية
بأسم  :رشكة رويال لصناعة االحذية
العنوان  :الخليل  -وادي الهربة
عنوان التبليغ  :الخليل  -وادي الهربة

Trade Mark No.:25329
In Class: 25
Date: 06/08/2014
In Respect of: SHOES
In the name of: royal company for the manufacture
of shoes
Address: hebron -wad ahareya
Address for Services : hebron -wad ahareya

()340

العالمة التجارية رقم 25331:
يف الصنف 30 :
التاريخ 2014/08/07 :
مــن اجــل  ( :بســكويت  ،شــوكوالته  ،فطائــر ،
كيــك  ،بســكويت مالــح  ،بســكويت رقــرق ،رقائــق
البســكويت املحشــو  ،تورتــات (كيــك بالفواكــه )،
بوظــو ( أيســكريم )  ،حلــوى  ،مثلجــات صالحــه
لــأكل )
بأســم  :أيت غيــدا ســاناي يف تيكاريــت أنونيــم
ســركيتي

Trade Mark No.:25331
In Class: 30
Date: 07/08/2014
In Respect of: biscuits , chocolates , pastries ,
cakes , crackers , wafers , tarts , ice cramas , desserts , edible ices

In the name of: Eti gida Sanayi Ve Ticaret
Anonim Sirketi
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العنــوان  :هوســنوديي ماهاليــي كيزيلســيكيل Address: Hosnudiye Mahallesi KizilcikliMahmut
مامــوت بيهليفــان يس دي .ايت بــازا رقــم  11تيبي Pehlivan Cd .Eti plaza No:11 Tepebasi Eskisehir
بــايس أسكيســيهري تركيــا
.TURKIYE
عنــوان التبليــغ  :عــارة جالرييــا ســنرت  ،نابلــس ،
Address for Services:
ص.ب 768 :

()341

العالمة التجارية رقم 25332:
يف الصنف 41 :
التاريخ 2014/08/07 :
مــن اجــل  :التعليــم ،التدريــب ،التدريــب العمــي (إســتعراض)،
التمريــن ،الرتفيــه ،األنشــطة الرياضيــة ،خدمــات النــوادي ،توفــر
خدمــات قاعــات التســلية ،خدمــات املعســكرات الرياضيــة،
تنظيــم املباريــات أو املنافســات للتعليــم والرتفيــه ،تنظيــم
املباريــات الرياضيــة تأجــر معــدات األلعــاب ،تنظيــم حفــات
(ترفيــه) ،خدمــات املــدرب الشــخيص ،تأجــر معــدات الرياضــة
عــدا املركبــات ،تأجــر املالعــب الرياضيــة.

بأسم  :وليد رياض يوسف خطيب
العنوان  :رام الله ،شارع ركب.
عنــوان التبليــغ  :اتقــان للخدمــات االستشــارية ،البــرة ،مركــز
البــرة التجــاري /ط  ،6ص.ب ( )3663البــرة.

Trade Mark No.:25332
In Class: 41
Date: 07/08/2014
In Respect of: Education; providing of
training, training Practical,(demonstration), entertainment; sporting activities,
club services, providing amusement
arcade services, camp services (Sport),
Competitions (Organization of education
or entertainment ), Competitions (Organization of sports) ,games equipment
)rental, party planning (entertainment
,personal trainer services, sports equipment Rental ,)except vehicles), Rental of
.sports grounds
In the name of: Waleed Riad Yousef
Khateeb
.Address: Ramallah, Rokab St
Address for Services:

مالحظــة  :ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــات والعبــارات والرســومات ذات
االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة
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()342

العالمة التجارية رقم 25333:
يف الصنف 41 :
التاريخ 2014/08/07 :
مــن اجــل  :التعليــم والتهذيــب  ,التدريــب  ,الرتفيــه  ,االنشــطة
الرياضيــة والثقافيــة
بأسم  :رشكة االوائل للتجهيزات التعليمية
العنوان  :رام الله  -شارع االرسال  -مقابل قرص الحمرا  -ط1
عنوان التبليغ :

Trade Mark No.:25333
In Class: 41
Date: 07/08/2014
In Respect of: Education; providing of
training; entertainment; sporting and
cultural activities
In the name of: sharekat alawael leltajheezat altaleemiah
Address: ramallah - share alersal - moqabel qaser alhamra
Address for Services:

مالحظــة  :ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــات والعبــارات والرســومات الوصفيــة
ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة

()343

العالمة التجارية رقم 25334:
يف الصنف 3 :
التاريخ 2014/08/10 :
مــن اجــل  :مســتحرضات القــر (تبيــض اللــون)
وغــر ذلــك مــن املــواد املســتعملة يف الغســيل
ومســتحرضات التنظيــف والصابــون والروائــح
العطريــة والزيــوت االساســية ومــواد التجميــل
ومحاليــل الشــعر ومــواد تنظيــف االســنان
بأسم  :نايف محمد عبدالله ذويب

Trade Mark No.:25334
In Class: 3
Date: 10/08/2014
)In Respect of: Make Palace (Whitening color
and other materials used in laundry and cleaning
produats ,seaps,aromstherapy and essential oils,co cosmetics,hair solutiens,cleaning teeth
In the name of: Naif Mohammad Abdal Dweib
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العنوان  :بيت لحم /بيت تعمر
عنوان التبليغ  :بيت لحم /بيت تعمر
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Address: Bethlehem/beit tamar
Address for Services : Bethlehem/beit tamar

()344

Trade Mark No.:25335
العالمة التجارية رقم 25335:
In Class: 42
يف الصنف 42 :
Date: 10/08/2014
التاريخ 2014/08/10 :
مــن اجــل  :الخدمــات العلميــة والتقنيــة وخدمــات البحــث In Respect of: Scientific and technolog-
والتصميــم املتعلقــة بهــا ،خدمــات التحاليــل واألبحــاث ،خدمــات
ical services and research and design
تصميــم وتطويــر العتــاد الحاســويب والربمجيــات الحاســوبيةrelating thereto; research services; design .
and development of computer hardware
.and software
بأسم  :رشكة بروبوزال بال لتكنولوجيا املعلومات .
In the name of: Shareket Propozal Pal L.Tecnolgea Al Maalommat
العنوان  :رام الله  -فلسطني
Address: Ramallah – Palestine
:Address for Services
عنــوان التبليــغ  :البــرة  ،مركــز البــرة التجــاري  /ط 6صنــدوق
بريد (.)3663

()345

العالمة التجارية رقم 25336:
يف الصنف 45 :
التاريخ 2014/08/10 :
مــن اجــل  :خدمــات أمنيــة؛ خدمــات أمنيــة
لحاميــة املمتلــكات واألفــراد؛ خدمــات شــخصية
واجتامعيــة يقدمهــا اخــرون تلبيــة لحاجــات
األف ـراد؛ استشــارات امنيــة؛ رصــد أنظمــة األمــن؛
خدمــات امنيــة للمناســبات العامــة؛ خدمــات
أمنيــة للمبــاين؛ تقييــم املخاطــر األمنيــة؛ فتــح

Trade Mark No.:25336
In Class: 45
Date: 10/08/2014
In Respect of: Security services; security services
;for the protection of property and individuals
personal and social services rendered by others to
meet the needs of individuals; security consultancy; monitoring of security systems; public events
;security services; security services for buildings
security assessment of risks; opening of security
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أالقفــال األمنيــة؛ خدمــات تفتيــش أمنيــة
لآلخريــن؛ خدمــات استشــارية تتعلــق باألمــن؛
رصــد اللصــوص وأجهــزة انــذار أمنيــة؛ خدمــات
الســامة واإلنقــاذ واألمــن واإلنفــاذ؛ تصاريــح
أمنيــة إلعــداد بطاقــات الهويــة.

locks; security inspection services for others; ad
visory services relating to security; monitoring of
burglar and security alarms; safety, rescue, security and enforcement services; security clearance for
preparation of identification cards.

بأسم  :إنتيل كوربوريشن
العنــوان  2200 :ميشــيون كوليــج بوليفــارد ،
ســانتا كالرا  ،كاليفورنيــا ، 8119 – 95052
الواليــات املتحــدة األمريكيــة
عنــوان التبليــغ  :ص.ب  74472البــرة .هاتــف
2989760

In the name of: Intel Corporation
Address: 2200 Mission College Boulevard,Santa
Clara, California 95052-8119, United States of
)America (USA
Address for Services:

()346

Trade Mark No.:25337
العالمة التجارية رقم 25337:
In Class: 30
يف الصنف 30 :
Date: 11/08/2014
التاريخ 2014/08/11 :
من اجل  :الحالوة
In Respect of: al halaweh
بأسم  :رشكة االخوة للطحينة والحالوة م خ م
In the name of: sharekat alokhowah leltaheeneh ,alhalaweh
العنوان  :نابلس  -املنطقة الصناعية الرشقية
Address: nablus - almanteqa alsenaee
alsharqiah
Address for Services:
عنوان التبليغ  :نابلس عامرة بنا وقادري ط 3
مالحظــة  :ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــات والعبــارات والرســومات ذات
االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة
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العالمة التجارية رقم 25338:
يف الصنف 29 :
التاريخ 2014/08/11 :
من اجل  :الطحينية
بأسم  :رشكة االخوة للطحينة والحالوة م خ م
العنوان  :نابلس  -املنطقة الصناعية الرشقية
عنوان التبليغ  :نابلس عامرة بنا وقادري ط 3
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Trade Mark No.:25338
In Class: 29
Date: 11/08/2014
In Respect of: al taheeneh
In the name of: sharekat alokhowah leltaheeneh
,alhalaweh
Address: nablus - almanteqa alsenaee alsharqiah
Address for Services:

مالحظــة  :ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــات والعبــارات والرســومات ذات
االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة

()348

العالمة التجارية رقم 25339:
يف الصنف 29 :
التاريخ 2014/08/11 :
من اجل  :الطحينة
بأسم  :رشكة ابو خرمة التجارية الصناعية
العنوان  :نابلس واد التفاح
عنوان التبليغ :

Trade Mark No.:25339
In Class: 29
Date: 11/08/2014
In Respect of: al taheenah
In the name of: sharekat wbu kharmah
altejariah alsenaih
Address: nablus - wad altofah
Address for Services:
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مالحظــة  :ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــات والعبــارات والرســومات ذات
االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة

()349

العالمة التجارية رقم 25340:
يف الصنف 30 :
التاريخ 2014/08/11 :
من اجل  :الحالوة
بأسم  :رشكة ابو خرمة التجارية الصناعية
العنوان  :نابلس  -واد التفاح
عنوان التبليغ :

Trade Mark No.:25340
In Class: 30
Date: 11/08/2014
In Respect of: alhalaweh
In the name of: sharekat abu kharmah altejariah alsenaih
Address: nablus - wad altofah
Address for Services:

مالحظــة  :ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــات والعبــارات والرســومات ذات
االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة

()350

العالمة التجارية رقم 25341:
يف الصنف 16 :
التاريخ 2014/08/11 :
من اجل  :املحارم الورقية– فوط أطفال.
بأسم  :انس احمد محمود املهدي
العنوان  :طولكرم 0599966954

Trade Mark No.:25341
In Class: 16
Date: 11/08/2014
.In Respect of: ‘ Tissue paper and baby diapers
In the name of: Anas Ahmad Mahmuod Al mahdi
Address: Tulkarm 0599966954
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عنوان التبليغ  :طولكرم 0599966954
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Address for Services : Tulkarm 0599966954

()351

Trade Mark No.:25342
In Class: 30
Date: 11/08/2014
In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations
made from cereals, bread, pastry and confectionery,ices; honey, treacle; yeast, baking-pow;)der; salt, mustard; vinegar,sauces (condiments
spices; ice

العالمة التجارية رقم 25342:
يف الصنف 30 :
التاريخ 2014/08/11 :
مــن اجــل  :الــن والشــاي والســكر والــكاكاو واألرز
والتابيــوكا والســاجور ،ومــا يقــوم مقــام الــن،
املتــة -الدقيــق واملســتحرضات املصنوعــة مــن
الحبــوب– الخبــز والكعــك والفطائــر والحلويــات–
الخمــرة ومســحوق الخبيــز– مســاحيق غذائيــة–
مقبــات غذائيــة– الحــاوة والطحينــة -عــى
املثلجــات– الثلــج– البوظــة -عســل النحــل والعســل
األســود -عــى امللــح– الخــردل– الفلفــل– التوابــل–
الخــل– الصلصــة -الشــوكوالته واملغطســات
والبســكويت– حبــوب شــوكوالته ملبســة-
الســكاكر– العلكــة– الراحــة– مصــاص األطفــال–
ملبــس– قضامــة ســكرية– فونــدان.
بأسم  :انس احمد محمود املهدي
In the name of: Anas Ahmad Mahmuod Al mahdi
Address: Tulkarm 0599966954
العنوان  :طولكرم 0599966954
Address for Services : Tulkarm 0599966954
عنوان التبليغ  :طولكرم 0599966954
()352

العالمة التجارية رقم 25343:
يف الصنف 35 :
التاريخ 2014/08/11 :

Trade Mark No.:25343
In Class: 35
Date: 11/08/2014
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مــن اجــل  :خدمــات الدعايــة واإلعــان وإدارة
وتوجيــه األعــال وتفعيــل النشــاط املكتبــي
بأســم  :رشكــة الروافــد الســترياد وبيــع األدوات
املنزليــة
العنــوان  :نابلــس  -عــارة ســتي ســنرت  -شــارع
الروافــد
عنــوان التبليــغ  :نابلــس  -عــارة ســتي ســنرت -
شــارع الروافــد
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In Respect of: Advertising; business management; business administration; office functions
In the name of: AL RAWAFED LESTEERAD
WBAIA ALADWAT ALMANZELIAH
Address: nablus -city center building -alrawafed
street
Address for Services : nablus -city center building -alrawafed street

()353

العالمة التجارية رقم 25344 :
يف الصنف 34 :
التاريخ 2014/08/12 :
مــن اجــل  :التبــغ؛ تبــغ املضــغ؛ الســجائر التــي تحتــوي عــى
بدائــل التبــغ ليســت ألغـراض طبيــة؛ الســيجار؛ الســجائر؛ الســيجار
الرفيــع امللفــوف؛ أعشــاب التدخــن؛ الســعوط؛ أوعيــة الســعوط؛
فالتــر الســجائر؛ غاليــن التبــغ؛ أدوات قطــع الســيجار؛ فوهــات
الســجائر ليســت مــن املعــادن الثمينــة؛ أدوات لــف الســجائر
التــي تحفــظ بالجيــب؛ فوهــات مباســم الســجائر؛ فوهــات
مباســم الســيجار؛ فالتــر الســجائر؛ فالتــر الســيجار؛ أدوات تنظيــف
الغاليــن )غاليــن التبــغ(؛ مناصــب الغاليــن )غاليــن التبــغ(؛ أوعيــة
التبــغ غــر املصنوعــة مــن املعــادن الثمينــة؛ أعــواد الثقــاب؛ علــب
أعــواد الثقــاب غــر املصنوعــة مــن املعــادن الثمينــة؛ املنافــض غــر
املصنوعــة مــن املعــادن الثمينــة للمدخنــن؛ حجــار ايقــاد النــار؛
حــزم فتائــل الفلــرة للســجائر؛ ورق الســجائر؛ علــب الســجائر غــر
املصنوعــة مــن معــادن مثينــة؛ علــب الســيجار غــر املصنوعــة مــن
املعــادن الثمينــة؛ الــورق القابــل لالمتصــاص لتبــغ الغليــون؛ أكيــاس
التبــغ؛ والعــات املدخنــن يف الفئــة الدوليــة .34

25344 :.Trade Mark No
In Class: 34
Date: 12/08/2014
In Respect of: Tobacco; chewing tobacco; cigarettes containing tobacco substi;tutes; not for medical purposes; cigars
;cigarettes; cigarillos; herbs for smoking
snuff; snuff bottles; cigarette tips; tobacco pipes; cigar cutters; cigarette holders,
not of precious metal; pocket machines
for rolling cigarettes; mouthpieces for
cigarette holders; mouth pieces for cigar
;holders; cigarette filters; cigar filters
pipe cleaners [for tobacco pipes]; pipe
racks [for tobacco pipes]; tobacco jars,
not of precious metal; matches; match
boxes, not of precious metal; ashtrays,
not of precious metal, for smokers; firestones; filtering filament bundle for cig
not of precious metal; cigar cases, not of
precious metal; absorbent paper for tobacco pipes; tobacco pouches; lighters
for smokers in .International Class 34
,arette; cigarette paper; cigarette cases

العدد الثاين عرش 2015 / 4 / 19
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بأسم  :تشاينا توباكو هونان إندسرتيال كو .ليمتد
In the name of: China Tobacco Hunan
Industrial Co., Ltd
العنــوان  :رقــم  ,188املقطــع الثالــث  ,وانجيــايل ميــدل روود Address: NO. 188, SECTION 3, WAN- ,
JIALI MIDDLE ROAD, CHANGSHA,
مدينــة تشانغشــاه  ,هونــان  ,الصــن
HUNAN, CHINA
Address for Services:
عنوان التبليغ  :ص.ب  74472البرية .هاتف 2989760

()354

العالمة التجارية رقم 25345:
يف الصنف 34 :
التاريخ 2014/08/12 :
مــن اجــل  :التبــغ؛ تبــغ املضــغ؛ الســجائر التــي
تحتــوي عــى بدائــل التبــغ ليســت ألغــراض
طبيــة؛ الســيجار؛ الســجائر؛ الســيجار الرفيــع
امللفــوف؛ أعشــاب التدخــن؛ الســعوط؛ أوعيــة
الســعوط؛ فالتــر الســجائر؛ غاليــن التبــغ؛ أدوات
قطــع الســيجار؛ فوهــات الســجائر ليســت مــن
املعــادن الثمينــة؛ أدوات لــف الســجائر التــي
تحفــظ بالجيــب؛ فوهــات مباســم الســجائر؛
فوهــات مباســم الســيجار؛ فالتــر الســجائر؛ فالتــر
الســيجار؛ أدوات تنظيــف الغاليــن )غاليــن التبــغ(؛
مناصــب الغاليــن )غاليــن التبــغ(؛ أوعيــة التبــغ غري
املصنوعــة مــن املعــادن الثمينــة؛ أعــواد الثقــاب؛
علــب أعــواد الثقــاب غــر املصنوعــة مــن املعــادن
الثمينــة؛ املنافــض غــر املصنوعــة مــن املعــادن
الثمينــة للمدخنــن؛ حجــار ايقــاد النــار؛ حــزم
فتائــل الفلــرة للســجائر؛ ورق الســجائر؛ علــب
الســجائر غــر املصنوعــة مــن معــادن مثينــة؛ علــب
الســيجار غــر املصنوعــة مــن املعــادن الثمينــة؛
الــورق القابــل لالمتصــاص لتبــغ الغليــون؛ أكيــاس
التبــغ؛ والعــات املدخنــن يف الفئــة الدوليــة .34

Trade Mark No.:25345
In Class: 34
Date: 12/08/2014
In Respect of: Tobacco; chewing tobacco; cigarettes containing tobacco substitutes; not for medical purposes; cigars; cigarettes; cigarillos; herbs
;for smoking; snuff; snuff bottles; cigarette tips
tobacco pipes; cigar cutters; cigarette holders, not
of precious metal; pocket machines for rolling cigarettes; mouthpieces for cigarette holders; mouth
pieces for cigar holders; cigarette filters; cigar filters; pipe cleaners [for tobacco pipes]; pipe racks
[for tobacco pipes]; tobacco jars, not of precious
metal; matches; match boxes, not of precious met
;firestones; filtering filament bundle for cigarette
cigarette paper; cigarette cases, not of precious
metal; cigar cases, not of precious metal; absor;bent paper for tobacco pipes; tobacco pouches
;lighters for smokers in .International Class 34 al
;ashtrays, not of precious metal, for smokers

العدد الثاين عرش 2015 / 4 / 19

بأســم  :تشــاينا توباكــو هونــان إندســريال كــو.
ليمتــد
العنــوان  :رقــم  ,188املقطــع الثالــث  ,وانجيــايل
ميــدل روود  ,مدينــة تشانغشــاه  ,هونــان  ,الصــن
عنــوان التبليــغ  :ص.ب  74472البــرة .هاتــف
2989760
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In the name of: China Tobacco Hunan Industrial
Co., Ltd
Address: NO. 188, SECTION 3, WANJIALI
MIDDLE ROAD, CHANGSHA, HUNAN, CHINA
Address for Services:

()355

العالمة التجارية رقم 25346:
يف الصنف 21 :
التاريخ 2014/08/12 :
مــن اجــل  :أطبــاق مائــدة تســتخدم ملــرة واحــدة  ،أوعيــة  ،قصبــة
للــرب ،قواريــر ،أوعيــة م زولــة حراريــا ،أواين مطبــخ  ،صناديــق
للوجبــات الخفيفــة  ،علــب طعــام  ،صحــون مــن ورق .

بأســم  :رشكــة جينتــس لالســترياد والتصديــر املســاهمة الخصوصيــة
املحدودة
العنوان  :نابلس
عنــوان التبليــغ  :نابلــس  -رفيديــا  -عــارة الروضــة  -الطابــق
الثــاين

Trade Mark No.:25346
In Class: 21
Date: 12/08/2014
In Respect of: DISPOSABLE TABEL PLANETS , STRAWS , FLASK,
GLOVE , STRETCHER , HEAT INSULATED CONTAINERS M KITCHEN
UTENSILS , LUNCH BOXES , MESS
-TINS PAPER PLANETS M ALUMINIUM CONTAINERS
In the name of: GIANTS FOR IMPORT
. AND EORT CO
Address: NABLUS
Address for Services:

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحامية املطلق باستخدام كلمة كريستال  crystalذات االستخدام العام
مبعزل عن العالمة

العدد الثاين عرش 2015 / 4 / 19

العالمة التجارية رقم 25348:
يف الصنف 21 :
التاريخ 2014/08/12 :
مــن اجــل  :أطبــاق مائــدة تســتخدم ملــرة واحــدة
 ،أوعيــة  ،قصبــة للــرب ،قواريــر ،أوعيــة معزولــة
حراريــا ،أواين مطبــخ  ،صناديــق للوجبــات الخفيفــة
 ،علــب طعــام  ،صحــون مــن ورق .
بأســم  :رشكــة جينتــس لالســترياد والتصديــر
املســاهمة الخصوصيــة املحــدودة
العنوان  :نابلس
عنــوان التبليــغ  :نابلــس  -رفيديــا  -عــارة الروضــة
 -الطابــق الثــاين

247

()356

Trade Mark No.:25348
In Class: 21
Date: 12/08/2014
In Respect of: DISPOSABLE TABEL PLANETS
, STRAWS , FLASK, GLOVE , STRETCHER ,
HEAT INSULATED CONTAINERS M KITCHEN UTENSILS , LUNCH B OXES , MESS
-TINS PAPER PLANETS M ALUMINIUM
CONTAINERS
In the name of: GIANTS FOR IMPORT AND
. EORT CO
Address: NABLUS
Address for Services:

()357

العالمة التجارية رقم 25349:
يف الصنف 21 :
التاريخ 2014/08/12 :
مــن اجــل  :أطبــاق مائــدة تســتخدم ملــرة واحــدة
 ،أوعيــة  ،قصبــة للــرب ،قواريــر ،أوعيــة معزولــة
حراريــا ،أواين مطبــخ  ،صناديــق للوجبــات الخفيفــة
 ،علــب طعــام  ،صحــون مــن ورق .
بأســم  :رشكــة جينتــس لالســترياد والتصديــر
املســاهمة الخصوصيــة املحــدودة

Trade Mark No.:25349
In Class: 21
Date: 12/08/2014
In Respect of: DISPOSABLE TABEL PLANETS
, STRAWS , FLASK, GLOVE , STRETCHER ,
HEAT INSULATED CONTAINERS M KITCHEN UTENSILS , LUNCH BOXES , MESS
-TINS PAPER PLANETS M ALUMINIUM
CONTAINERS
In the name of: GIANTS FOR IMPORT AND
. EORT CO
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Address: NABLUS
Address for Services:

العنوان  :نابلس
عنــوان التبليــغ  :نابلــس  -رفيديــا  -عــارة الروضــة
 -الطابــق الثــاين

()358

العالمة التجارية رقم 25350:
يف الصنف 21 :
التاريخ 2014/08/12 :
مــن اجــل  :أطبــاق مائــدة تســتخدم ملــرة واحــدة
 ،أوعيــة  ،قصبــة للــرب ،قواريــر ،أوعيــة معزولــة
حراريــا ،أواين مطبــخ  ،صناديــق للوجبــات الخفيفــة
 ،علــب طعــام  ،صحــون مــن ورق .
بأســم  :رشكــة جينتــس لالســترياد والتصديــر
املســاهمة الخصوصيــة املحــدودة
العنوان  :نابلس
عنــوان التبليــغ  :نابلــس  -رفيديــا  -عــارة الروضــة
 -الطابــق الثــاين

Trade Mark No.:25350
In Class: 21
Date: 12/08/2014
In Respect of: DISPOSABLE TABEL PLANETS
, STRAWS , FLASK, GLOVE , STRETCHER ,
HEAT INSULATED CONTAINERS M KITCHEN UTENSILS , LUNCH BOXES , MESS
-TINS PAPER PLANETS M ALUMINIUM
CONTAINERS
In the name of: GIANTS FOR IMPORT AND
. EORT CO
Address: NABLUS
Address for Services:

()359

العالمة التجارية رقم 25351:
يف الصنف 21 :
التاريخ 2014/08/12 :

Trade Mark No.:25351
In Class: 21
Date: 12/08/2014
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مــن اجــل  :أطبــاق مائــدة تســتخدم ملــرة واحــدة
 ،أوعيــة  ،قصبــة للــرب ،قواريــر ،أوعيــة معزولــة
حراريــا ،أواين مطبــخ  ،صناديــق للوجبــات الخفيفة
 ،علــب طعــام  ،صحــون مــن ورق .
بأســم  :رشكــة جينتــس لالســترياد والتصديــر
املســاهمة الخصوصيــة املحــدودة
العنوان  :نابلس
عنــوان التبليــغ  :نابلــس  -رفيديــا  -عــارة الروضة
 -الطابــق الثاين
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In Respect of: DISPOSABLE TABEL PLANETS
, STRAWS , FLASK, GLOVE , STRETCHER ,
HEAT INSULATED CONTAINERS M KITCHEN UTENSILS , LUNCH BOXES , MESS
-TINS PAPER PLANETS M ALUMINIUM
CONTAINERS
In the name of: GIANTS FOR IMPORT AND
. EORT CO
Address: NABLUS
Address for Services:

()360

العالمة التجارية رقم 25352:
يف الصنف 21 :
التاريخ 2014/08/12 :
مــن اجــل  :أطبــاق مائــدة تســتخدم ملــرة واحــدة
 ،أوعيــة  ،قصبــة للــرب ،قواريــر ،أوعيــة معزولــة
حراريــا ،أواين مطبــخ  ،صناديــق للوجبــات الخفيفــة
 ،علــب طعــام  ،صحــون مــن ورق .
بأســم  :رشكــة جينتــس لالســترياد والتصديــر
املســاهمة الخصوصيــة املحــدودة
العنوان  :نابلس
عنــوان التبليــغ  :نابلــس  -رفيديــا  -عــارة الروضــة
 -الطابــق الثــاين

Trade Mark No.:25352
In Class: 21
Date: 12/08/2014
In Respect of: DISPOSABLE TABEL PLANETS
, STRAWS , FLASK, GLOVE , STRETCHER ,
HEAT INSULATED CONTAINERS M KITCHEN UTENSILS , LUNCH BOXES , MESS
-TINS PAPER PLANETS M ALUMINIUM
CONTAINERS
In the name of: GIANTS FOR IMPORT AND
. EORT CO
Address: NABLUS
Address for Services:

()361
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العالمة التجارية رقم 25353:
يف الصنف 21 :
التاريخ 2014/08/12 :
مــن اجــل  :أطبــاق مائــدة تســتخدم ملــرة واحــدة
 ،أوعيــة  ،قصبــة للــرب ،قواريــر ،أوعيــة معزولــة
حراريــا ،أواين مطبــخ  ،صناديــق للوجبــات الخفيفة
 ،علــب طعــام  ،صحــون مــن ورق .
بأســم  :رشكــة جينتــس لالســترياد والتصديــر
املســاهمة الخصوصيــة املحــدودة
العنوان  :نابلس
عنــوان التبليــغ  :نابلــس  -رفيديــا  -عــارة الروضة
 -الطابــق الثاين
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Trade Mark No.:25353
In Class: 21
Date: 12/08/2014
In Respect of: DISPOSABLE TABEL PLANETS
, STRAWS , FLASK, GLOVE , STRETCHER ,
HEAT INSULATED CONTAINERS M KITCHEN UTENSILS , LUNCH BOXES , MESS
-TINS PAPER PLANETS M ALUMINIUM
CONTAINERS
In the name of: GIANTS FOR IMPORT AND
. EORT CO
Address: NABLUS
Address for Services:

()362

العالمة التجارية رقم 25354:
يف الصنف 32 :
التاريخ 2014/08/13 :
من اجل  :العصائر
بأسم  :رشكة ابو غليون للصناعة والتجارة
العنوان  :الخليل دويربان
عنوان التبليغ  :الخليل دويربان

Trade Mark No.:25354
In Class: 32
Date: 13/08/2014
In Respect of: juices
In the name of: sharikat abu ghalion llsinaa wal
tigarah
Address: al khalil
Address for Services : al khalil
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Trade Mark No.:25355
العالمة التجارية رقم 25355:
In Class: 35
يف الصنف 35 :
Date: 13/08/2014
التاريخ 2014/08/13 :
مــن اجــل  :خدمــات الدعايةواالعــان وادارة
In Respect of: Advertising; business manageوتوجيــه النشــاط املكتبــي
ment; business administration; office functions
بأسم  :منى محمد عزالدين صايف
In the name of: Mona Mohammad Iz Aldeen Safi
العنــوان  :رام اللــه  ،حــي الحســن ( ، )15مقابــل Address: Ramallah, Hay Al-Hussein (15) , Moqa-
bel Montazah Al-Baladeyeh
منتــزه البلديــة
Address for Services : Ramallah, Hay Al-Husعنــوان التبليــغ  :رام اللــه  ،حــي الحســن (، )15
sein (15) , Moqabel Montazah Al-Baladeyeh
مقابــل منتــزه البلديــة

()364

العالمة التجارية رقم 25357:
يف الصنف 38 :
التاريخ 2014/08/17 :
مــن اجــل  :خدمــات االتصــاالت عــن بعــد ووســائل
االتصــال عمومــا ,االتصــاالت متعــددة املعــدات
املعلوماتيــة وخدمــات االنرتنــت ومنافــذ االتصــاالت
واعــال مركــز االتصــال
بأسم  :رشكة ايجايب للخدمات االلكرتونية
العنــوان  :نابلــس  -مفــرق الغــاوي  -وطنيــه :
05688888831

Trade Mark No.:25357
In Class: 38
Date: 17/08/2014
In Respect of: Telecommunication and communication services, multimedia,E_communication portals ,internet services communications
middleware and call center operations
In the name of: shreiket ejaby lilkhadamat
aleiktronieh
Address: nablus - mafraq al ghawi - wataniyea
: 05688888831
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Address for Services:

عنــوان التبليــغ  :نابلــس  -جــوال رقــم :
05992755559

()365

العالمة التجارية رقم 25358:
يف الصنف 1 :
التاريخ 2014/08/17 :
مــن اجــل  :املــواد الكيميائيــة املســتخدمة يف
الصناعــة والزراعــة والبســتنة وعلــم الحراجــة؛ املواد
الكيميائيــة واملــواد الكيميائيــة واملســتحرضات
الكيمياويــة والعنــارص الطبيعيــة؛ املــواد املضافــة
إىل وقــود املحــركات؛ الزيــوت الهيدروليكيــة؛
ســوائل نقــل الحركــة؛ ســوائل البطاريــات؛ ســوائل
املكابــح؛ ســوائل نقــل الحرارة؛ الســوائل املســتعملة
يف األشــغال املعدنيــة؛ الســوائل التــي تســتخدم
لحاميــة الحفــارات؛ ســوائل الحفــر؛ ســوائل
املكابــح ومقابــض التعشــيق؛ ســوائل آالت التفريــغ
الكهربائيــة؛ ســوائل امتصــاص الصدمــات؛ الســوائل
املضــادة للصــدأ؛ مــواد التربيــد؛ املركبــات مانعــة
االنقبــاض؛ مزيــات الشــحوم؛ مزيــات الجليــد؛
مزيــات الكربــون؛ خافضــات التوتــر الســطحي؛
املــواد الكربونيــة النشــطة؛ مــواد االمتصــاص
الكيميائيــة؛ مــواد زيــادة خاصيــة الســيولة للنفط و
النفــط الخــام؛ مشــتتات الزيــت؛ املــواد الكيميائيــة
لفصــل الزيــت؛ األســمدة الطبيعيــة؛ األســمدة؛
راتنجــات اليوريــا؛ امليثانــول؛ غــاز األوكــي؛ أول
أكســيد الكربــون؛ الكربيــت؛ اإليثــان؛ الربوبــان؛
البيوتــان؛ االثيلــن؛ غليكــول اإلثيلــن؛ االيثانوالمــن؛
الغليكــول ،نونيلفينــول ايثوزيــات؛ بــويل ايثيلــن
جليكــول؛ ايثوزيــات الكحــول الدهنــي؛ بيوتيــل
جليكــول ايــر؛ الخالئــط األمينيــة؛ مذيبــات بيوتيــل

Trade Mark No.:25358
In Class: 1
Date: 17/08/2014
In Respect of: Chemicals used in industry, agriculture, horticulture and forestry; chemical substances, chemical materials, chemical preparations and
natural elements; additives for motor fuel; hydraulic oils; transmission fluids; battery fluids; brake
fluids; heat transfer fluids; fluids for use in metal working; fluids for protection of drills; drilling
fluids; brake and clutch fluids; electric discharge
machine fluids; shock absorber fluids; anti-rust
;fluids; coolants; anti-seize compounds; degreaser
de-icers; decarbonizers; surfactants; activated carbons; chemical absorbents; deflocculating agents
for oil and crude oil; oil dispersants; oil separating
chemicals; manures; fertiliser; urea resins; meth;anol; oxogas; carbon monoxide; sulfur; ethane
propane; butane; ethylene; ethylene glycols; ethanolamine; glycol, nonylphenol ethoxylate; polyethylene glycol; fatty alchohol ethoxylate; butyl
glcol ether; amine mixture; butyl glycol ether
solvent; butyl acetate; butanol; isobutanol; paraxylene; ether; methyl tertiary butyl ether; polyethylene; propylene.
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جليكــول ايــر؛ اســيتات البيوتيــل؛ البوتانــول؛
ايزوبيوناتــول؛ بارازيلــن؛ اإليــر ،ميثيــل تريتيــاري
بيوتيــل ايــر؛ بــويل ايثيلــن؛ بروبيلــن.
بأسم  :بيرتوليام ناسيونال برياد
العنــوان  :تــور  ، 1بيرتونــاس تويــن تويــرز  ،كــواال
ملبــور ســيتي ســينرت  50088 ،كــواال ملبــور ،
ماليزيــا
عنــوان التبليــغ  :ص.ب  74472البــرة .هاتــف
2989760
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In the name of: Petroliam Nasional Berhad
Address: Tower 1, PETRONAS Twin Towers,
Kuala Lumpur City Centre, 50088 Kuala Lumpur, Malaysia
Address for Services:

()366

العالمة التجارية رقم 25359:
يف الصنف 4 :
التاريخ 2014/08/17 :
مــن اجــل  :الزيــوت والشــحوم الصناعيــة؛
الزيــوت والشــحوم املزلقــة للســيارات؛ الوقــود؛
البــرول؛ منتجــات البــرول؛ زيــوت املحــركات؛
زيــوت الــروس؛ زيــوت املحــاور الــدوارة؛ زيــوت
التوربينــات؛ زيــوت الضاغطــات؛ زيــوت العــزل
الكهربــايئ؛ زيــوت تحريــر القوالــب؛ زيــوت
القطــع؛ الزيــوت املعدنيــة؛ زيــوت التزليــق
بكونهــا زيــوت هيدروليكيــة؛ مــادة الجرافيــت
باعتبارهــا مزلقــات؛ شــحوم الــروس املكشــوفة؛
مزلقــات الــروس املكشــوفة؛ مزلقــات الحفــارات؛
مزلقــات الضاغطــات؛ مزلقــات االســطوانات؛
شــحوم التزليــق؛ زيــوت التشــحيم،؛ الغــازات
بحالتهــا الصلبــة؛ الغــاز البــرويل املســال؛ خلطــات
الســوائل القابلــة لالشــتعال مــن املــواد الكربونيــة؛
مــواد إعــادة تشــكيل الهيدروكربونيــة؛ البنزيــن؛
الكريوســن؛ وقــود الديــزل؛ الرتســبات الشــمعية؛

Trade Mark No.:25359
In Class: 4
Date: 17/08/2014
In Respect of: Industrial oils and greases; automo;tive oils and greases lubricants; fuels; petroleum
petroleum products; engine oils; gear oils; bearing
oils; turbine oils; compressor oils; electrical insulation oils; mould release oils; cutting oils; mineral
oils; lubricating oils being hydraulic oils; graphite
as lubricants; open gear grease; open gear lubri;cants; lubricants for drills; compressor lubricants
cylinder lubricants; lubricating greases; lubricat;ing oils; solidified gases; liquefied petroleum gas
naptha; reformate; gasoline; kerosene; diesel fu;els; waxy residue; gas oils; fuel oils; heating oils
fuel gas; paraffin; coke; heavy oils; benzene; base
oils.
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زيــوت الغــاز؛ زيــوت الوقــود؛ زيــوت التســخني؛
غــاز الوقــود؛ البارافــن؛ الفحــم؛ الزيــوت الثقيلــة؛
البنزيــن؛ الزيــوت األساســية.
بأسم  :بيرتوليام ناسيونال برياد
العنــوان  :تــور  ، 1بيرتونــاس تويــن تويــرز  ،كــواال
ملبــور ســيتي ســينرت  50088 ،كــواال ملبــور ،
ماليزيــا
عنــوان التبليــغ  :ص.ب  74472البــرة .هاتــف
2989760
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In the name of: Petroliam Nasional Berhad
Address: Tower 1, PETRONAS Twin Towers,
Kuala Lumpur City Centre, 50088 Kuala Lumpur, Malaysia
Address for Services:

()367

العالمة التجارية رقم 25360:
يف الصنف 1 :
التاريخ 2014/08/17 :
مــن اجــل  :املــواد الكيميائيــة املســتخدمة يف
الصناعــة والزراعــة والبســتنة وعلم الحراجــة؛ املواد
الكيميائيــة واملــواد الكيميائيــة واملســتحرضات
الكيمياويــة والعنــارص الطبيعيــة؛ املــواد املضافــة
إىل وقــود املحــركات؛ الزيــوت الهيدروليكيــة؛
ســوائل نقــل الحركــة؛ ســوائل البطاريــات؛
ســوائل املكابــح؛ ســوائل نقــل الح ـرارة؛ الســوائل
املســتعملة يف األشــغال املعدنيــة؛ الســوائل التــي
تســتخدم لحاميــة الحفــارات؛ ســوائل الحفــر؛
ســوائل املكابــح ومقابــض التعشــيق؛ ســوائل آالت
التفريــغ الكهربائيــة؛ ســوائل امتصــاص الصدمــات؛
الســوائل املضــادة للصــدأ؛ مــواد التربيــد؛ املركبــات
مانعــة االنقبــاض؛ مزيــات الشــحوم؛ مزيــات
الجليــد؛ مزيــات الكربــون؛ خافضــات التوتــر
الســطحي؛ املــواد الكربونيــة النشــطة؛ مــواد
االمتصــاص الكيميائيــة؛ مــواد زيــادة خاصيــة
الســيولة للنفــط و النفــط الخــام؛ مشــتتات الزيت؛
املــواد الكيميائيــة لفصــل الزيــت؛ األســمدة
الطبيعيــة؛ األســمدة؛ راتنجــات اليوريــا؛ امليثانــول؛
غــاز األوكــي؛ أول أكســيد

Trade Mark No.:25360
In Class: 1
Date: 17/08/2014
In Respect of: Chemicals used in industry, agriculture, horticulture and forestry; chemical substances, chemical materials, chemical preparations and
natural elements; additives for motor fuel; hydraulic oils; transmission fluids; battery fluids; brake
fluids; heat transfer fluids; fluids for use in metal working; fluids for protection of drills; drilling
fluids; brake and clutch fluids; electric discharge
machine fluids; shock absorber fluids; anti-rust
;fluids; coolants; anti-seize compounds; degreaser
de-icers; decarbonizers; surfactants; activated carbons; chemical absorbents; deflocculating agents
for oil and crude oil; oil dispersants; oil separating
chemicals; manures; fertiliser; urea resins; meth;anol; oxogas; carbon monoxide; sulfur; ethane
propane; butane; ethylene; ethylene glycols; ethanolamine; glycol, nonylphenol ethoxylate; polyethylene glycol; fatty alchohol ethoxylate; butyl
glcol ether; amine mixture; butyl glycol ether
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الكربــون؛ الكربيــت؛ اإليثــان؛ الربوبــان؛ البيوتــان؛ solvent; butyl acetate; butanol; isobutanol; par-
االثيلــن؛ غليكــول اإلثيلــن؛ االيثانوالمــن؛ axylene; ether; methyl tertiary butyl ether; poly-
الغليكــول ،نونيلفينــول ايثوزيــات؛ بــويل ايثيلــن
ethylene; propylene.
جليكــول؛ ايثوزيــات الكحــول الدهنــي؛ بيوتيــل
جليكــول ايــر؛ الخالئــط األمينيــة؛ مذيبــات بيوتيــل
جليكــول ايــر؛ اســيتات البيوتيــل؛ البوتانــول؛
ايزوبيوناتــول؛ بارازيلــن؛ اإليــر ،ميثيــل تريتيــاري
بيوتيــل ايــر؛ بــويل ايثيلــن؛ بروبيلــن.
بأسم  :بيرتوليام ناسيونال برياد
العنــوان  :تــور  ، 1بيرتونــاس تويــن تويــرز  ،كــواال
ملبــور ســيتي ســينرت  50088 ،كــواال ملبــور ،
ماليزيــا
عنــوان التبليــغ  :ص.ب  74472البــرة .هاتــف
2989760

In the name of: Petroliam Nasional Berhad
Address: Tower 1, PETRONAS Twin Towers,
Kuala Lumpur City Centre, 50088 Kuala Lumpur, Malaysia
Address for Services:

()368

العالمة التجارية رقم 25361:
يف الصنف 4 :
التاريخ 2014/08/17 :
مــن اجــل  :الزيــوت والشــحوم الصناعيــة؛
الزيــوت والشــحوم املزلقــة للســيارات؛ الوقــود؛
البــرول؛ منتجــات البــرول؛ زيــوت املحــركات؛
زيــوت الــروس؛ زيــوت املحــاور الــدوارة؛ زيــوت
التوربينــات؛ زيــوت الضاغطــات؛ زيــوت العــزل
الكهربــايئ؛ زيــوت تحريــر القوالــب؛ زيــوت
القطــع؛ الزيــوت املعدنيــة؛ زيــوت التزليــق بكونهــا
زيــوت هيدروليكيــة؛ مــادة الجرافيــت باعتبارهــا
مزلقــات؛ شــحوم الــروس املكشــوفة؛ مزلقــات
الــروس املكشــوفة؛ مزلقــات الحفــارات؛ مزلقــات
الضاغطــات؛ مزلقــات االســطوانات؛ شــحوم
التزليــق؛ زيــوت التشــحيم،؛ الغــازات بحالتهــا
الصلبــة؛ الغــاز البــرويل املســال؛ خلطــات الســوائل
القابلــة لالشــتعال مــن املــواد الكربونيــة؛ مــواد

Trade Mark No.:25361
In Class: 4
Date: 17/08/2014
In Respect of: Industrial oils and greases; automo;tive oils and greases lubricants; fuels; petroleum
petroleum products; engine oils; gear oils; bearing
oils; turbine oils; compressor oils; electrical insulation oils; mould release oils; cutting oils; mineral
oils; lubricating oils being hydraulic oils; graphite
as lubricants; open gear grease; open gear lubri;cants; lubricants for drills; compressor lubricants
cylinder lubricants; lubricating greases; lubricat;ing oils; solidified gases; liquefied petroleum gas
naptha; reformate; gasoline; kerosene; diesel fu;els; waxy residue; gas oils; fuel oils; heating oils
fuel gas; paraffin; coke; heavy oils; benzene; base
oils.
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إعــادة تشــكيل الهيدروكربونيــة؛ البنزيــن؛
الكريوســن؛ وقــود الديــزل؛ الرتســبات الشــمعية؛
زيــوت الغــاز؛ زيــوت الوقــود؛ زيــوت التســخني؛
غــاز الوقــود؛ البارافــن؛ الفحــم؛ الزيــوت الثقيلــة؛
البنزيــن؛ الزيــوت األساســية.
بأسم  :بيرتوليام ناسيونال برياد
العنــوان  :تــور  ، 1بيرتونــاس تويــن تويــرز  ،كــواال
ملبــور ســيتي ســينرت  50088 ،كــواال ملبــور ،
ماليزيــا
عنــوان التبليــغ  :ص.ب  74472البــرة .هاتــف
2989760

In the name of: Petroliam Nasional Berhad
Address: Tower 1, PETRONAS Twin Towers,
Kuala Lumpur City Centre, 50088 Kuala Lumpur, Malaysia
Address for Services:

()369

العالمة التجارية رقم 25362:
يف الصنف 43 :
التاريخ 2014/08/18 :
من اجل  :خدمات تقديم الطعام و الرشاب
و اماكن االقامة املؤقته,املقاهي ,الكافترييات,
املطاعم املؤقتة او املتنقلة (الكانتينات)  ,التزويد
بالطعام والرشاب ,املطاعم ,مطاعم الخدمة
الذاتية,مطاعم تقديم الوجبات الخفيفة.
بأسم  :رشكة فياكوم العاملية
العنوان  1515 :برودواي ,نيو يورك,
 ,10036الواليات املتحدة االمريكيه
عنوان التبليغ  :رشكة فراس أترية للملكية الفكرية،
نابلس ،عامرة جالرييا سنرت ،ص .ب768 .

Trade Mark No.:25362
In Class: 43
Date: 18/08/2014
In Respect of: Services for providing food and
drink; temporary accommodation, Cafeterias,
Cafes, Canteens, Catering (Food and drink-),
.Restaurants, Self-service Restaurants, Snack-bars
.In the name of: Viacom International Inc
Address: 1515 Broadway, New York, New York,
10036, U.S.A
Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 25363:
يف الصنف 35 :
التاريخ 2014/08/18 :
مــن اجــل  :الدعايــة و االعــان و إدارة و توجيــه
األعــال و تفعيــل النشــاط املكتبــي ،تحديــث
مــواد الدعايــة و االعــان ،نــر مــواد الدعايــة
و اإلعــان ،عــرض الســلع ,التســويق ,الدعايــة و
االعــان الخارجــي ,لصــق االعالنــات ,عــرض ســلع
عــى وســائل االعــام لغايــات البيــع بالتجزئــة,
االعــان بالربيــد املبــارش ,خدمــات الفوتــرة ,االعالن
و الدعايــة املبــارش عــى شــبكات الحاســوب,
العالقــات العامــة ,نــر نصــوص الدعايــة و
االعــان ,ترويــج املبيعــات لالخريــن ,الدعايــة و
االعــان عــر التلفزيــون ,االعالنــات التجاريــة.
بأسم  :رشكة فياكوم العاملية
العنــوان  1515 :بــرودواي ,نيــو يــورك,
 ,10036الواليــات املتحــدة االمريكيــه
عنــوان التبليــغ  :نابلــس ،عــارة جالرييــا ســنرت ،ص.
ب768 .
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Trade Mark No.:25363
In Class: 35
Date: 18/08/2014
In Respect of: ; business management; business
administration; office functions, advertising material (updating of-), advertising matter (Dissemination of-), Demonstration of goods, , Marketing,
Outdoor advertising, , Bill-posting , Communication media (presentation of goods on-) for retail
purposes, Direct mail advertising, invoicing,
on-line advertising on a computer network, public
relations, publication of publicity texts, publicity,
sales promotion for others, television advertising
, television commercials
.In the name of: Viacom International Inc
Address: 1515 Broadway, New York, New York,
10036, U.S.A
Address for Services:

()371

العالمة التجارية رقم 25364:
يف الصنف 5 :
التاريخ 2014/08/19 :
من اجل  :حفاضات االطفال والحفاضات النسائية

Trade Mark No.:25364
In Class: 5
Date: 19/08/2014
In Respect of: baby and women diapers
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بأسم  :رشكة تارجت االستثامرية
In the name of: SHARIKAT TARGET
AL-ESTETHMARIYEH
العنــوان  :الخليــل  -شــارع عــن ســاره  -مقابــل جــوال Address: ALKHALIL - SHARE’ EIN SAR-
تلفــون 02-2211133 :
AH - TEL :02-2211133
عنــوان التبليــغ  :الخليــل  -شــارع عــن ســاره  -مقابــل
 Address for Services : ALKHALILجــوال تلفــون 02-2211133 :
SHARE’ EIN SARAH - TEL :02-2211133
مالحظــة  :ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــات والعبــارات ذات االســتخدام العــام
مبعــزل عــن العالمــة

()372

العالمة التجارية رقم 25365:
يف الصنف 32 :
التاريخ 2014/08/19 :
من اجل  :عصائر ومياه معدنية
بأسم  :عيل احمد عيل قراقع
العنوان  :بيت لحم شارع الجبل
عنوان التبليغ  :بيت لحم شارع الجبل

Trade Mark No.:25365
In Class: 32
Date: 19/08/2014
In Respect of: Juice and Water
In the name of: Ali Ahmad Ali Qaraqi
Address: Bethlehem ljabal St
Address for Services : Bethlehem ljabal St

()373

العالمة التجارية رقم 25366:
يف الصنف 33 :
التاريخ 2014/08/19 :
من اجل  :املرشوبات الكحولية  ،ماعدا البرية .

Trade Mark No.:25366
In Class: 33
Date: 19/08/2014
)In Respect of: Alcoholic beverages (except beers

العدد الثاين عرش 2015 / 4 / 19

بأسم  :باكاردي آند كوباين ليمتد
العنــوان  :أيوليســراس  9490 - 5فانــدوز -
ليخينشــتاين
عنــوان التبليــغ  :ســاس للملكيــه الفكريــه ص.ب
 219نابلــس -فلســطني
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In the name of: Bacardi & Company Limited
Address: Aeulestrasse 5 ,9490 Vaduz , Liechtenstein
Address for Services:

()374

العالمة التجارية رقم 25367:
يف الصنف 43 :
التاريخ 2014/08/19 :
من اجل  :خدمات توفري االطعمة واملرشوبات -االيواء املؤقت.
بأسم  :مؤسسة حمص ريفي
العنــوان  :ص  .ب  ، 11441 .جــدة  ، 21453اململكــة
العربيــة الســعودية
عنــوان التبليــغ  :ســاس للملكيــه الفكريــه ص.ب  219نابلــس-
فلســطني

Trade Mark No.:25367
In Class: 43
Date: 19/08/2014
In Respect of: Services for providing
food and drink; temporary accommo.dation
. In the name of: Hummus Refi Est
Address: B ,O. . Box 11441 , jeddah
. 21453, Saudi Arabia
Address for Services:

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحامية املطلق باستخدام الكلامت والعبارات والرسومات الوصفية ذات
االستخدام العام مبعزل عن العالمة
()375

العالمة التجارية رقم 25368:
يف الصنف 43 :

Trade Mark No.:25368
In Class: 43
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التاريخ 2014/08/20 :
مــن اجــل  :خدمــات توفــر االطعمــة واملرشوبــات-
االيــواء املؤقــت.
بأسم  :رشكة الفريد لالستثامر العقاري
العنوان  :بيت جاال  /شارع السهل
عنوان التبليغ  :بيت جاال  /شارع السهل
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Date: 20/08/2014
In Respect of: Services for providing food and
.drink; temporary accommodation
In the name of: ALfared Real ESTATE Investment Company
Address: Beit Jala / AL sahil street
Beit Jala / AL sahil street :Address for Services

()376

العالمة التجارية رقم 25369:
يف الصنف 41 :
التاريخ 2014/08/20 :
من اجل  :تنظيم حفالت
بأسم  :رشكة الديوان لالفراح واملناسبات
العنوان  :عني يربود  /رام الله
عنــوان التبليــغ  :رام اللــه /شــارع ركــب /عــاره نــارص  /جــوال
رقم 0597638889

Trade Mark No.:25369
In Class: 41
Date: 20/08/2014
In Respect of: Party planning
In the name of: sharekat aldewan lelafrah
walmonasbat
Address: ein yabrod / Ramallah
Address for Services:

مالحظــة  :ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــات والعبــارات الوصفيــةذات
االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة

()377
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العالمة التجارية رقم 25370:
يف الصنف 12 :
التاريخ 2014/08/20 :
مــن اجــل  :إطــارات لعجــات املركبــات؛ إطــارات
تنفــخ بالهــواء [إطــارات]؛ إطــارات الســيارات؛
ُعــدة تصليــح لإلطــارات الداخليــة؛ إطــارات
داخليــة لإلطــارات املنفوخــة بالهــواء [إطــارات]؛
مداســات إلعــادة تلبيــس اإلطــارات [إطــارات]؛
أغلفــة خارجيــة لإلطــارات املضغوطــة؛ رصر
لعجــات املركبــات؛ إطــارات للدراجــات؛ إطــارات
عجــات املركبــات [إطــارات].
بأسم  :شاندونغ ينباو تاير غروب كو ،ليمتد
العنــوان  :تايتــو تاون ،شــوغوانغ ســيتي ،شــاندونغ
بروفينــس ،جمهوريــة الصني الشــعبية.
عنــوان التبليــغ  :حمــزة عــى بنــي عودة-طمــون-
نابلــس
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Trade Mark No.:25370
In Class: 12
Date: 20/08/2014
In Respect of: Tires for vehicle wheels; pneumatic tires (tyres); automobile tires (tyres); repair
outfits for inner tubes; inner tubes for pneumatic
;)tires (tyres); treads for retreading tires (tyres
casings for pneumatic tires (tyres); hubs for
vehicle wheels; tyres for bicycles, cycles; vehicle
.)wheel tires (tyres
In the name of: SHANDONG YINBAO TYRE
GROUP CO., LTD
Address: TAITOU TOWN, SHOUGUANG
CITY, SHANDONG PROVINCE, PEOPLE’S
.REPUBLIC OF CHINA
Address for Services:

()378

العالمة التجارية رقم 25371:
يف الصنف 12 :
التاريخ 2014/08/20 :
مــن اجــل  :إطــارات لعجــات املركبــات؛ إطــارات
تنفــخ بالهــواء [إطــارات]؛ إطــارات الســيارات؛
ُعــدة تصليــح لإلطــارات الداخليــة؛ إطــارات
داخليــة لإلطــارات املنفوخــة بالهــواء [إطــارات]؛
مداســات إلعــادة تلبيــس اإلطــارات [إطــارات]؛
أغلفــة خارجيــة لإلطــارات املضغوطــة؛ رصر
لعجــات املركبــات؛ إطــارات للدراجــات؛ إطــارات
عجــات املركبــات [إطــارات].
بأسم  :شاندونغ ينباو تاير غروب كو ،ليمتد

Trade Mark No.:25371
In Class: 12
Date: 20/08/2014
In Respect of: Tires for vehicle wheels; pneumatic tires (tyres); automobile tires (tyres); repair
outfits for inner tubes; inner tubes for pneumatic
;)tires (tyres); treads for retreading tires (tyres
casings for pneumatic tires (tyres); hubs for
vehicle wheels; tyres for bicycles, cycles; vehicle
.)wheel tires (tyres
In the name of: SHANDONG YINBAO TYRE
GROUP CO., LTD
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العنــوان  :تايتــو تــاون ،شــوغوانغ ســيتي،
شــاندونغ بروفينــس ،جمهوريــة الصــن الشــعبية.
عنوان التبليغ  :طمون نابلس
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Address: TAITOU TOWN, SHOUGUANG
CITY, SHANDONG PROVINCE, PEOPLE’S
.REPUBLIC OF CHINA
Address for Services:

()379

العالمة التجارية رقم 25372:
يف الصنف 31 :
التاريخ 2014/08/20 :
مــن اجــل  :الحاصــات الزراعيــة ومنتجــات
البســاتني والغابــات والحبــوب (غــر املصنفــة
يف فئــات أخــرى)  ،الحيوانــات الحيــة  ،الفواكــه
والخــروات الطازجــة  ،البــذور  ،النباتــات
والزهــور الطبيعيــة  ،علــف الحيوانــات والشــعري
بأسم  :رشكة مصنع زعرت وبهارات االقىص
العنــوان  :شــارع الشــهيد يحيــى عيــاش ,جنــن ,
الضفــة الغربيــة
عنــوان التبليغ /AGIP - TMP Agents :
P.O Box 3800 Al-Beereh

Trade Mark No.:25372
In Class: 31
Date: 20/08/2014
In Respect of: Agricultural, horticultural and
forestry products and grains not included in other
;classes; live animals; fresh fruits and vegetables
seeds, natural plants and flowers; foodstuffs for
animals, malt
In the name of: Sharikat Masna’ Za’tar Wa Bharat
Al-Aqsa
Address: Yahya Ayyash street, Jenin, The West
Bank
Address for Services:

()380

العالمة التجارية رقم 25373:
يف الصنف 31 :
التاريخ 2014/08/20 :

Trade Mark No.:25373
In Class: 31
Date: 20/08/2014
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In Respect of: Agricultural, horticultural and
forestry products and grains not included in other
classes; live animals; fresh fruits and vegetables;
seeds, natural plants and flowers; foodstuffs for
animals, malt
In the name of: Sharikat Masna’ Za’tar Wa Bharat
Al-Aqsa
Address: Yahya Ayyash street, Jenin, The West
Bank
Address for Services:

 الحاصــات الزراعيــة ومنتجات البســاتني: مــن اجــل
والغابــات والحبــوب (غــر املصنفــة يف فئــات
 الفواكــه والخــروات،  الحيوانــات الحيــة، )أخــرى
،  النباتــات والزهــور الطبيعيــة،  البــذور، الطازجــة
علــف الحيوانــات والشــعري
 رشكة مصنع زعرت وبهارات االقىص: بأسم
,  جنــن, شــارع الشــهيد يحيــى عيــاش: العنــوان
الضفــة الغربيــة
/AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ
P.O Box 3800 Al-Beereh

)381(

Trade Mark No.:25374
In Class: 30
Date: 20/08/2014
In Respect of: Coffee, artificial coffee
In the name of: Sharikat Matahen Bon Al-Rasheed Mosahima Khososiyah
Address: P.O. Box: 49 Qalqilia, The West Bank
Address for Services:

25374: العالمة التجارية رقم
30 : يف الصنف
2014/08/20 : التاريخ
 القهوة وما يقوم مقام القهوة: من اجل
 رشكــة مطاحــن بــن الرشــيد مســاهمة: بأســم
خصوصيــة
 الضفة الغربية, قلقيلية49 : ص ب: العنوان
/AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ
P.O Box 3800 Al-Beereh

العدد الثاين عرش 2015 / 4 / 19

العالمة التجارية رقم 25377:
يف الصنف 29 :
التاريخ 2014/08/20 :
مــن اجــل  :اللحــوم واالســاك والدواجــن ولحــوم الصيــد,
منتجــات اللحــوم املصنعــة ,البقوليــات الجافــة ,الشــوربات
واملــرق ,الزيتــون ومعجــون الزيتــون ,الحليــب ومنتجــات
الحليــب (مبــا فيهــا الزبــدة) ,زيــوت الخــروات الصالحــة
لــاكل ,الفواكــه والخــروات املجففــة واملحفوظــة واملجمــدة
املوطبوخــة واملدخنــة واملعلبــة (مبــا فيهــا غبــار طلــع معــد
كمــواد غذائيــة) ,الفواكــه املجففــة ,زبــدة الفــول الســوداين
والبنــدق ,الطحينــة ,البيــض ,البيــض املســحوق ,شــيبس
البطاطــا
بأســم  :سانســيت غيــدا توريــزم ســاناي يف تيكاريــت انونيــم
ســركيتي
العنــوان  :اســتينيه مــاه .باالبانديــري كاد .نــو ,14:ســاريري-
اسطنبول-تركيا
عنــوان التبليــغ P.O /AGIP - TMP Agents :
Box 3800 Al-Beereh
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()382

Trade Mark No.:25377
In Class: 29
Date: 20/08/2014
In Respect of: Meat, fish, poultry and
game; processed meat products. Dry pulses. Soups and bouillons. Olives and olive
pastes. Milk and milk products (including
butter). Edible vegetable oils. Dried, preserved, frosted, cooked, fumigated, corned
fruits and vegetables (including pollen
prepared as foodstuff). Dried fruits. Nut
and peanut butter, tahini. Eggs, powdered
eggs. Potato chips
In the name of: Sanset Gida Turizm Sanayi
ve Ticaret Anonim Sirketi
Address: Istinye Mah. Balabandere Cad.
No: 14, Sariyer-ISTANBUL-TURKEY
Address for Services:

مالحظــة  :ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــات والعبــارات والرســومات الوصفيــة
واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة

()383

العالمة التجارية رقم 25379:

Trade Mark No.:25379
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يف الصنف 9 :
التاريخ 2014/08/20 :
مــن اجــل  :برمجيــات قابلــة للتنزيــل لتجــار
البيــع بالتجزئــة للســيارات والشــاحنات الصغــرة
والشــاحنات الخفيفــة واملركبــات ذات اســتخدامات
رياضيــة والشــاحنات الثقيلــة ومعــدات اإلنشــاء
واملعــدات الزراعيــة والدراجــات الناريــة والقــوارب
واملركبــات البحريــة واملركبــات الرياضيــة التــي
تعمــل بالطاقــة واملركبــات الرتفيهيــة إلدارة
وتعقــب حمــات اإلعــان والتســويق؛ مجيــات
قابلــة للتنزيــل لتجــار البيــع بالتجزئــة للســيارات
والشــاحنات الصغــرة والشــاحنات الخفيفــة
واملركبــات ذات اســتخدامات رياضيــة والشــاحنات
الثقيلــة ومعــدات اإلنشــاء واملعــدات الزراعيــة
والدراجــات الناريــة والقــوارب واملركبــات البحريــة
واملركبــات الرياضيــة التــي تعمــل بالطاقــة
واملركبــات الرتفيهيــة إلدارة وتعقــب املبيعــات
والتمويــل واملخــزون والتأمــن والضامنــات
والتخزيــن وتوفــر قطــع الغيــار واإلصــاح
ومعلومــات الصيانــة؛ برمجيــات قابلــة للتنزيــل
لتجــار البيــع بالتجزئــة للســيارات والشــاحنات
الصغــرة والشــاحنات الخفيفــة واملركبــات ذات
اســتخدامات رياضيــة والشــاحنات الثقيلــة
ومعــدات اإلنشــاء واملعــدات الزراعيــة والدراجــات
الناريــة والقــوارب واملركبــات البحريــة واملركبــات
الرياضيــة التــي تعمــل بالطاقــة واملركبــات
الرتفيهيــة إلنشــاء وإدارة مبيعــات الخدمــة إلرشــاد
والتواصــل مــع املســتهلكني مــن خــال قنــوات
متعــددة؛ برمجيــات قابلــة للتنزيــل لإلســتخدام يف
إدارة عالقــات العمــاء؛ برمجيــات قابلــة للتنزيــل
لإلســتخدام يف تعقــب وإدارة الحســابات القابلــة
للدفــع والدفعــات وجــدول الرواتــب؛ برمجيــات
القابلــة للتنزيــل إلدارة الوثائــق والســجالت يف
عمليــة مبيعــات البيــع بالتجزئــة اآليل بالتحديــد
إلنشــاء وحفــظ وتنظيــم الوثائــق والســجالت؛
برمجيــات قابلــة للتنزيــل لإلســتخدام يف إدارة
الشــبكة؛ برمجيــات قابلــة للتنزيــل التــي تقــدم
الوقــت الحقيقــي وذكاء إدارة األعــال املتكاملــة
مــن خــال جمــع املعلومــات مــن قواعــد بيانــات
مختلفــة وتقدميهــا يف واجهــة املســتخدم ســهلة
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In Class: 9
Date: 20/08/2014
In Respect of: Downloadable software for retailers
of automobiles, minivans, light trucks, sport utility vehicles, heavy trucks, construction equipment,
agricultural equipment, motorcycles, boats, marine vehicles, powersports vehicles and recreational vehicles to manage and track advertising and
marketing campaigns; Downloadable software for
retailers of automobiles, minivans, light trucks,
sport utility vehicles, heavy trucks, construction
equipment, agricultural equipment, motorcycles,
boats, marine vehicles, powersports vehicles and
recreational vehicles to manage and track sales, financing, inventory, insurance, warranties, storage,
;parts supply, repair, and maintenance information
Downloadable software for retailers of automobiles, minivans, light trucks, sport utility vehicles,
heavy trucks, construction equipment, agricultural
equipment, motorcycles, boats, marine vehicles,
powersports vehicles and recreational vehicles to
create and manage service sales leads and commu;nicate with customers through multiple channels
Downloadable software for use in customer relationship management (CRM); Downloadable software for use in tracking and managing accounts
payable, payments and payroll; Downloadable
software for managing documents and forms in
the automotive retail sales process, namely, software for creating, archiving, and organizing documents and forms; Downloadable software for use
in network management; Downloadable software
that provides real-time, integrated business management intelligence by combining information
from various databases and presenting it in an
easy-to-understand user interface; Computer hardware, namely, computers, personal computers,
computer terminals, computers for network management, networking equipment, servers, computer peripherals, and printers; telephones; bar code
scanners
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الفهــم؛ أجهــزة الحاســوب بالتحديــد الحواســيب
والحواســيب الشــخصية والطرفيــات الحاســوبية
وأجهــزة الحاســوب إلدارة الشــبكة ومعــدات
الشــبكة والخــوادم واألجهــزة امللحقــة بالحاســوب
والطابعــات؛ هواتــف؛ ماســحات الشــيفرات
العموديــة
بأســم  :اكــس واي زد هولدينــغ كومبــاين ,ال ال يس
In the name of: XYZ Holding Company, LLC
(ديالويــر ليمتــد ليابيليتــي كومباين)
)(Delaware limited liability company
العنــوان  :يس/او كوربوريشــن ســرفيس كومبــاينAddress: c/o Corporation Service Company, 2711 ,
 2711ســينرتفيل رود ,ســويت ,400
Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaالواليــات
ويلمينغتــون ,ديالويــر ,19808
.ware 19808, U.S.A
املتحــدة االمريكيــة
Address for Services:
عنــوان التبليــغ /AGIP - TMP Agents :
P.O Box 3800 Al-Beereh

()384

العالمة التجارية رقم 25380:
يف الصنف 16 :
التاريخ 2014/08/20 :
مــن اجــل  :املــواد املطبوعــة بالتحديــد أدلــة
التدريــب والكتــب والنـرات اإلخباريــة الدوريــة
والســجالت ليتــم إســتخدامها مــن قبــل تجــار
البيــع بالتجزئــة والــركات املصنعــة للســيارات
والشــاحنات الصغــرة والشــاحنات الخفيفــة
واملركبــات ذات اســتخدامات رياضيــة والشــاحنات
الثقيلــة ومعــدات اإلنشــاء واملعــدات الزراعيــة
والدراجــات الناريــة والقــوارب واملركبــات البحريــة
واملركبــات الرياضيــة التــي تعمــل بالطاقــة
واملركبــات الرتفيهيــة
بأســم  :اكــس واي زد هولدينــغ كومبــاين ,ال ال
يس (ديالويــر ليمتــد ليابيليتــي كومبــاين)

Trade Mark No.:25380
In Class: 16
Date: 20/08/2014
In Respect of: Printed materials, namely, training manuals, books, newsletters, and forms to be
used by retailers and manufacturers of automobiles, minivans, light trucks, sport utility vehicles,
heavy trucks, construction equipment, agricultural equipment, motorcycles, boats, marine
vehicles, powersports vehicles and recreational
vehicles

In the name of: XYZ Holding Company, LLC
)(Delaware limited liability company
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العنــوان  :يس/او كوربوريشــن ســرفيس كومبــاينAddress: c/o Corporation Service Company, 2711 ,
 2711ســينرتفيل رود ,ســويت ,400
Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaويلمينغتــون ,ديالويــر  ,19808الواليــات
.ware 19808, U.S.A
املتحــدة االمريكيــة
Address for Services:
عنــوان التبليغ /AGIP - TMP Agents :
P.O Box 3800 Al-Beereh

()385

العالمة التجارية رقم 25381:
يف الصنف 35 :
التاريخ 2014/08/20 :
مــن اجــل  :اإلعــان والتســويق؛ خدمــات التســويق
الرقميــة؛ إدارة قواعــد البيانــات املُربمجــة؛ توفــر
خدمــات ذكاء األعــال؛ خدمــات إدارة األعــال؛
استشــارات اســراتيجية التســويق الرقميــة؛
خدمــات استشــارات اإلدارة بالتحديــد تقديــم
التحليــل والتوصيــات بشــأن تحســن تدفقــات
البيــع بالتجزئــة؛ مــزود خدمــة اإلســتعانة بالخدمــة
الخارجيــة يف مجــال إدارة عالقــات العمــاء؛
إستشــارات األعــال يف مجــال الحلــول التحليلــة
التبؤيــة؛ إستشــارات األعــال بالتحديــد جمــع
وتحليــل وتقديــم املعلومــات والبيانــات التجاريــة
لآلخريــن؛ إدارة قواعــد البيانــات املُربمجــة؛
كافــة الخدمــات املذكــورة أعــاه مــزودة لتجــار
البيــع بالتجزئــة والــركات املصنعــة للســيارات
والشــاحنات الصغــرة والشــاحنات الخفيفــة
واملركبــات ذات اســتخدامات رياضيــة والشــاحنات
الثقيلــة ومعــدات اإلنشــاء واملعــدات الزراعيــة
والدراجــات الناريــة والقــوارب واملركبــات البحريــة
واملركبــات الرياضيــة التــي تعمــل بالطاقــة
واملركبــات الرتفيهيــة
بأســم  :اكــس واي زد هولدينــغ كومبــاين ,ال ال يس
(ديالويــر ليمتــد ليابيليتــي كومباين)

Trade Mark No.:25381
In Class: 35
Date: 20/08/2014
In Respect of: Advertising and marketing; Digital marketing services; Computerized database
management; Providing business intelligence
services; Business management services; Digital
marketing strategy consultancy; Management
consulting services, namely, providing analysis
and recommendations on optimizing retail workflows; Outsource service provider in the field of
customer relationship management; Business
consulting in the field of predictive analytic
solutions; Business consulting, namely, gathering,
analyzing and providing business information and
data to others; Computerized database management; All of the foregoing services provided to
retailers and manufacturers of automobiles, minivans, light trucks, sport utility vehicles, heavy
trucks, construction equipment, agricultural
equipment, motorcycles, boats, marine vehicles,
powersports vehicles and recreational vehicles
In the name of: XYZ Holding Company, LLC
)(Delaware limited liability company
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العنــوان  :يس/او كوربوريشــن ســرفيس كومبــاينAddress: c/o Corporation Service Company, 2711 ,
 2711ســينرتفيل رود ,ســويت ,400
Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaويلمينغتــون ,ديالويــر  ,19808الواليــات
.ware 19808, U.S.A
املتحــدة االمريكيــة
Address for Services:
عنــوان التبليــغ /AGIP - TMP Agents :
P.O Box 3800 Al-Beereh

()386

العالمة التجارية رقم 25382:
يف الصنف 38 :
التاريخ 2014/08/20 :
مــن اجــل  :الحلــول الهاتفيــة املتكاملــة التــي تتيــح
لتجــار البيــع بالتجزئــة مــن اإلتصــال والتواصــل عرب
التواجــد ،الرســائل الفوريــة ،بالصــوت والفيديو
بأســم  :اكــس واي زد هولدينــغ كومبــاين ,ال ال يس
(ديالويــر ليمتــد ليابيليتــي كومباين)
العنــوان  :يس/او كوربوريشــن ســرفيس كومبــاين,
 2711ســينرتفيل رود ,ســويت ,400
ويلمينغتــون ,ديالويــر  ,19808الواليــات
املتحــدة االمريكيــة
عنــوان التبليــغ /AGIP - TMP Agents :
P.O Box 3800 Al-Beereh

Trade Mark No.:25382
In Class: 38
Date: 20/08/2014
In Respect of: Integrated telephony solutions that
allow automotive retailers to connect and communicate via presence, instant messaging, voice
and video
In the name of: XYZ Holding Company, LLC
)(Delaware limited liability company
Address: c/o Corporation Service Company, 2711
Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Dela.ware 19808, U.S.A
Address for Services:

()387
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Trade Mark No.:25383
In Class: 41
Date: 20/08/2014
In Respect of: Educational and training services
for retailers of automobiles, minivans, light
trucks, sport utility vehicles, heavy trucks, construction equipment, agricultural equipment, motorcycles, boats, marine vehicles and recreational
vehicles

العالمة التجارية رقم 25383:
يف الصنف 41 :
التاريخ 2014/08/20 :
مــن اجــل  :الخدمــات التعليميــة والتدريبيــة
لتجــار البيــع بالتجزئــة للســيارات والشــاحنات
الصغــرة والشــاحنات الخفيفــة واملركبــات ذات
اســتخدامات رياضيــة والشــاحنات الثقيلــة
ومعــدات اإلنشــاء واملعــدات الزراعيــة والدراجات
الناريــة والقــوارب واملركبــات البحريــة واملركبــات
الرياضيــة التــي تعمــل بالطاقــة واملركبــات
الرتفيهيــة
بأســم  :اكــس واي زد هولدينــغ كومبــاين ,ال ال
In the name of: XYZ Holding Company, LLC
يس (ديالويــر ليمتــد ليابيليتــي كومبــاين)
)(Delaware limited liability company
العنــوان  :يس/او كوربوريشــن ســرفيس كومبــاينAddress: c/o Corporation Service Company, 2711 ,
Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Dela 2711ســينرتفيل رود ,ســويت ,400
.ware 19808, U.S.A
ويلمينغتــون ,ديالويــر  ,19808الواليــات
املتحــدة االمريكيــة
:Address for Services
عنــوان التبليغ /AGIP - TMP Agents :
P.O Box 3800 Al-Beereh
()388

العالمة التجارية رقم 25384:
يف الصنف 42 :
التاريخ 2014/08/20 :
مــن اجــل  :الربمجيــات كخدمــة لتجــار البيــع
بالتجزئــة للســيارات والشــاحنات الصغــرة
والشــاحنات الخفيفــة واملركبات ذات اســتخدامات
رياضيــة والشــاحنات الثقيلــة ومعــدات اإلنشــاء
واملعــدات الزراعيــة والدراجــات الناريــة والقوارب
واملركبــات البحريــة واملركبــات الرياضيــة التــي
تعمــل بالطاقــة واملركبــات الرتفيهيــة إلدارة
وتعقــب حمــات اإلعــان والتســويق؛ الربمجيــات
كخدمــة لتجــار البيــع بالتجزئــة للســيارات
والشــاحنات الصغــرة والشــاحنات الخفيفــة
واملركبــات ذات اســتخدامات رياضيــة والشــاحنات

Trade Mark No.:25384
In Class: 42
Date: 20/08/2014
In Respect of: Software as a service (SAAS) services for retailers of automobiles, minivans, light
trucks, sport utility vehicles, heavy trucks, construction equipment, agricultural equipment, motorcycles, boats, marine vehicles, powersports
vehicles and recreational vehicles to manage and
track advertising and marketing campaigns; Software as a service (SAAS) services for retailers of
automobiles, minivans, light trucks, sport utility
vehicles, heavy trucks, construction equipment,
agricultural equipment, motorcycles,
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الثقيلــة ومعــدات اإلنشــاء واملعــدات الزراعيــة
والدراجــات الناريــة والقــوارب واملركبــات البحريــة
واملركبــات الرياضيــة التــي تعمــل بالطاقــة
واملركبــات الرتفيهيــة إلدارة وتعقــب املبيعــات
والتمويــل واملخــزون والتأمــن والضامنــات
والتخزيــن وتوفــر قطــع الغيــار واإلصــاح
ومعلومــات الصيانــة؛ الربمجيــات كخدمــة
لتجــار البيــع بالتجزئــة للســيارات والشــاحنات
الصغــرة والشــاحنات الخفيفــة واملركبــات ذات
اســتخدامات رياضيــة والشــاحنات الثقيلــة
ومعــدات اإلنشــاء واملعــدات الزراعيــة والدراجات
الناريــة والقــوارب واملركبــات البحريــة واملركبــات
الرياضيــة التــي تعمــل بالطاقــة واملركبــات
الرتفيهيــة إلنشــاء وإدارة مبيعــات الخدمــة إلرشــاد
والتواصــل مــع املســتهلكني مــن خــال قنــوات
متعــددة؛ الربمجيــات كخدمــة لإلســتخدام يف إدارة
عالقــات العمــاء؛ الربمجيــات كخدمــة للموظفيــن
لإلســتخدام يف تعقــب وإدارة الحســابات القابلــة
للدفــع والدفعــات وجــدول الرواتــب؛ الربمجيــات
كخدمــة إلدارة الوثائــق والســجالت يف عمليــة
مبيعــات البيــع بالتجزئــة اآليل بالتحديــد
الربمجيــات إلنشــاء وحفــظ وتنظيــم الوثائــق
والســجالت؛ الربمجيــات كخدمــة لإلســتخدام يف
إدارة الشــبكة؛ الربمجيــات كخدمــة التــي تقــدم
الوقــت الحقيقــي وذكاء إدارة األعــال املتكاملــة
مــن خــال جمــع املعلومــات مــن قواعــد بيانــات
مختلفــة وتقدميهــا يف واجهــة املســتخدم ســهلة
الفهــم؛ خدمــات الدعــم الفنــي؛ خدمــات تصميــم
وتطويــر وبرمجــة برمجيــات الحاســوب لآلخريــن؛
خدمــات الحاســوب بالتحديــد تصميــم وتطبيــق
وحفــظ مواقــع اإلنرتنــت لآلخريــن؛ إســتضافة
مواقــع اإلنرتنــت لآلخريــن عــى خــوادم الحاســوب
لشــبكة الحاســوب العامليــة؛ تثبيــت برمجيــات
الحاســوب

boats, marine vehicles, powersports vehicles and
recreational vehicles to manage and track sales, financing, inventory, insurance, warranties, storage,
;parts supply, repair, and maintenance information
Software as a service (SAAS) services for retailers
of automobiles, minivans, light trucks, sport utility vehicles, heavy trucks, construction equipment,
agricultural equipment, motorcycles, boats, marine vehicles, powersports vehicles and recreational vehicles to create and manage service and sales
leads and communicate with customers through
)multiple channels; Software as a service (SAAS
services for use in customer relationship management (CRM); Software as a service (SAAS) services for employers to track and manage accounts
payable, payments and payroll; Software as a service (SAAS) services for managing documents
and forms in the automotive retail sales process,
namely, software for creating, archiving, and organizing documents and forms; Software as a service
;(SAAS) services for use in network management
Software as a service (SAAS) services that provide
real-time, integrated business management intelligence by combining information from various
databases and presenting it in an easy-to-under;stand user interface; Technical support services
Computer software design, development, and programming services for others; Computer services,
namely, designing, implementing, and maintaining web site for others; Hosting the web sites of
others on computer servers for a global computer
network; Installation of computer software

بأســم  :اكــس واي زد هولدينــغ كومبــاين ,ال ال
يس (ديالويــر ليمتــد ليابيليتــي كومبــاين)
العنــوان  :يس/او كوربوريشــن ســرفيس كومبــاين,
 2711ســينرتفيل رود ,ســويت ,400
ويلمينغتــون ,ديالويــر  ,19808الواليــات
املتحــدة االمريكيــة

In the name of: XYZ Holding Company, LLC
)(Delaware limited liability company
Address: c/o Corporation Service Company, 2711
Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Dela.ware 19808, U.S.A
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Address for Services:

عنوان التبليغ /AGIP - TMP Agents :
P.O Box 3800 Al-Beereh

()389

العالمة التجارية رقم 25425:
يف الصنف 3 :
التاريخ 2014/08/21 :
مــن اجــل  : :كحــل (مــن نــوع ســورما) ،كحــل،
قلــم حواجــب ،قلــم تحديــد العيــون ،ظــل العيــون،
مكيــاج العيــون ،كــادات العيــون ،كريــم العيــون،
جــل العيــون ،عطــور ومركبــات معطِّـــرة ،زيــوت
عطريــة ،مســتحرضات تجميــل (غــر طبيــة) ،عطــور
الــورد ،زيــوت وغســوالت للشــعر ،زيــوت مخلطــة
مســتخلصة مــن الــورود ،كولونيــا ،غســوالت
ترطيــب ،صابــون ،شــامبو ،بــودرة التالــك ،منظفــات
أســنان ،صبغــات للشــعر ،أحمــر الشــفاه ،مزيــات
الروائــح الكريهــة
بأسم  :هاشام مانجي باداميش سورماواال
العنــوان  ،86/176 :هريجــي كــوريش هــاوس،
أوب .نــول بــازار بوليــس تشــويك ،مومبــاي 003
 ،400الهنــد.
عنــوان التبليــغ  :ســاس للملكيــه الفكريــه ص.ب
 219نابلــس -فلســطني

Trade Mark No.:25425
In Class: 3
Date: 21/08/2014
In Respect of: Kohl (Surma type), kajal, eyebrow
pencils, eyeliners, eyeshadow, eye makeup, eye
compresses, eye cream, eye gels,perfumes and
perfumery compounds, essential oils,cosmetics
(non-medicated), attars, hair oils and hair lotions,blended rosa oils, cologne, moisturizing
lotions, soaps,shampoos, talcum powder, denti.frices, hair dye, rouge, deodorants

In the name of: HASHAM MANJI PADAMSHI
SURMAWALLA
Address: 176/86, Hirji Korshi House, Opp. Null
,Bazar Police Chowky
Address for Services:

()390
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العالمة التجارية رقم 25426:
يف الصنف 7 :
التاريخ 2014/08/21 :
مــن اجــل  :التجهيــزات لالســتخدامات املنزليــة
غــر الــواردة يف فئــات أخــرى ،الخالطــات
الكهربائيــة ،فتاحــات العلــب ،مح ـرات الطعــام،
عصــارات الفاكهــة ،املطاحــن والخالطــات (آالت)؛
الســكاكني الكهربائيــة؛ تجهي ـزات املطبــخ الخاصــة
بالطعــام غــر الــواردة يف فئــات أخــرى؛ أجهــزة
إزالــة الغبــار الكهربائيــة لغايــات التنظيــف ،مبــا
يف ذلــك املكانــس الكهربائيــة؛ خراطيــم املكانــس
الكهربائيــة؛ أكيــاس املكانــس الكهربائيــة والقطــع
األخــرى للمكانــس الكهربائيــة؛ آالت تنظيــف
الســجاد؛ آالت تنظيــف األرضيــات؛ آالت التنظيــف
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Trade Mark No.:25426
In Class: 7
Date: 21/08/2014
In Respect of: Appliances for household purposes
not included in other classes, electric blenders,
can openers, food processors, fruit presses, mills
and mixers (machines); electric knives; kitchen
;appliances for food not included in other classes
electric dust removing apparatus for cleaning purposes, including vacuum cleaners; vacuum cleaner hoses, vacuum cleaner bags and other parts of
vacuum cleaners; carpet cleaning machines; floor
;cleaning machines; steam cleaning machines

بالبخــار؛ آالت الكــوي ومــكاوي الضغــط؛ قطــع ironing machines and ironing presses; parts of the
البضائــع املذكــورة أعــاه.
.aforesaid goods
بأسم  :كونينكليجك فيليبس أن.يف.
.In the name of: Koninklijke Philips N.V
Address: High Tech Campus 5, 5656AE, Eindالعنــوان  :هــاي تيــش كامبــوس  5656 ، 5إيــه
hoven, The Netherlands
إي  ،أيندهوفــن  ،هولنــدا
Address for Services:
عنــوان التبليــغ  :ص.ب  74472البــرة .هاتــف
2989760

()391

العالمة التجارية رقم 25427:
يف الصنف 8 :
التاريخ 2014/08/21 :
مــن اجــل  :العــدد واألدوات اليدويــة (العاملــة
باليــد)؛ الشــفرات؛ مالقــط ومقصــات الشــعر
الكهربائيــة وغــر الكهربائيــة؛ املقصــات الخاصــة
بقــص الشــعر؛ مقصــات األظافــر ،مســتلزمات نــزع
الشــعر ،التــي تســتخدم لتنظيــف األنــف؛ مالقــط
إزالــة الشــعر الكهربائيــة وغــر الكهربائيــة؛

Trade Mark No.:25427
In Class: 8
Date: 21/08/2014
In Respect of: Hand tools and implements
(hand-operated); razors; electric and non- electric hair clippers and hair trimmers; scissors to
trim hair; nail clippers; depilation appliances, also
serving as nose cleaners; electric or non-electric
hair-removing tweezers; electric or non- electric

العدد الثاين عرش 2015 / 4 / 19

273

مبــارد األظافــر الكهربائيــة وغــر الكهربائيــة؛
عــدد العنايــة باألظافــر وأظافــر األقــدام؛ مثاقــب
إلحــداث الثقــوب يف الحلــات (عــدد يدويــة)؛
مالقــط التقــاط الحلــات واألشــياء األخــرى مــن
املعقــات؛ املــكاوي الكهربائيــة ومــكاوي البخــار؛
مصففــات الشــعر الكهربائيــة؛ قطــع ومســتلزمات
مــا ذكــر ســابقاً مــن بضائــع.

nail files; electric or non-electric manicure and
pedicure sets; punches for making holes in teats
(hand tools); tongs for picking up teats and other
objects from a sterilizer; electric irons and steam
irons; electric hair stylers; parts of the aforesaid
goods.

بأسم  :كونينكليجك فيليبس أن.يف.
العنــوان  :هــاي تيــش كامبــوس  5656 ، 5إيــه
إي  ،أيندهوفــن  ،هولنــدا
عنــوان التبليــغ  :ص.ب  74472البــرة .هاتــف
2989760

.In the name of: Koninklijke Philips N.V
Address: High Tech Campus 5, 5656AE, Eindhoven, The Netherlands
Address for Services:

()392

العالمة التجارية رقم 25428:
يف الصنف 9 :
التاريخ 2014/08/21 :
مــن اجــل  :األجهــزة واألدوات العلميــة واملالحيــة
واملســاحية وأجهــزة وأدوات التصويــر الفوتوغـرايف
والســيناميئ واألجهــزة واألدوات البرصيــة وأجهــزة
وأدوات الــوزن والقيــاس واإلشــارة واملراقبــة
(اإلرشاف) واإلنقــاذ والتعليــم؛ أجهــزة وأدوات
توصيــل أو فتــح أو تحويــل أو تكثيــف أو تنظيــم
أو التحكــم يف الطاقــة الكهربائيــة؛ املكونــات
الكهربائيــة واأللكرتونيــة وتحديــداً الصاممــات
الثنائيــة واملقاومــات واملكثفــات والرتانزســتورات
والقنــوات واملوصــات والوصــات؛ أجهــزة التلفــاز
أجهــزة الهاتــف ،الهواتــف النقالــة؛ آالت الــرد
الهاتفــي؛ آالت اإلمــاء؛ جهــزة التحكــم وبرامــج
برمجيــات الحاســوب ألنظمــة اإلضــاءة غــر
الــواردة؛

Trade Mark No.:25428
In Class: 9
Date: 21/08/2014
In Respect of: Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision),
life- saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating
or controlling electricity; electric and electronic
components, namely, diodes, resistors, capacitors,
;transistors, conduits, conductors and couplers
;television apparatus; telephones, mobile phones
telephone answering machines; dictating machines; control apparatus and computer software
programs for lighting systems, not included in other classes; light-emitting diodes (LEDs),
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يف فئــات أخــرى؛ الصاممــات الثنائيــة الباعثــة
للضــوء ،وحــدات الصاممــات الثنائيــة الباعثــة
للضــوء املكونــة كليــاً أو جزئيــاً مــن صاممــات
ثنائيــة باعثــة للضــوء أو صاممــات ثنائيــة عضويــة
باعثــة للضــوء أو صاممــات ثنائيــة بوليمريــة باعثــة
للضــوء؛ أجهــزة التحكــم البرصيــة ،أجهــزة التحكــم
الحراريــة؛ أجهــزة تســجيل أو إرســال أو نســخ
األصــوات أو الصــور؛ مكــرات الصــوت ،أبــواق
مك ـرات الصــوت؛ حامــات بيانــات مغناطيســية؛
أقــراص التســجيل؛ األقــراص املضغوطــة ،أقــراص
الفيديــو الرقميــة ووســائط التســجيل الرقميــة
األخــرى؛ معــدات معالجــة البيانــات ،الحواســيب؛
برمجيــات الحاســوب؛ فــأرات الحاســوب ،أجهــزة
إدخــال البيانــات ،ك ـرات التحكــم والتتبــع ،ألــواح
التحكــم العاملــة باللمــس وعــي التحكــم؛ أدوات
التحكــم عــن بعــد وأجهــزة التحكــم الطرفيــة
للحواســيب الشــخصية ومــن أجــل الجحواســيب
الشــخصية ملراكــز الوســائط؛ أجهــزة التأشــر
واملــؤرشات األلكرتونيــة العاملــة باألشــعة تحــت
الحمــراء والليــزر ،حساســات الليــزر ،باإلضافــة
لألجهــزة التــي تشــتمل عــى الوظائــف ســابقة
الذكــر؛ الكواشــف ،الرقاقــات؛ أشــباه املوصــات،
الــدارات املتكاملــة؛ برامجيــات التشــغيل
للبضائــع املذكــورة أعــاه؛ أجهــزة اإلنــذار؛
موازيــن الرضــع؛ شاشــات اتصــال الســلكية معــززة
رقميــة ،منظــات الحــرارة ومنظــات الحــرارة
األلكرتونيــة ،باســتثناء مــا هــو للغايــات الطبيــة،
مبــا يف ذلــك مقاييــس الحـرارة عــى شــكل لهايــات؛
املالبــس املضــادة لإلشــعاع؛ املنشــورات األلكرتونيــة
القابلــة للتحميــل املقدمــة عــر االنرتنــت مــن
قواعــد بيانيــة أو عــى االنرتنــت؛ وســائط تخزيــن
البيانــات؛ األقـراص املضغوطــة التفاعليــة واألقراص
املدمجــة؛ التســجيالت ،األرشطــة ،األقـراص ،أرشطــة
الكاســيت ،األرشطــة ،البطاقات والناقالت املشــابهة
األخــرى ،التــي تحتــوي جميعهــا أو تكــون مــن
أجــل تســجيل األصــوات أو الفيديــو أو البيانــات
أو الصــور أو األلعــاب أو النصــوص أو الربامــج
أو املعلومــات؛ برامــج برمجيــات الحاســوب
وتطبيقــات الربمجيــات للهواتــف النقالــة واألجهــزة
األلكرتونيــة الرقميــة النقالــة املحمولــة األخــرى،
التطبيقــات النقالــة؛
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LED modules fully or partially consisting of integrated LEDS, OLEDs, polymer light-emitting
diodes; optical control apparatus, thermal control
apparatus; apparatus for recording, transmission
or reproduction of sound or images; loudspeakers,
loudspeaker horns; magnetic data carriers, recording discs; compact discs, DVDs and other digital recording media; data processing equipment,
computers; computer software; computer mice,
data entry apparatus, trackballs, touch pads and
joysticks; remote controls and peripheral control
devices for personal computers, for media center
PC; pointing devices and electronic, infrared and
laser pointers, laser sensors, as well as apparatus
combining aforesaid functionalities; detectors,
chips; semiconductors, integrated circuits; oper;ating software for the aforesaid goods; alarms
scales for babies; DECT monitors, thermometers
and electronic thermometers, other than for med;ical purposes, included soother thermometers
anti-radiation garment; downloadable electronic
publications, provided online from databases or on
the Internet; data storage media; interactive compact discs and CD-ROMs; records, tapes, discs,
cassettes, cartridges, cards and other similar carriers, all containing or for recording sound, video,
data, images, games, text, programs or information; computer software programs and software
applications for mobile phones and other handheld
;mobile digital electronic devices, mobile apps
computer programs for accessing, browsing and
searching online databases; computer software
and firmware, namely operating system programs,
data synchronization programs, and application
development computer software programs for personal and handheld computers; spectacle frames,
eyeglasses, sunglasses; fridge magnets; monitoring apparatus, electric; baby monitors; audio mon;)itors; digital video monitors; monitors (hardware
;chargers for electric batteries; battery chargers
;batteries and rechargeable batteries
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برامــج الحاســوب لتقييــم وتصفــح والبحــث
يف قواعــد البيانــات عــر االنرتنــت؛ برمجيــات
الحاســوب والربامــج األساســية ،تحديــداً برامــج
أنظمــة التشــغيل ،برامــج مزامنــة البيانــات،
وبرامــج برمجيــات الحاســوب لتطويــر التطبيقــات
للحواســيب الشــخصية واملحمولــة؛ إطــارات
النظــارات ،النظــارات ،النظــارات الشمســية؛
مغنطيســات الزينــة التــي تعلــق عــى الثالجــات؛
أجهــزة املراقبــة الكهربائيــة؛ أجهــزة مراقبــة الرضع؛
أجهــزو املراقبــة الصوتيــة؛ أجهــزة مراقبــة الفيديــو
الرقميــة؛ أجهــزة املراقيــة (تجهيــزات)؛ شــواحن
البطاريــات الكهربائيــة؛ شــواحن البطاريــات؛
البطاريــات والبطاريــات القابلــة للشــحن؛ شــواحن
البطاريــات؛ البطاريــات والبطاريــات القابلــة
للشــحن؛ مجموعــات البطاريــات القابلــة للشــحن؛
وحــدات املعالجــة املركزيــة ملراقبــة الرضــع؛
التوصيــات الكهربائيــة ملراقبــة الرضــع؛ وصــات
التمديــد إليصــال الطاقــة الكهربائيــة؛ حــاالت
الشــواحن للوحــدات الرئيســية؛ قطــع شاشــات
مراقبــة الرضــع؛ منظــات الحــرارة للحاممــات
والغــرف؛ إطــارات الصــور الرقميــة؛ مقاييــس
الضغــط لغــر االســتخدامات الطبيــة؛ أجهــزة
األشــعة الســينية لغــر االســتخدامات الطبيــة؛
قطــع مــا ذكــر ســابقاً مــن بضائــع.

rechargeable battery pack; central processing unit
for baby monitor; electric connections for baby
monitor; electrical power extension cords; char;ger stand for parent unit; parts of baby monitors
bath and room thermometers; digital photograph
frames; stress meters not for medical use; X- ray
apparatus not for medical purposes; parts of the
aforesaid goods.

بأسم  :كونينكليجك فيليبس أن.يف.
العنــوان  :هــاي تيــش كامبــوس  5656 ، 5إيــه
إي  ،أيندهوفــن  ،هولنــدا
عنــوان التبليــغ  :ص.ب  74472البــرة .هاتــف
2989760

.In the name of: Koninklijke Philips N.V
Address: High Tech Campus 5, 5656AE, Eindhoven, The Netherlands
Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 25429:
يف الصنف 10 :

Trade Mark No.:25429
In Class: 10
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التاريخ 2014/08/21 :
مــن اجــل  :األجهــزة واألدوات الجراحيــة والطبيــة
ولطــب األســنان والبيطــرة؛ املالبــس املعــدة
خصيصــاً لغــرف الجراحــة؛ املصابيــح واألضــواء
لالســتخدامات الطبيــة والعالجيــة والجراحيــة
ولطــب األســنان والبيطــرة؛ األطــراف والعيــون
واألســنان االصطناعيــة؛ البطانيــات الكهربائيــة
لالســتخدامات الطبيــة؛ أجهــزة وأدوات ومعــدات
اإلشــعاعات فــوق البنفســجية وتحــت الحمــراء
لالســتخدام الطبــي؛ أجهــزة وأنابيــب وتجهيــزات
وأدوات األشــعة الســينية لالســتخدام الطبــي؛
أدوات الســمع؛ زجاجــات اإلرضــاع؛ الحلــات
واملهدئــات ،تتضمــن املصاصــات و السالســل
و املالقــط و حامــات اخــرى مشــابة وحلقــات
التســنني؛ املالعــق واملغذيــات إلعطــاء األدويــة؛
األوعيــة املعــدة لالســتخدام الطبــي؛ مضخــات
الصــدر؛ أدوات اإلرضــاع لالســتخدام يف الرضاعــة
الطبيعيــة ،تحديــدا :واقيــات الصــدر وواقيــات
الحلــات؛ موازيــن الحــرارة لالســتخدام
الطبي؛الواقيــات الذكريــة؛ الحاضنــات لألطفــال
الرضــع؛ كــرايس املرحــاض للرضــع واألطفــال؛
أجهــزة التدليــك الكهربائيــة أو غــر الكهربائيــة
ومدلــكات الجســم والصــدر؛ قفــازات التدليــك؛
أجهــزة توليــد االهتــزازات للتدليــك؛ أحزمــة
الدعــم خــال الحمــل؛ زجاجــات اإلرضــاع للرضــع؛
زجاجــات اإلرضــاع لالســتخدام مــرة واحــدة؛
زجاجــات اإلرضــاع للرضــع املعــدة لالســتخدام مــرة
واحــدة؛ واقيــات الحلــات؛ أكيــاس الثلــج للغايات
الطبيــة؛ زجاجــات تخزيــن حليــب الصــدر؛
األكيــاس واألوعيــة الطبيــة املامثلــة والتــي ميكــن
تجميدهــا او تســخينها؛ دمــى لالطفــال الرضــع؛
موازيــن الحـرارة لــأذن وجبهــة الــرأس لالســتخدام
الطبــي؛ أجهــزة إزالــة مخــاط األنــف ،تحديــدا:
موســعات األنــف الخارجيــة وشــفاطات األنــف
وأوعيــة ري األنــف وأوعيــة غســيل األنــف؛ الليــزر
للمعالجــة الطبيــة والتجميليــة للوجــه والبــرة؛
أجهــزة تجديــد البــرة ،تحديــدا :أنظمــة الليــزر
املحمولــة التــي تتكــون مــن الليــزر املحمــول
باليــد لالســتخدام يف املعالجــة التجميليــة والطبيــة
والجلديــة للوجــه والبــرة؛ معــدات وأدوات طــب
األســنان لتلميــع أو تبييــض األســنان،
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Date: 21/08/2014
In Respect of: Surgical, medical, dental and veterinary instruments and apparatus; clothes especially for operating rooms; lights and lamps for
medical, curative, surgical, dental and veterinary
use; artificial limbs, eyes and teeth; electric blankets for medical use; ultraviolet and infrared irradiation apparatus, devices and instruments for
medical use; X-ray apparatus, tubes, installations
and instruments for medical use; hearing instruments; feeding bottles; teats and soothers, including pacifiers, also chains, clips and other similar
holders therefor; teething rings; spoons and medical feeders for administering medicines; incubators for medical purposes; breast pumps; nursing appliances for use in breast feeding, namely,
breast shields and nipple protectors; thermometers
;for medical use; condoms; incubators for babies
commode chairs for babies and children; massage
apparatus, electric or non-electric, body and breast
massage apparatus; gloves for massage; vibration
generating apparatus for massage; pregnancy support belt; babies bottles; disposable disposable
babies bottles; nipple shields; icepack for medical
purposes; breast milk storage bottles, pouches and
other similar containers, that also can be frozen
or heated; dummies for babies; ear and forehead
thermometers for medical use; medical apparatus
for removing nasal mucous, namely, external nasal
dilators, nasal aspirators, nasal irrigation vessels
and naval lavage vessels; lasers for medical and
cosmetic treatment of the face and the skin; skin
rejuvenating apparatus, namely, portable laser
systems, consisting of a handheld laser for use in
cosmetic, medical and dermatological treatment of
the face and the skin; dental instruments and tools
for dental bleaching, or whitening, namely dental
curing lights, curing dental bite trays, intra-oral
dental lights, and polymerization apparatus for
dental purposes; parts of the aforesaid goods.
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تحديــدا :أضــواء عــاج األســنان وقوالــب أخــذ
طبعــة األســنان واملصابيــح الفمويــة الداخليــة
وأجهــزة البلمــرة لغايــات طــب األســنان؛ قطــع
للبضائــع املذكــورة ســابقا.
بأسم  :كونينكليجك فيليبس أن.يف.
العنــوان  :هــاي تيــش كامبــوس  5656 ، 5إيــه
إي  ،أيندهوفــن  ،هولنــدا
عنــوان التبليــغ  :ص.ب  74472البــرة .هاتــف
2989760

.In the name of: Koninklijke Philips N.V
Address: High Tech Campus 5, 5656AE, Eindhoven, The Netherlands
Address for Services:

()394

العالمة التجارية رقم 25430:
يف الصنف 11 :
التاريخ 2014/08/21 :
مــن اجــل  :تجهيــزات وأجهــزة وأدوات اإلنــارة
والتدفئــة وتوليــد البخــار والطهــي والتربيــد
والتجميــد والتجفيــف والتهويــة وتوزيــع امليــاه
واالســتخدامات الصحيــة؛ الشــوايات الكهربائيــة،
املحمصــات ،آالت أعــداد الخبــز ،الشــوايات
الحجريــة ،آالت تحضــر الشــطائر ،محــرات
الشــطائر املحمصــة ،آالت إعــداد القهــوة ،آالت
تنقيــة القهــوة ،األباريــق الكهربائيــة ،املبخــرات
(للطهــي) ،طباخــات األرز ،األفــران وأفــران
املايكروويــف؛ املصابيــح الكهربائيــة؛ تجهيــزات
وأجهــزة وأدوات الرتطيــب وإزالــة الرطوبــة؛ أجهزة
وأدوات التكييــف؛ أجهــزة التحميــص؛ خزانــات
املــاء الحــار؛ تجهيــزات إســالة الغــازات؛ أجهــزة
وأدوات التعقيــم؛ الســخانات واملدفئــات لقنــاين
إلرضــاع واملــواد الغذائيــة الســائلة و الصلبــة؛

Trade Mark No.:25430
In Class: 11
Date: 21/08/2014
ments for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, freezing, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes; electric
grills, toasters, bread-making machines, stone
grills, sandwich makers, toasted sandwich makers, coffee makers, filter coffee machines, electric
kettles, steamers (for cooking), rice cookers, ovens and microwaves; electric lamps; humidifying
and dehumidifying installations, apparatus and instruments; apparatus and instruments for air conditioning; toasters; hot water tanks; installations
for liquefying gases; apparatus and instruments
for sterilizing; heaters and warmers for feeding
bottles, foodstuffs, liquids and solids; steam generating apparatus to generate steam for ironing In
Respect of: Installations, apparatus and instrupurposes, for domestic use; air filters
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أجهــزة توليــد البخــار مــن أجــل توليــد البخــار
لغايــات الكــوي ولألســتخدامات املنزليــة؛ فالتــر
الهــواء ،منقيــات الهــواء وأجهــزة ترطيــب الهــواء؛
قنــاين امليــاه الســاخنة؛ املقــايل الكهربائيــة واملقــايل
منخفضــة الدهــون؛ مجففــات الشــعر الكهربائيــة؛
آالت صنــع القهــوة الكهربائيــة؛ أجهــزة تنظيــف
املالبــس بالبخــار؛ مــردات حليــب األم؛ قطــع
البضائــع املذكــورة ســابقاً.
بأسم  :كونينكليجك فيليبس أن.يف.
العنــوان  :هــاي تيــش كامبــوس  5656 ، 5إيــه
إي  ،أيندهوفــن  ،هولنــدا
عنــوان التبليــغ  :ص.ب  74472البــرة .هاتــف
2989760
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 air purifiers and air humidifiers; hot water bot� ,
tles; electric fryers and low-fat fryers; electric hair
dryers; electric coffee makers; garment steamers; coolers for breast milk; parts of the aforesaid
.goods

.In the name of: Koninklijke Philips N.V
Address: High Tech Campus 5, 5656AE, Eindhoven, The Netherlands
Address for Services:
()395

العالمة التجارية رقم 25431:
يف الصنف 16 :
التاريخ 2014/08/21 :
مــن اجــل  :الــورق؛ الــورق املقــوى؛ املطبوعــات،
الصحــف ،املنشــورات الدوريــة ،الكتــب،
الكتالوجــات ،الكتيبــات التعريفيــة ،املجلــدات،
امللصقــات ،دفاتــر اليوميــات ،الن ـرات اإلخباريــة،
املنشــورات واملجــات املطبوعــة؛ مــواد تجليــد
الكتــب؛ الصــور الفوتوغرافيــة؛ القرطاســية؛ مــواد
الكتابــة؛ أقــام الرصــاص؛ أقــام الحــر؛ مــواد
التغليــف املصنوعــة مــن البالســتيك أو الــورق أو
الكرتــون غــر الــواردة يف فئــات أخرى؛ مــواد اللصق
املســتعملة للقرطاســية أو لألغـراض املنزليــة؛ مــواد
الســتخدام الفنانــن؛ فــرش الدهــان أو الرســم؛
اآلالت الكاتبــة واللــوازم املكتبيــة (عــدا األثــاث)؛
أدوات فتــح الرســائل؛ مــواد التدريــس والتعليــم
(عــدا األجهــزة)؛ حــروف الطباعــة وقطــع الطباعــة
يف اآلالت الطابعــة؛ كليشــيهات الطباعــة؛ الفــوط
الورقيــة القابلــة للطــرح (مناديــل) لالســتخدام مــع
الرضــع واألطفــال؛ املريــات واملريــات القابلــة

Trade Mark No.:25431
In Class: 16
Date: 21/08/2014
In Respect of: Paper; cardboard; printed matter,
newspapers, periodicals, books, catalogues, brochures, folders, posters, diaries, newsletters, printed publications and magazines; bookbinding ma;terial; photographs; stationery; writing material
pencils; pens; materials for packaging of plastic,
;paper or cardboard, not included in other classes
adhesives materials for stationery and household
purposes; artists’ materials; paint brushes; type;)writers and office requisites (other than furniture
letter openers; instructional and teaching material (except apparatus ); printers’ type; printing
blocks cliches (stereotypes); disposal paper wipes
(tissues) for use on babies and infants; bibs and
disposable bibs made of paper; table napkins of
paper; plastic bags for packaging ice bags for mi;crowave; cooking; plastic oven cooking bags
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للطــرح املصنوعــة مــن الــورق؛ مناديــل املائــدة handkerchiefs of paper; paper wipes with cel-
الورقيــة؛ األكيــاس البالســتيكية لتغليــف أكيــاس lulose; banners of paper; parts of the aforesaid
الثلــج للطهــي يف املايكروويــف؛ أكيــاس الطهــي
.goods; paintings on silk
البالســتيكية يف األف ـران؛ املناديــل الورقيــة؛ الفــوط
الورقيــة املــزودة بالســيليلوز؛ الرايــات الورقيــة؛
قطــع البضائــع املذكــورة أعــاه؛ لوحــات الرســم
عــى الحريــر.
بأسم  :كونينكليجك فيليبس أن.يف.
.In the name of: Koninklijke Philips N.V
Address: High Tech Campus 5, 5656AE, Eindالعنــوان  :هــاي تيــش كامبــوس  5656 ، 5إيــه
hoven, The Netherlands
إي  ،أيندهوفــن  ،هولنــدا
Address for Services:
عنــوان التبليــغ  :ص.ب  74472البــرة .هاتــف
2989760
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العالمة التجارية رقم 25432:
يف الصنف 21 :
التاريخ 2014/08/21 :
مــن اجــل  :األواين أو األوعيــة لالســتعامل املنــزيل
وللمطبــخ؛ األمشــاط واإلســفنج؛ الفــراَيش (عــدا
فــ َرش التلويــن أو الدهــان)؛ فــرايش األســنان
وفــرايش األســنان املوضوعــة يف األصابــع؛ أجهــزة
تنظيــف األســنان واللثــة ،لالســتخدام املنــزيل؛
أدوات التنظيــف للعنايــة باألســنان؛ األجهــزة
التــي تســتخدم امليــاه والهــواء للعنايــة باألســنان،
لالســتخدام املنــزيل؛ مــواد صناعــة الفــرايش؛
فـرايش الشــعر املســخنة كهربائيـاً؛ أمشــاط الشــعر
الكهربائيــة؛ فــرايش الشــعر الــدوارة الكهربائيــة؛
أدوات التنظيــف؛ األواين الزجاجيــة والخزفيــة
والفخاريــة غــر الــواردة يف فئــات أخــرى والتــي
تتضمــن التامثيــل والنصــب؛ األكــواب واألوعيــة
املعــدة إلرضــاع وتغذيــة الرضــع واألطفــال؛
فوهــات األكــواب املعــدة إلرضــاع وتغذيــة الرضــع

Trade Mark No.:25432
In Class: 21
Date: 21/08/2014
In Respect of: Household or kitchen utensils and
containers; combs and sponges; brushes (except
;paint brushes); toothbrushes, finger toothbrush
apparatus for cleaning teeth and gums, for home
;use (added); flossing instruments for dental care
apparatus which use water and air for dental care,
for home use; brush-making materials; electrically
heated hair brushes; electric hair combs; electric
rotating hair brushes; articles for cleaning purposes; glassware, porcelain and earthenware not in
statuettes; cups and vessels adapted for feeding
babies and children; spouts for cups, adapted for
feeding babies and children; cups for food; containers for use in the sterilization of babies’ feeding bottles and closures for such containers; milk
cluded in other classes, including figurines and
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واألطفــال؛ أكــواب الطعــام؛ األوعيــة لالســتخدام
يف تعقيــم زجاجــات اإلرضــاع ومغلقــات هــذه
األوعيــة؛ موزعــات مســحوق الحليــب؛ األوعيــة
العازلــة للحــرارة لالســتخدام املنــزيل ،تتضمــن
األوعيــة العازلــة للحــرارة لزجاجــات إرضــاع
الرضــع؛ أوعيــة طعــام األطفــال الرضــع؛ اغطيــة
لعــدم التــرب او االغطيــه التــي تســتخدم مــع
فوهــات االكــواب؛ الحاممــات ونونيــات األطفــال؛
األوعيــة والــدالء؛ أوعيــة الرشب؛الصناديــق
وصناديــق النقــود؛ الصناديــق والحامــات
لالســتخدام املنــزيل ،تحديــدا :لتخزيــن وتجميــد
وحفــظ ونقــل وتســخني حليــب األم؛ الحافظــات
الحراريــة ومتســاوية الحـرارة املنزليــة لإلبقــاء عــى
الزجاجــات واألكــواب دافئــة أو بــاردة وتتضمــن
االوعيــة العازلــة؛ القواريــر املعزولــة والفراغيــة
والقنــاين الفراغيــة؛ قطــع ومســتلزمات البضائــع
املذكــورة أعــاه.
بأسم  :كونينكليجك فيليبس أن.يف.
العنــوان  :هــاي تيــش كامبــوس  5656 ، 5إيــه
إي  ،أيندهوفــن  ،هولنــدا
عنــوان التبليــغ  :ص.ب  74472البــرة .هاتــف
2989760
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powder dispensers; heat insulated containers for
household use, including heat insulated contain;ers for baby feeding bottles; baby food containers
non-spill covers or caps for use with cups; baths
and potties for babies; bowls and buckets; drinking vessels; boxes, money boxes; boxes and holders for household use, including for storing, freezing, preserving, transporting and heating of breast
milk; thermal and isothermic household containers
to keep bottles and cups warm or cool, including
insulated containers; insulated and vacuum flasks
.and vacuum bottles; parts of the aforesaid goods

.In the name of: Koninklijke Philips N.V
Address: High Tech Campus 5, 5656AE, Eindhoven, The Netherlands
Address for Services:

()397

العالمة التجارية رقم 25433:
يف الصنف 35 :
التاريخ 2014/08/21 :
مــن اجــل  :خدمــات البيــع بالتجزئــة فيــا يتعلّــق
بالبضائــع الــواردة يف الفئــات  3و  5و  7و 8
و  9و  10و  11و  14و  16و  18و 20
و  21و  24و  25و  ،28خدمــات الدعايــة
واإلعــان ،خدمــات إدارة األعــال ،خدمــات تــويل
وتســيري شــؤون األعــال ،خدمــات الوظائــف
املكتبيــة.

Trade Mark No.:25433
In Class: 35
Date: 21/08/2014
In Respect of: Retail services regarding the goods
mentioned in the classes 03, 05, 07, 08, 09, 10,
;11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25 and 28; advertising
;business management; business administration
.office functions
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بأسم  :كونينكليجك فيليبس أن.يف.
العنــوان  :هــاي تيــش كامبــوس  5656 ، 5إيــه
إي  ،أيندهوفــن  ،هولنــدا
عنــوان التبليــغ  :ص.ب  74472البــرة .هاتــف
2989760
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.In the name of: Koninklijke Philips N.V
Address: High Tech Campus 5, 5656AE, Eindhoven, The Netherlands
Address for Services:

()398

العالمة التجارية رقم 25436:
يف الصنف 29 :
التاريخ 2014/08/21 :
من اجل  :التمور
بأسم  :رشكة بال جاردنز الزراعية
العنوان  :رام الله
عنوان التبليغ  :رام الله_االرسال_عامرة التايجر_ط7

Trade Mark No.:25436
In Class: 29
Date: 21/08/2014
In Respect of: dates
In the name of: pal gardens agricultural
company
Address: rammalah
Address for Services:

مالحظــة  :ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــات والعبــارات الوصفيــة ذات
االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة

()399

العالمة التجارية رقم 25438:
يف الصنف 3 :
التاريخ 2014/08/24 :

Trade Mark No.:25438
In Class: 3
Date: 24/08/2014
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مــن اجــل  :مســتحرضات القــر (تبيــض اللــون)
وغــر ذلــك مــن املــواد املســتعملة يف الغســيل
ومســتحرضات التنظيــف والصابــون والــرواءح
العطريــة والزيــوت االساســية ومــواد التجميــل
ومحاليــل الشــعر ومــواد تنظيــف االســنان
بأسم  :نايف محمد عبدالله ذويب
العنــوان  :بيــت لحم/بيــت تعمر/مســجد بيــت
تعمــر
عنــوان التبليــغ  :بيــت لحم/بيــت تعمر/مســجد
بيــت تعمــر

282

In Respect of: MAKE PALACE (WHITENING
COLOR) AND OTHER MATER IALS USED
IN LAUNDRY AND OLEANING PRODUCTS
SEAPS AREMATHERAPY AND ESSENTIAL
OILS HAIR SOLUTIONS CLEANING TEETH
In the name of: Naif mohammad Abdalla adweib
Address: Bethlehem /beit tamar
Address for Services : Bethlehem /beit tamar

()400

Trade Mark No.:25439
العالمة التجارية رقم 25439:
In Class: 32
يف الصنف 32 :
Date: 24/08/2014
التاريخ 2014/08/24 :
مــن اجــل  :امليــاه املعدنيــة و الغازيــة وغريهــا مــن املرشوبــات
In Respect of: Mineral and aerated waغــر الكحولية؛مرشوبــات الفواكــه وعصائــر الفواكــه؛ رشاب
ters and other non-alcoholic drinks; fruit
ومســتحرضات أخــرى لصنــع املرشوبــات.
drinks and fruit juices; syrups and other
.preparations for making beverages
بأسم  :بيبسيكو  ،إنك.
.In the name of: PepsiCo, Inc
Address: 700 Anderson Hill Road, Purالعنــوان  700 :أندرســون هيــل روود  ،بيورجيــس  ،نيويــورك
chase, N.Y. 10577, United States of Amer،10577الواليــات املتحــدة األمريكيــة
)ica (USA
Address for Services:
عنوان التبليغ  :ص.ب  74472البرية .هاتف 2989760
مالحظة :العالمة تشتمل عىل االلوان االزرق واالحمر واالبيض .
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Trade Mark No.:25440
In Class: 9
Date: 24/08/2014
In Respect of: Galvanic cells; Chargers for electric batteries; Loudspeakers; Cameras [photogra;phy]; Telephone apparatus; Television apparatus
Telephones (Portable -); Satellite navigational
.apparatus; Laptop computers

العالمة التجارية رقم 25440:
يف الصنف 9 :
التاريخ 2014/08/24 :
مــن اجــل  :خاليــا غلفانيــة؛ أجهــزة شــحن
البطاريــات الكهربائيــة؛ مك ـرات صــوت؛ كام ـرات
[للتصويــر الفوتوغــرايف]؛ أجهــزة هاتــف؛ أجهــزة
تلفزيــون؛ هواتــف محمولــة؛ أجهــزة مالحيــة
لألقــار الصناعيــة؛ أجهــزة كمبيوتــر شــخصية
صغــرة
بأســم  :شــينزهني كينكســيندا تيكنولوجــي كــو ،.ال
In the name of: SHENZHEN KENXINDA
يت دي.
.TECHNOLOGY CO., LTD
العنــوان  :ايتينــث فلــور ،فوشــان اورينــت بلدنــج،
Address: 18TH FLOOR, FUCHUN ORIENT
شــيننان أي يف  ،7006شــينزهني ،جمهوريــة الصــن BUILDING, SHENNAN AV 7006, SHENZHEN,
الشــعبية
P.R.CHINA
عنــوان التبليــغ  :نــادر جميــل قمصيــة بيــت
Address for Services:
ســاحور -الضفــة الغربيــة ص.ب182 .

()402

العالمة التجارية رقم 25441:
يف الصنف 9 :
التاريخ 2014/08/24 :
مــن اجــل  :هواتــف محمولــة؛ أجهــزة شــحن البطاريــات
الكهربائيــة؛ أجهــزة ملحقــة بالكمبيوتــر؛ الكمبيوتــر محمول؛
أجهــزة هاتــف؛ كامــرات [للتصويــر الفوتوغــرايف]؛ اســاك
كهربائيــه؛ خاليــا غلفانيــة
بأسم  :شينزهني كينكسيندا تيكنولوجي كو ،.ال يت دي.

Trade Mark No.:25441
In Class: 9
Date: 24/08/2014
;)In Respect of: Telephones (Portable -
Chargers for electric batteries; Computer
;peripheral devices; Portable computers
Telephone apparatus; Cameras [photogra.phy]; Electric wires; Galvanic cells
In the name of: SHENZHEN KENXINDA
.TECHNOLOGY CO., LTD
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العنــوان  :ايتينــث فلــور ،فوشــان اورينــت بلدنــج ،شــيننان
أي يف  ،7006شــينزهني ،جمهوريــة الصــن الشــعبية
عنــوان التبليــغ  :نــادر جميــل قمصيــة بيــت ســاحور -الضفــة
الغربية ص.ب182 .

Address: 18TH FLOOR, FUCHUN ORIENT BUILDING, SHENNAN AV 7006,
SHENZHEN, P.R.CHINA
Address for Services:

()403

العالمة التجارية رقم 25447:
يف الصنف 9 :
التاريخ 2014/08/25 :
مــن اجــل  :برمجيــات االلعــاب الحاســوبية؛
األقــراص الرقميــة ذات االســتعامل املتنــوع (دي
يف دي) املســبقة التســجيل التــي تحتــوي عــى
برامــج تلفزيونيــة رياضيــة؛ الربامــج التلفزيونيــة
الرياضيــة القابلــة للتنزيــل؛ الربمجيــات الحاســوبية
القابلــة للتنزيــل لغايــة تشــغيل املنتجــات
الخاصــة باالتصــاالت الســلكية والالســلكية عــى
شــكل مســجالت فيديــو رقميــة وعلــب دخــول ؛
الربمجيــات القابلــة للتنزيــل عــى شــكل تطبيــق
معــدّ للهاتــف نقــال لغايــة تشــغيل املنتجــات
الخاصــة باالتصــاالت الســلكية والالســلكية عــى
شــكل مســجالت الفيديــو الرقميــة وعلــب الدخــول
؛ الربمجيــات الحاســوبية التــي تســتخدم يف
الدخــول اىل أدلــة الربامــج التلفزيونيــة التفاعليــة
ومشــاهدتها عــر الشــبكات الحاســوبية العامليــة
والشــبكات الالســلكية وشــبكات االتصــال
االلكرتونيــة؛ الربمجيــات الحاســوبية لغايــة برمجــة
األجهــزة الصوتيــة وأجهــزة الفيديــو عــن بعــد
عــر الشــبكات الحاســوبية العامليــة والشــبكات
الالســلكية وشــبكات االتصــال االلكرتونيــة؛
الربمجيــات الحاســوبية لغايــة نســخ املحتويــات
الســمعية ومحتويــات الفيديــو واملحتويــات ذات
الوســائط املتعــددة ومعالجتهــا وتدفقهــا؛ املنتجــات
الخاصــة باالتصــاالت الســلكية والالســلكية،

Trade Mark No.:25447
In Class: 9
Date: 25/08/2014
In Respect of: Computer game software; pre-recorded DVDs containing sports television pro;grams; downloadable sports television programs
downloadable computer software for operating
telecommunications products in the nature of digital video recorders and set-top boxes; downloadable software in the nature of a mobile application
for operating telecommunications products in the
nature of digital video recorders and set-top boxes; computer software for use in accessing and
viewing interactive television program guides
via global computer networks, wireless networks
and electronic communication networks; computer software for the remote programming of audio
and video devices via global computer networks,
wireless networks and electronic communication
networks; computer software for the reproduction,
processing and streaming of audio, video and multimedia content; telecommunications products,
namely, computer software for receiving, converting, transmitting, streaming, and reviewing audio,
video, graphics, images, data and information recorded on digital video recorders.
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وتحديــدً ا الربمجيــات الحاســوبية مــن أجــل اســتالم
وتحويــل ونقــل وتدفــق وإعــادة عــرض الصوتيــات
والفيديــو والرســوم البيانيــة والصــور والبيانــات
واملعلومــات املســ ّجلة عــى مســجالت فيديــو
رقميــة
بأسم  :يب كاي يب غلوبل ،ال ال يس

In the name of: BKB Global, LLC

العنــوان  2260 :أي .امبرييــال هايــواي ،ال Address: 2260 E. Imperial Highway, El Segundo,
CA 90245, the United States of America
ســيغوندو ،كاليفورنيــا  ،90245الواليــات
املتحــدة األمريكيــة
عنــوان التبليــغ  :عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة،
Address for Services:
محامــون ،ص.ب ,74رام اللــه
()404

Trade Mark No.:25448
In Class: 38
Date: 25/08/2014
;In Respect of: Satellite television broadcasting
satellite transmission services; broadcasting programs via global computer network; video-on-demand television transmission services; streaming
of audio and video content via the internet, other
computer networks, wireless networks and elec.tronic communication networks

العالمة التجارية رقم 25448:
يف الصنف 38 :
التاريخ 2014/08/25 :
مــن اجــل  :خدمــات البــث التلفزيــوين عــر
االقــار االصطناعيــة؛ خدمــات النقــل عــر االقــار
االصطناعيــة؛ بــث الربامــج عــر شــبكة حاســوبية
عامليــة؛ خدمــات االرســال التلفزيــوين عــى شــكل
فيديــو عنــد الطلــب؛ تدفــق املحتويــات الصوتيــة
والفيديــو عــر االنرتنــت وغريهــا مــن الشــبكات
الحاســوبية والشــبكات الالســلكية وشــبكات
االتصــال االلكرتونيــة.
بأسم  :يب كاي يب غلوبل ،ال ال يس
In the name of: BKB Global, LLC
العنــوان  2260 :أي .امبرييــال هايــواي ،ال Address: 2260 E. Imperial Highway, El Segundo,
CA 90245, the United States of America
ســيغوندو ،كاليفورنيــا  ،90245الواليــات
املتحــدة األمريكيــة
عنــوان التبليــغ  :عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة،
Address for Services:
محامــون ،ص.ب ,74رام اللــه

العدد الثاين عرش 2015 / 4 / 19
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()405

Trade Mark No.:25449
In Class: 41
Date: 25/08/2014
In Respect of: Entertainment services in the nature of live sporting events; production services,
namely, production of television programs in the
field of sports; organizing live sporting events
and competitions in the field of sports; presentation of sporting events via an on-going television
series; entertainment in the nature of on-going
television programs in the field of sports; distribution of television programs in the field of sports
for others; television programming in the field of
sports; programming in the field of sports on a
global computer network; pay-per-view television
programming in the field of sports; video-on-demand television programming in the field of
sports; production and distribution of television
programs in the field of sports; providing on-line
interactive computer databases featuring lists and
schedules of television programming in the field
of sports; providing on-line interactive computer
databases featuring information about television
shows, movies and other digital images, audio,
video and other multimedia content, all in the
field of sports entertainment; providing a website
featuring information about television programming in the field of sports.

العالمة التجارية رقم 25449:
يف الصنف 41 :
التاريخ 2014/08/25 :
مــن اجــل  :خدمــات الرتفيــه عــى شــكل
مناســبات رياضيــة حيــة؛ خدمــات االنتــاج،
وتحديــداً انتــاج الربامــج التلفزيونيــة يف مجــال
الرياضــة؛ تنظيــم املناســبات واملباريــات الرياضيــة
الحيــة يف مجــال الرياضــة؛ تقديــم املناســبات
الرياضيــة عــر املسلســات التلفزيونيــة الجاريــة؛
الرتفيــه عــى شــكل برامــج تلفزيونيــة جاريــة
يف مجــال الرياضــة؛ توزيــع الربامــج التلفزيونيــة
يف مجــال الرياضــة للغــر؛ برمجــة التلفزيــون
يف مجــال الرياضــة؛ الربمجــة يف مجــال الرياضــة
عــى شــبكة حاســوبية عامليــة؛ برمجــة تلفزيــون
وفــق الدفــع عنــد املشــاهدة يف مجــال الرياضــة؛
الربمجــة التلفزيونيــة وفــق الفيديــو عنــد الطلــب
يف مجــال الرياضــة؛ انتــاج الربامــج التلفزيونيــة يف
مجــال الرياضــة وتوزيعهــا؛ توفــر قواعــد بيانــات
حاســوبية تفاعليــة مبــارشة (أن-اليــن) تحتــوي
عــى لوائــح وجــداول خاصــة بربمجــة التلفزيــون
يف مجــال الرياضــة؛ توفــر قواعــد بيانــات
حاســوبية تفاعليــة مبــارشة (أن-اليــن) تحتــوي
عــى معلومــات حــول العــروض التلفزيونيــة
واالفــام وغريهــا مــن الصــور الرقميــة واملحتويــات
الصوتيــة ومحتويــات الفيديــو واملحتويــات ذات
الوســائط املتعــددة األخــرى ،والتــي تنــدرج
جميعهــا يف مجــال الرتفيــه الريــايض؛ توفــر موقــع
الكــروين يحتــوي عــى معلومــات حــول برمجــة
التلفزيــون يف مجــال الرياضــة.
بأسم  :يب كاي يب غلوبل ،ال ال يس
In the name of: BKB Global, LLC
العنــوان  2260 :أي .امبرييــال هايــواي ،ال Address: 2260 E. Imperial Highway, El Segundo,
CA 90245, the United States of America
ســيغوندو ،كاليفورنيــا  ،90245الواليــات
املتحــدة األمريكيــة
عنــوان التبليــغ  :عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة،
Address for Services:
محامــون ،ص.ب ,74رام اللــه

العدد الثاين عرش 2015 / 4 / 19

العالمة التجارية رقم 25450:
يف الصنف 41 :
التاريخ 2014/08/25 :
مــن اجــل  :خدمــات الرتفيــه عــى شــكل مناســبات
رياضيــة حيــة؛ خدمــات االنتــاج ،وتحديــداً
انتــاج الربامــج التلفزيونيــة يف مجــال الرياضــة؛
تنظيــم املناســبات واملباريــات الرياضيــة الحيــة
يف مجــال الرياضــة؛ تقديــم املناســبات الرياضيــة
عــر املسلســات التلفزيونيــة الجاريــة؛ الرتفيــه
عــى شــكل برامــج تلفزيونيــة جاريــة يف مجــال
الرياضــة؛ توزيــع الربامــج التلفزيونيــة يف مجــال
الرياضــة للغــر؛ برمجــة التلفزيــون يف مجــال
الرياضــة؛ الربمجــة يف مجــال الرياضــة عــى شــبكة
حاســوبية عامليــة؛ برمجــة تلفزيــون وفــق الدفــع
عنــد املشــاهدة يف مجــال الرياضــة؛ الربمجــة
التلفزيونيــة وفــق الفيديــو عنــد الطلــب يف مجــال
الرياضــة؛ انتــاج الربامــج التلفزيونيــة يف مجــال
الرياضــة وتوزيعهــا؛ توفــر قواعــد بيانات حاســوبية
تفاعليــة مبــارشة (أن-اليــن) تحتــوي عــى لوائــح
وجــداول خاصــة بربمجــة التلفزيــون يف مجــال
الرياضــة؛ توفــر قواعــد بيانــات حاســوبية تفاعليــة
مبــارشة (أن-اليــن) تحتــوي عــى معلومــات حــول
العــروض التلفزيونيــة واالفــام وغريهــا مــن الصــور
الرقميــة واملحتويــات الصوتيــة ومحتويــات الفيديو
واملحتويــات ذات الوســائط املتعــددة األخــرى،
والتــي تنــدرج جميعهــا يف مجــال الرتفيــه الريــايض؛
توفــر موقــع الكــروين يحتــوي عــى معلومــات
حــول برمجــة التلفزيــون يف مجــال الرياضــة.
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Trade Mark No.:25450
In Class: 41
Date: 25/08/2014
In Respect of: Entertainment services in the nature of live sporting events; production services,
namely, production of television programs in the
field of sports; organizing live sporting events and
competitions in the field of sports; presentation of
;sporting events via an on-going television series
entertainment in the nature of on-going television
programs in the field of sports; distribution of
television programs in the field of sports for oth;ers; television programming in the field of sports
programming in the field of sports on a global
computer network; pay-per-view television programming in the field of sports; video-on-demand
television programming in the field of sports; production and distribution of television programs in
the field of sports; providing on-line interactive
computer databases featuring lists and schedules
;of television programming in the field of sports
providing on-line interactive computer databases featuring information about television shows,
movies and other digital images, audio, video and
other multimedia content, all in the field of sports
entertainment; providing a website featuring information about television programming in the
field of sports.

بأسم  :يب كاي يب غلوبل ،ال ال يس
In the name of: BKB Global, LLC
العنــوان  2260 :أي .امبرييــال هايــواي ،ال Address: 2260 E. Imperial Highway, El Segundo,
CA 90245, the United States of America
ســيغوندو ،كاليفورنيــا  ،90245الواليــات
املتحــدة األمريكيــة

العدد الثاين عرش 2015 / 4 / 19

عنــوان التبليــغ  :عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة،
محامــون ،ص.ب ,74رام اللــه

العالمة التجارية رقم 25451:
يف الصنف 38 :
التاريخ 2014/08/25 :
مــن اجــل  :خدمــات البــث التلفزيــوين عــر االقــار
االصطناعيــة؛ خدمــات النقــل عــر االقــار االصطناعيــة؛
بــث الربامــج عــر شــبكة حاســوبية عامليــة؛ خدمــات
االرســال التلفزيــوين عــى شــكل فيديــو عنــد الطلــب؛ تدفــق
املحتويــات الصوتيــة والفيديــو عــر االنرتنــت وغريهــا مــن
الشــبكات الحاســوبية والشــبكات الالســلكية وشــبكات
االتصــال االلكرتونيــة.
بأسم  :يب كاي يب غلوبل ،ال ال يس
العنــوان  2260 :أي .امبرييــال هايــواي ،ال ســيغوندو،
كاليفورنيــا  ،90245الواليــات املتحــدة األمريكيــة
عنــوان التبليــغ  :عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة ،محامــون،
ص.ب ,74رام اللــه
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Address for Services:
()407

Trade Mark No.:25451
In Class: 38
Date: 25/08/2014
In Respect of: Satellite television broad;casting; satellite transmission services
broadcasting programs via global computer network; video-on-demand television
transmission services; streaming of audio
and video content via the internet, other
computer networks, wireless networks and
.electronic communication networks
In the name of: BKB Global, LLC
Address: 2260 E. Imperial Highway, El
Segundo, CA 90245, the United States of
America
Address for Services:

()408

العالمة التجارية رقم 25452:
يف الصنف 9 :
التاريخ 2014/08/25 :

Trade Mark No.:25452
In Class: 9
Date: 25/08/2014

العدد الثاين عرش 2015 / 4 / 19
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In Respect of: Computer game software; pre-recorded DVDs containing sports television pro;grams; downloadable sports television programs
downloadable computer software for operating
telecommunications products in the nature of
digital video recorders and set-top boxes; downloadable software in the nature of a mobile application for operating telecommunications products
in the nature of digital video recorders and set-top
boxes; computer software for use in accessing
and viewing interactive television program guides
via global computer networks, wireless networks
and electronic communication networks; computer software for the remote programming of audio
and video devices via global computer networks,
wireless networks and electronic communication
networks; computer software for the reproduction, processing and streaming of audio, video
and multimedia content; telecommunications
products, namely, computer software for receiving, converting, transmitting, streaming, and reviewing audio, video, graphics, images, data and
information recorded on digital video recorders.

مــن اجــل  :برمجيــات االلعــاب الحاســوبية؛
األقــراص الرقميــة ذات االســتعامل املتنــوع (دي
يف دي) املســبقة التســجيل التــي تحتــوي عــى
برامــج تلفزيونيــة رياضيــة؛ الربامــج التلفزيونيــة
الرياضيــة القابلــة للتنزيــل؛ الربمجيــات الحاســوبية
القابلــة للتنزيــل لغايــة تشــغيل املنتجــات الخاصــة
باالتصــاالت الســلكية والالســلكية عــى شــكل
مســجالت فيديــو رقميــة وعلــب دخــول ؛ الربمجيات
القابلــة للتنزيــل عــى شــكل تطبيــق معــدّ للهاتــف
نقــال لغايــة تشــغيل املنتجــات الخاصــة باالتصــاالت
الســلكية والالســلكية عــى شــكل مســجالت الفيديــو
الرقميــة وعلــب الدخــول ؛ الربمجيــات الحاســوبية
التــي تســتخدم يف الدخــول اىل أدلــة الربامــج
التلفزيونيــة التفاعليــة ومشــاهدتها عــر الشــبكات
الحاســوبية العاملية والشــبكات الالســلكية وشــبكات
االتصــال االلكرتونيــة؛ الربمجيــات الحاســوبية لغايــة
برمجــة األجهــزة الصوتيــة وأجهــزة الفيديــو عــن
بعــد عــر الشــبكات الحاســوبية العامليــة والشــبكات
الالســلكية وشــبكات االتصــال االلكرتونيــة؛
الربمجيــات الحاســوبية لغايــة نســخ املحتويــات
الســمعية ومحتويــات الفيديــو واملحتويــات ذات
الوســائط املتعــددة ومعالجتهــا وتدفقهــا؛ املنتجــات
الخاصــة باالتصــاالت الســلكية والالســلكية ،وتحديدً ا
الربمجيــات الحاســوبية مــن أجــل اســتالم وتحويــل
ونقــل وتدفــق وإعــادة عــرض الصوتيــات والفيديــو
والرســوم البيانيــة والصــور والبيانــات واملعلومــات
املس ـ ّجلة عــى مســجالت فيديــو رقميــة
بأسم  :يب كاي يب غلوبل ،ال ال يس
In the name of: BKB Global, LLC
العنــوان  2260 :أي .امبرييــال هايــواي ،ال Address: 2260 E. Imperial Highway, El Segundo,
CA 90245, the United States of America
ســيغوندو ،كاليفورنيــا  ،90245الواليــات املتحــدة
األمريكيــة
عنــوان التبليــغ  :عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة،
Address for Services:
محامــون ،ص.ب ,74رام اللــه

العدد الثاين عرش 2015 / 4 / 19

العالمة التجارية رقم 25453:
يف الصنف 32 :
التاريخ 2014/08/26 :
مــن اجــل  :البــرة (الجعــة والبــرة الســوداء)-
امليــاه املعدنيــة والغازيــة -الــراب ويــره مــن
املســتحرضات لعمــل املرشوبــات– عصــر الفواكــه
واملرشوبــات التــي أساســها عصــر الفواكــه– مــاء
الــورد– مــاء الزهــر.
بأســم  :رشكــة ارض العطــاء للصناعــات الغذائيــة و
التجــارة
العنوان  :فلسطني/الخليل
عنوان التبليغ  :الخليل/دوار املنارة صزب 252
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Trade Mark No.:25453
In Class: 32
Date: 26/08/2014
In Respect of: Beers; mineral and aerated waters
and other non-alcoholic drinks;fruit drinks and
fruit juices; syrups and other preparations for
making beverages
In the name of: sharekat ard alataa lelsinaat algizaaeya wa altejara
Address: filisteen/alkhalel
Address for Services:

()410

العالمة التجارية رقم 25454:
يف الصنف 43 :
التاريخ 2014/08/26 :
مــن اجــل  :خدمــات املطاعــم ،خدمــات التمويــن
 ،خدمــات توزيــع االطعمــة اىل الخــارج.
بأسم  :دوكتورز أسوشيتيس إنك.
العنــوان  325 :بيــك درايــف  ،ميلفــورد  ،يس يت
 ، 06461الواليــات املتحــدة األمريكيــة
عنــوان التبليــغ  :ص.ب  74472البــرة .هاتــف
2989760

Trade Mark No.:25454
In Class: 43
Date: 26/08/2014
In Respect of: Restaurant services, catering services and take out services.
In the name of: Doctor’s Associates Inc.
Address: 325 Bic Drive, Milford, CT 06461,
USA
:Address for Services

العدد الثاين عرش 2015 / 4 / 19

العالمة التجارية رقم 25455:
يف الصنف 43 :
التاريخ 2014/08/26 :
مــن اجــل  :خدمــات املطاعــم ،خدمــات التمويــن
 ،خدمــات توزيــع االطعمــة اىل الخــارج.
بأسم  :دوكتورز أسوشيتيس إنك.
العنــوان  325 :بيــك درايــف  ،ميلفــورد  ،يس يت
 ، 06461الواليــات املتحــدة األمريكيــة
عنــوان التبليــغ  :ص.ب  74472البــرة .هاتــف
2989760
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()411

Trade Mark No.:25455
In Class: 43
Date: 26/08/2014
In Respect of: Restaurant services, catering services and take out services.
In the name of: Doctor’s Associates Inc.
Address: 325 Bic Drive, Milford, CT 06461,
USA
Address for Services:

()412

العالمة التجارية رقم 25456:
يف الصنف 35 :
التاريخ 2014/08/27 :
من اجل  :الدعاية واالعالن
بأســم  :رشكــة تســعة ســبعة صفــر للدعايــة واالعــان
املســاهمة الخصوصيــة
العنوان  :رام الله ،البلدة القدمية ،شارع السهل
عنــوان التبليــغ  :رام اللــه عــارة االســعد ط 1جــوال
0599111199

Trade Mark No.:25456
In Class: 35
Date: 27/08/2014
In Respect of: Advertising
In the name of: shareket tes3a sab3a sefer
lel de3aya wl e3lan il mosahma il 5ososeya
Address: Ramallah, el balda il kadema,
sahre3 il saheel
Address for Services:

مالحظــة  :ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــات والعبــارات الوصفيــة واألرقــام
ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة

العدد الثاين عرش 2015 / 4 / 19
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()413

العالمة التجارية رقم 25457:
يف الصنف 2 :
التاريخ 2014/08/27 :
مــن اجــل  :الدهانــات والورنيــش واملــواد التــي تســتخدم لوقايــة
املعــادن مــن الصــدأ والخشــب -مــواد التلويــن– البويــا مــواد
الدباغــة– املــواد الكيميائيــة الخاصــة بتثبيــت األلــوان والراتنجــات
الطبيعيــة -املعــادن املتخــذة بشــكل رقائــق واملســحوقة التــي
تســتخدم يف النقــش والزخرفــة.
بأسم  :رشكة جيالنكو للتجارة والصناعة
العنوان  :الخليل  -شارع قيزون  -ضاحية الرامة  -ص ب 176
عنــوان التبليــغ  :الخليــل  -شــارع قيــزون  -ضاحيــة الرامــة  -ص
ب 176

Trade Mark No.:25457
In Class: 2
Date: 27/08/2014
In Respect of: Paints, varnishes, lacquers; preservatives against rust and
against deterioration of wood; colorants; mordants; raw natural resins;metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists
In the name of: sharket jelanco litigara
wa al sinaa
Address: hebron - qezoon street - alrame area - p.o.Box 176
Address for Services : hebron - qezoon
street - alrame area - p.o.Box 176

()414

Trade Mark No.:25458
العالمة التجارية رقم 25458:
In Class: 30
يف الصنف 30 :
Date: 28/08/2014
التاريخ 2014/08/28 :
مــن اجــل  :الحلويــات والشــوكوالتة والبســكويت
In Respect of: Sweets and chocolates and bisوالكيــك والعلكــة (اللبــان) والعلكــة (اللبــان) cuits and cakes and gum (gum) and chewing gum
بــدون ســكر
(gum) without sugar
بأسم  :رشكة نحلة كوربوريشن ليمتد
In the name of: Nahleh Corporation Limited

العدد الثاين عرش 2015 / 4 / 19

العنــوان  :املنطقــة الحــرة – جبــل عــي ,ديب,
االمــارات العربيــة املتحــدة
عنــوان التبليــغ /AGIP - TMP Agents :
P.O Box 3800 Al-Beereh
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Address: Free Zone - Jabal Ali, Dubai, United
Arab Emirates
Address for Services:

()415

العالمة التجارية رقم 25459:
يف الصنف 30 :
التاريخ 2014/08/28 :
مــن اجــل  :الحلويــات والشــوكوالتة والبســكويت
والكيــك والعلكــة (اللبــان) والعلكــة (اللبــان) بــدون
ســكر
بأسم  :رشكة نحلة كوربوريشن ليمتد
العنــوان  :املنطقــة الحــرة – جبــل عــي ,ديب,
االمــارات العربيــة املتحــدة
عنــوان التبليــغ /AGIP - TMP Agents :
P.O Box 3800 Al-Beereh

Trade Mark No.:25459
In Class: 30
Date: 28/08/2014
In Respect of: Sweets and chocolates and biscuits and cakes and gum (gum) and chewing gum
(gum) without sugar
In the name of: Nahleh Corporation Limited
Address: Free Zone - Jabal Ali, Dubai, United
Arab Emirates
Address for Services:

()416

العالمة التجارية رقم 25460:
يف الصنف 4 :
التاريخ 2014/08/28 :
من اجل  :الزيوت املعدنية

Trade Mark No.:25460
In Class: 4
Date: 28/08/2014
In Respect of: mineral oils

العدد الثاين عرش 2015 / 4 / 19
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بأســم  :الرشكــة الفلســطينية للزيــوت املعدنيــةIn the name of: al-shareka alfalestinya lel zeyot al -
برتوبال
madanea-prteopal
Address: al-khalil tel-2255088
العنوان  :الخليل تلفون 2255088
Address for Services : al-khalil tel-2255088
عنوان التبليغ  :الخليل تلفون 2255088

()417

Trade Mark No.:25461
In Class: 3
Date: 01/09/2014
In Respect of: make balace(whiteningeolor) In
laundry and cleaning produets,seabs,arematherapy and essential oils,eosmeties ,hair selutions,cleaning teeth

العالمة التجارية رقم 25461:
يف الصنف 3 :
التاريخ 2014/09/01 :
مــن اجــل  :مســتحرضات القــر (تبيــض اللــون)
وغــر ذلــك مــن املــواد املســتعملة يف الغســيل
ومســتحرضات التنظيــف والصابــون والروائــح
العطريــة والزيــوت االساســية ومــواد التجميــل
ومحاليــل الشــعر ومــواد التنظيــف االســنان
بأسم  :نايف محمد عبدالله ذويب
In the name of: Naief mohammad abdalla dweib
العنــوان  :بيــت لحــم /بيــت تعمــر /قــرب املســجد Address: Bethlehem /beit tamar /Mosq beit tamar
ببيــت تعمــر
عنــوان التبليــغ  :بيــت لحــم /بيــت تعمــر /قــرب
Address for Services : Bethlehem /beit tamar /
املســجد ببيــت تعمــر
Mosq beit tamar

()418

العالمة التجارية رقم 25462:
يف الصنف 12 :
التاريخ 2014/09/01 :

Trade Mark No.:25462
In Class: 12
Date: 01/09/2014
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مــن اجــل  :مركبــات للنقــل الــري أو الجــوي أو
املــايئ أو بواســطة الســكك الحديديــة؛ قاطــرات؛
محــركات للمركبــات الربيــة؛ محــركات كهربائيــة
للمركبــات الربيــة؛ آليــات دفــع للمركبــات الربيــة؛

In Respect of: Vehicles for locomotion by land,
air, water or rail; Locomotives; Motors for land
vehicles; Motors, electric, for land vehicles; Pro;pulsion mechanisms for land vehicles

شاســيهات ســيارات؛ تربينــات للمركبــات الربيــة؛
مخمــدات الصدمــات للســيارات؛ صناديــق
مســننات للمركبــات الربيــة؛ محــركات نفاثــة
للمركبــات الربيــة
بأســم  :جيانغســو ايزيالنــد اوتوموتيــف
كو ر بو ر يشــن
العنــوان  :نــو ،30 .يانتشــانغ رود ،يانكيــاو
ســابورتينغ ايريــا ،هيويشــان ايكونوميــك
ديفلومبنــت زون ،وكــي ،جيانــغ ســو ،جمهوريــة
الصــن الشــعبية
عنــوان التبليــغ  :نــادر جميــل قمصيــة بيــت
ســاحور -الضفــة الغربيــة ص.ب182 .

;Automobile chassis; Turbines for land vehicles
Shock absorbers for automobiles; Gear boxes for
land vehicles; Jet engines for land vehicles
In the name of: JIANGSU EASYLAND AUTOMOTIVE CORPORATION
Address: NO.30, YANCHANG ROAD, YANQIAO SUPPORTING AREA, HUISHAN ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, WUXI,
JIANG SU, P.R.CHINA
Address for Services:

()419

العالمة التجارية رقم 25463:
يف الصنف 30 :
التاريخ 2014/09/01 :
من اجل  :الدقيق
بأسم  :رشكة البيدر التجارية

Trade Mark No.:25463
In Class: 30
Date: 01/09/2014
In Respect of: flour
In the name of: sharekat ALbydar ALtejar-

eya
العنــوان  :رام اللــه  -البــرة  -نعلــن جــوال Address: Ramallah-walbera - na’leen jww- :
0599991212

al :0599991212
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Address for Services:

عنــوان التبليــغ  :نابلــس شــارع ســفيان عــارة الهــدى  -ط 5
تلفون 092381849

مالحظــة  :ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــات والعبــارات ذات االســتخدام العــام
مبعــزل عــن العالمــة
()420

Trade Mark No.:25464
In Class: 31
Date: 01/09/2014
In Respect of: Agricultural, horticultural and
forestry products and grains not included in other
;classes; live animals; fresh fruits and vegetablesseeds, natural plants and flowers; foodstuffs for
animals; malt

العالمة التجارية رقم 25464:
يف الصنف 31 :
التاريخ 2014/09/01 :
مــن اجــل  :املنتجــات الزراعيــة ومنتجات البســاتني
والغابــات والغــال غــر الــوارده يف الفئــات
االخــرى  ،الحيواتــات الحيــة  ،الفواكــة والخــروات
الطازجــه  ،البــذور والنباتــات والزهــور الطبيعيــة
 ،املــواد الغذائيــة الخاصــة بالحيوانــات  ،الشــعري
املنبــت .
بأسم  :رشكة املواسم لالعالف
In the name of: sharkat almawasem lelaalaf
العنــوان  :رام اللــه والبــرة _ جــوال Address: ram allah -betonya - almanteka alsnaeea
0599991212 :
عنــوان التبليــغ  :نابلــس شــارع ســفيان عــارة
:Address for Services
الهــدى  -ط  5تلفــون 092381849

()421

العالمة التجارية رقم 25465:

Trade Mark No.:25465
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يف الصنف 6 :
التاريخ 2014/09/01 :
مــن اجــل  :معــادن غــر نفيســة وكل خليــط منهــا،
مــواد بنــاء معدنيــة ،مبــاين متنقلــة معدنيــة ،مــواد
معدنيــة لخطــوط الســكك الحديديــة ،حبــال
وأســاك غــر كهربائيــة مــن معــادن غــر نفيســة،
مصنوعــات حــدادة ،خــردوات معدنيــة صغــرة،
مواســر وأنابيــب معدنيــة ،خزائــن حفــظ الوثائــق
واألشــياء الثمينــة ،منتجــات مصنوعــة مــن معــادن
غــر نفيســة غــر واردة يف فئــات أخــرى؛ خامــات
معــادن؛ األلومنيــوم وكل خليــط منــه؛ مقاطــع
زخرفــة او ديكــور معدنيــة لالســتخدام يف صناعــة
املفروشــات؛ مقاطــع معدنيــة لرتتيــب االدوات
عــى ويف الحائــط واالســقف او االســطح االخــرى؛
مقاطــع معدنيــة مصنوعــة مــن الفــوالذ والحديــد
والنيــكل والتيتانيــوم و معــادن اخــرى وكل خليــط
منهــا؛ األلومنيــوم املعالــج (املشــغول) واملشــكل أو
كل خليــط منــه
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In Class: 6
Date: 01/09/2014
;In Respect of: Common metals and their alloys
metal building materials; transportable buildings
;of metal; materials of metal for railway tracks
;non-electric cables and wires of common metal
pipes and tubes of metal; safes; goods of common
metal not included in other classes; ores; aluminium and its alloys; decorative metal profiles for
use in further manufacture; metal profiles for arranging devices on and in walls, ceiling and other
surfaces; metal profiles made of steel, iron, nickel,
titanium and other metals and their alloys; processed (worked) and shaped aluminum or its al;loys ironmongery, small items of metal hardware

بأســم  :اســتاش الومنيــوم ســانايى يف تيجاريــت In the name of: ASTAS ALUMINYUM SANAYI
انونيــم شــركيتي
VE TICARET ANONIM SIRKETI
العنــوان  :ميســينيل كويــو .1 ،كيــه ام ،تشــورلو Address: Misinli Koyü, 1. Km, Corlu - Tekirdag / -
TURKEY
تيكــرداج  /تركيــا
عنــوان التبليــغ  :نــادر جميــل قمصيــة بيــت
Address for Services:
ســاحور -الضفــة الغربيــة ص.ب182 .

()422

العالمة التجارية رقم 25466:

Trade Mark No.:25466
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يف الصنف 6 :
التاريخ 2014/09/01 :
مــن اجــل  :معــادن غــر نفيســة وكل خليــط منهــا،
مــواد بنــاء معدنيــة ،مبــاين متنقلــة معدنيــة ،مــواد
معدنيــة لخطــوط الســكك الحديديــة ،حبــال
وأســاك غــر كهربائيــة مــن معــادن غــر نفيســة،
مصنوعــات حــدادة ،خــردوات معدنيــة صغــرة،
مواســر وأنابيــب معدنيــة ،خزائــن حفــظ الوثائــق
واألشــياء الثمينــة ،منتجــات مصنوعــة مــن معــادن
غــر نفيســة غــر واردة يف فئــات أخــرى؛ خامــات
معــادن؛ األلومنيــوم وكل خليــط منــه؛ مقاطــع
زخرفــة او ديكــور معدنيــة لالســتخدام يف صناعــة
املفروشــات؛ مقاطــع معدنيــة لرتتيــب االدوات عــى
ويف الحائــط واالســقف او االســطح االخــرى؛ مقاطــع
معدنيــة مصنوعــة مــن الفــوالذ والحديــد والنيــكل
والتيتانيــوم و معــادن اخــرى وكل خليــط منهــا؛
األلومنيــوم املعالــج (املشــغول) واملشــكل أو كل
خليــط منــه
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In Class: 6
Date: 01/09/2014
;In Respect of: Common metals and their alloys
metal building materials; transportable buildings
;of metal; materials of metal for railway tracks
;non-electric cables and wires of common metal
pipes and tubes of metal; safes; goods of common
metal not included in other classes; ores; aluminium and its alloys; decorative metal profiles iron
for use in further manufacture; metal profiles for
arranging devices on and in walls, ceiling and
other surfaces; metal profiles made of steel, iron,
;nickel, titanium and other metals and their alloys
processed (worked) and shaped aluminum or its
;alloys mongery, small items of metal hardware

بأســم  :اســتاش الومنيــوم ســانايى يف تيجاريــت In the name of: ASTAS ALUMINYUM SANAYI
انونيــم شــركيتي
VE TICARET ANONIM SIRKETI
العنــوان  :ميســينيل كويــو .1 ،كيــه ام ،تشــورلو Address: Misinli Koyü, 1. Km, Corlu - Tekirdag / -
TURKEY
تيكــرداج  /تركيــا
عنــوان التبليــغ  :نــادر جميــل قمصيــة بيــت
Address for Services:
ســاحور -الضفــة الغربيــة ص.ب182 .

()423

العالمة التجارية رقم 25467:
يف الصنف 6 :
التاريخ 2014/09/01 :

Trade Mark No.:25467
In Class: 6
Date: 01/09/2014
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مــن اجــل  :معــادن غــر نفيســة وكل خليــط منهــا،
مــواد بنــاء معدنيــة ،مبــاين متنقلــة معدنيــة ،مــواد
معدنيــة لخطــوط الســكك الحديديــة ،حبــال
وأســاك غــر كهربائيــة مــن معــادن غــر نفيســة،
مصنوعــات حــدادة ،خــردوات معدنيــة صغــرة،
مواســر وأنابيــب معدنيــة ،خزائــن حفــظ الوثائــق
واألشــياء الثمينــة ،منتجــات مصنوعــة مــن معادن
غــر نفيســة غــر واردة يف فئــات أخــرى؛ خامــات
معــادن؛ األلومنيــوم وكل خليــط منــه؛ مقاطــع
زخرفــة او ديكــور معدنيــة لالســتخدام يف صناعــة
املفروشــات؛ مقاطــع معدنيــة لرتتيــب االدوات
عــى ويف الحائــط واالســقف او االســطح االخــرى؛
مقاطــع معدنيــة مصنوعــة مــن الفــوالذ والحديــد
والنيــكل والتيتانيــوم و معــادن اخــرى وكل خليــط
منهــا؛ األلومنيــوم املعالــج (املشــغول) واملشــكل
أو كل خليــط منــه

299

;In Respect of: Common metals and their alloys
metal building materials; transportable buildings
;of metal; materials of metal for railway tracks
;non-electric cables and wires of common metal
;ironmongery, small items of metal hardware
pipes and tubes of metal; safes; goods of common
ores; aluminium and its alloys; decorative metal
profiles for use in further manufacture; metal profiles for arranging devices on and in walls, ceiling
and other surfaces; metal profiles made of steel,
iron, nickel, titanium and other metals and their
alloys; processed (worked) and shaped aluminum
;or its alloys metal not included in other classes

بأســم  :اســتاش الومنيــوم ســانايى يف تيجاريــت In the name of: ASTAS ALUMINYUM SANAYI
انونيــم شــركيتي
VE TICARET ANONIM SIRKETI
العنــوان  :ميســينيل كويــو .1 ،كيــه ام ،تشــورلو Address: Misinli Koyü, 1. Km, Corlu - Tekirdag /
TURKEY
 تيكــرداج  /تركيــاعنــوان التبليــغ  :نــادر جميــل قمصيــة بيــت
Address for Services:
ســاحور -الضفــة الغربيــة ص.ب182 .
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العالمة التجارية رقم 25468:
يف الصنف 25 :
التاريخ 2014/09/01 :

Trade Mark No.:25468
In Class: 25
Date: 01/09/2014
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مــن اجــل  :املالبــس ولبــاس القــدم وأغطيــة
الــرأس؛ املالبــس النســائية ،املعنــي بهــا ،بناطيــل
وجاكيتــات ومعاطــف خارجيــة ومعاطــف وتنانــر
وبــذالت وقمصــان صوفيــة وصدريــات ومعاطــف
فوقيــه خفيفــة ومعاطــف طويلــه والبلــوزات
وعاممــات وفســاتني الســهرة وقمصــان ويت شــرت
وكنــزات فضفاضــة وأثــواب وكنــزات صوفيــة
وبــدالت فضفاضــة للتعــرق وقمصــان نســائية
تحتيــة وصــارون (لبــاس قطعــة واحــدة) ولفاعــات
واوشــحة وشــاح الرقبــة والشــاالت
بأســم  :مـراي جييــم ســانايى يف تيجاريــت ليمتــد
شــركيتي
العنــوان  :هاليــت زييــا بولفــاري ،نــو ،1 :كيــه،1 :
كونــاك ،ازمــر  /تركيــا
عنــوان التبليــغ  :نــادر جميــل قمصيــة بيــت
ســاحور -الضفــة الغربيــة ص.ب182 .
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;In Respect of: Clothing, footwear, headgear
women’s clothing, namely, trousers, jackets,
overcoats, coats, skirts, suits, jerseys, waistcoats,
topcoats, trench coats, blouses, turbans, evening
dresses, shirts, T-shirts, sweatshirts, dresses,
pullovers, tracksuits, camisoles, sarongs, scarves,
.neck scarves, shawls

In the name of: MIRAY GIYIM SANAYI VE
TICARET LIMITED SIRKETI
Address: Halit Ziya Bulvari, No: 1, K: 1, Konak,
Izmir / Turkey
Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 25470:
يف الصنف 29 :
التاريخ 2014/09/01 :
مــن اجــل  :اللحــوم و األســاك و لحــوم الداجــن
و الصيــد  ،خالصــات اللحــوم  ،فواكــه و خــروات
محفوظــة و مجففــة و مطهــوة  ،هالميــات (جيــي)
و مربيــات و فواكــه مطبوخــة بالســكر  ،البيــض و
الحليــب و منتجــات الحليــب  ،الزيــوت و الدهــون
الصالحــة لــأكل.
بأسم  :املتحدة للصناعات الغذائية ( مونتانا ) .
العنــوان  :الكيلــو  24طريــق مــر اســكندرية
الزراعــي  ،قليــوب  ،محافظــة القليوبيــة ،
جمهوريــة مــر العربيــة

Trade Mark No.:25470
In Class: 29
Date: 01/09/2014
In Respect of: Meat, fish, poultry and game; meat
extracts; preserved, frozen, dried and cooked
;fruits and vegetables; jellies, jams, compotes
eggs, milk and milk products; edible oils and fats

In the name of: The United Co For Food Industries - Montana
.Address: Km 24, Cairo Alex Agriculture Rd
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Address for Services:

عنــوان التبليــغ  :رشكــة فــراس أتــرة للملكيــة
الفكريــة ،نابلــس ،عــارة جالرييــا ســنرت ،ص .ب.
768
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العالمة التجارية رقم 25471:
يف الصنف 30 :
التاريخ 2014/09/02 :
مــن اجــل  :املايونيز ,صلصات للســلطة ,الكاتشــب,
صلصــة الطامطــم ,الصلصــات (التوابــل) ,نكهــة
(التوابــل) ,الصلصــات (التوابــل) ,الخــردل ,الخــل,
املــواد القابلــة للتدهــن عــى الشــطرية.
بأسم  :كنوبكو ،إنك.
العنــوان  700 :ســيلفان افينيــو ،انجلــوود
كليفــس ،نيــو جــريس  ،07632الواليــات املتحدة
االمريكيــة.
عنــوان التبليــغ  :البــرة ،مركــز البــرة التجــاري/
ط6

Trade Mark No.:25471
In Class: 30
Date: 02/09/2014
;In Respect of: Mayonnaise; dressings for salad
;)ketchup; tomato sauce; sauces (condiments
relish (condiments); chutneys (condiments); mus.tard; vinegar; sandwich spreads
.In the name of: Conopco, Inc
Address: 700 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs,
.New Jersey 07632, USA
Address for Services:
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Trade Mark No.:25472
العالمة التجارية رقم 25472:
In Class: 32
يف الصنف 32 :
Date: 02/09/2014
التاريخ 2014/09/02 :
مــن اجــل  :ميــاه معــدين فــوار  ,مــاء صــودا  ,ميــاه
In Respect of: seltzer water/ soda water/table
الــرب الصحيــة (مــاء الينابيــع)  ,ميــاه طبيعيــة فــوارة water/water(seltzer) /waters (beverages)/ water
 ,ميــاه (مرشوبــات)  ,ميــاه الــرب الصحيــة (مــاء
table
الينابيــع)
بأسم  :رشكة يب جي او رام الله للعقارات
In the name of: Sharekat PJO Ramallah ll
Akarat
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Address: Ramallah , Palestine
Address for Services:

العنوان  :رام الله فلسطني
عنــوان التبليــغ  :ص.ب  17319القــدس  ،شــارع
صــاح الديــن جــوال 0599510202

مالحظــة  :ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــات والعبــارات ذات االســتخدام العــام
مبعــزل عــن العالمــة

()428

العالمة التجارية رقم 25473:
يف الصنف 29 :
التاريخ 2014/09/02 :
من اجل  :متور
بأســم  :رشكــة نخيــل فلســطني لالســتثامر الزراعــي
املســاهمة الخصوصيــة املحــدودة
العنوان  :أريحا  -فلسطني
عنــوان التبليــغ  :رام اللــه – البالــوع – عــارة النجمــة 3
 -الطابــق الثــا

Trade Mark No.:25473
In Class: 29
Date: 02/09/2014
In Respect of: DATES
In the name of: SHARKET NAKHEEL
FALSTEEN LELESTETHMAR LAZERAAY ALMOSAHMEH ALKHSOSEH
ALMAHDODEH
Address: JERICHO AREHA
Address for Services:

مالحظــة  :ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــات والعبــارات والرســومات الوصفيــة
ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة
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العالمة التجارية رقم 25474:
يف الصنف 29 :
التاريخ 2014/09/02 :
من اجل  :متور
بأســم  :رشكــة نخيــل فلســطني لالســتثامر الزراعــي
املســاهمة الخصوصيــة املحــدودة
العنوان  :أريحا  -فلسطني
عنــوان التبليــغ  :رام اللــه – البالــوع – عــارة
النجمــة  - 3الطابــق الثــا
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Trade Mark No.:25474
In Class: 29
Date: 02/09/2014
In Respect of: DATES
In the name of: SHARKET NAKHEEL
FALSTEEN LELESTETHMAR LAZERAAY
ALMOSAHMEH ALKHSOSEH ALMAHDODEH
Address: JERICHO AREHA
Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 25475:
يف الصنف 29 :
التاريخ 2014/09/02 :
من اجل  :متور
بأســم  :رشكــة نخيــل فلســطني لالســتثامر الزراعــي
املســاهمة الخصوصيــة املحــدودة
العنوان  :أريحا  -فلسطني
عنــوان التبليــغ  :رام اللــه – البالــوع – عــارة النجمــة
 - 3الطابــق الثــا

Trade Mark No.:25475
In Class: 29
Date: 02/09/2014
In Respect of: DATES
In the name of: SHARKET NAKHEEL
FALSTEEN LELESTETHMAR LAZERAAY ALMOSAHMEH ALKHSOSEH
ALMAHDODEH
Address: JERICHO AREHA
Address for Services:

مالحظــة  :ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــات والعبــارات الوصفيــة ذات
االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة
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العالمة التجارية رقم 25476:
يف الصنف 9 :
التاريخ 2014/09/02 :
مــن اجــل  :الحواســيب واألجهــزة امللحقــة
بالحواســيب وطرفيــات توصيــل الحواســيب؛
العتــاد الحاســويب؛ آالت االلعــاب الحاســوبية
واملعالجــات الدقيقــة ولوحــات الذاكــرة وشاشــات
العــرض ولوحــات العــرض ولوحــات مفاتيــح
الحاســوب والكوابــل وأجهــزة املــودم والطابعــات
ومشــغالت االقــراص واملهايئــات وبطاقــات
واملهايئــات واملوصــات واملشــغالت؛ عتــاد
التشــبيك الحاســويب؛ أجهــزة لتخزيــن البيانــات؛
املشــغالت الصلبــة؛ وحــدات مشــغالت األقــراص
الصلبــة املصغــرة لتخزيــن البيانــات؛ االقــراص
الســمعية البرصيــة واالقـراص املضغوطــة واالقـراص
الرقميــة ذات االســتخدامات املتنوعــة؛ وســائط
التخزيــن الحاســوبية الفارغــة؛ حامــات البيانــات
املغناطيســية؛ الرشائــح واالق ـراص واالرشطــة التــي
تحمــل برامــج وبرمجيــات حاســوبية أو لتســجيلها؛
ذاكــرة الوصــول العشــوايئ وذاكــرة الق ـراءة فقــط؛
أجهــزة حــاالت الذاكــرة الصلبــة؛ لبــادات فــأرة
الحاســوب؛ آالت الفاكــس وآالت الــرد عــى
املكاملــات الهاتفيــة؛ الكامـرات وكامـرات الفيديــو؛
البطاريــات؛ أجهــزة شــحن البطاريــات؛ األم يب
ثــري وغــره مــن مشــغالت األشــكال الصوتيــة
الرقميــة؛ الحواســيب املحمولــة باليــد؛ الحواســيب
اللوحيــة؛ املســاعدات الرقميــة الشــخصية؛
املفكـرات االلكرتونيــة؛ دفاتــر الكتابــة االلكرتونيــة؛
وحــدات األلعــاب االلكرتونيــة املحمولــة باليــد
املعــدة لالســتعامل مــع شاشــات أو لوحــات عــرض
خارجيــة؛ األجهــزة االلكرتونيــة الرقميــة املحمولــة
باليــد والربمجيــات الخاصــة بهــا؛ األجهــزة الرقميــة
االلكرتونيــة التــي تحمــل باليــد واملتحركــة لغــرض
إرســال واســتقبال املكاملــات الهاتفيــة والفاكــس
والربيــد االلكــروين وغريهــا مــن البيانــات الرقميــة؛
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Trade Mark No.:25476
In Class: 9
Date: 02/09/2014
In Respect of: ? Computers, computer peripheral
;devices, computer terminals; computer hardware
computer gaming machines, microprocessors,
memory boards, monitors, displays, keyboards,
cables, modems, printers, disk drives, adapters,
adapter cards, connectors and drivers; computer networking hardware; apparatus for data storage; hard drives; miniature hard disk drive storage
units; audio video discs, CD-ROMs, and digital
;versatile discs; blank computer storage media
magnetic data carriers; chips, discs and tapes bearing or for recording computer programs and soft;ware; random access memory, read only memory
solid state memory apparatus; mouse pads; facsimile machines, answering machines; cameras, video
cameras; batteries; battery chargers; MP3 and other digital format audio players; handheld computers, tablet computers, personal digital assistants,
electronic organizers, electronic notepads; handheld electronic game units adapted for use with an
external display screen or monitor; handheld digi;tal electronic devices and software related thereto
handheld and mobile digital electronic devices for
the sending and receiving of telephone calls, faxes,
electronic mail, and other digital data; handheld
mobile digital electronic devices for recording, organizing, transmitting, manipulating, and reviewing text, data, image, audio, and audiovisual files,
for the sending and receiving of telephone calls,
electronic mail, and other digital data, for use as
a digital format audio player, handheld computer, personal digital assistant, electronic organizer,
electronic notepad, camera, and global
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األجهــزة االلكرتونيــة الرقميــة املحمولــة باليــد
واملتحركــة لغــرض تســجيل النصــوص والبيانــات
والصــور وامللفــات الســمعية وامللفــات الســمعية
البرصيــة وتنظيمهــا ونقلهــا والتــرف بهــا
ومراجعتهــا ولغــرض ارســال واســتقبال املكاملــات
الهاتفيــة والربيــد االلكــروين وغريهــا مــن البيانــات
الرقميــة ولغــرض اســتخدامها كمشــغل األشــكال
الصوتيــة الرقميــة وحاســوب يحمــل باليد ومســاعد
رقمــي شــخيص ومفكــرة الكرتونيــة ودفــر كتابــة
الكــروين وكام ـرا وجهــاز مالحــة الكــروين يحتــوي
عــى نظــام عاملــي لتحديــد املواقــع؛ الوحــدات
االلكرتونيــة املحمولــة باليــد الســتقبال البيانــات
والرســائل الســلكيا و/او تخزينهــا و/أو نقلهــا
واألجهــزة االلكرتونيــة التــي متكــن املســتخدم مــن
تعقــب املعلومــات الشــخصية أو إدارتهــا؛ املعــدات
واألدوات االلكرتونيــة الخاصــة باالتصــاالت؛ األجهزة
واألدوات الخاصــة باالتصــاالت الســلكية الالســلكية؛
الربمجيــات والعتــاد الخــاص باســرجاع املعلومــات
عــر الهاتــف؛ األنظمــة املالحيــة العاملــة بواســطة
االقــار االصطناعيــة وتحديــدا االنظمــة العامليــة
لتحديــد املواقــع؛ أجهــزة املالحــة االلكرتونيــة
وتحديــداً أجهــزة اســتقبال املالحــة بواســطة
األقــار الصناعيــة لتحديــد املواقــع؛ الهواتــف
والهواتــف النقالــة وهواتــف الفيديــو؛ القطــع
وامللحقــات الخاصــة بالهواتــف النقالــة؛ األجهــزة
الخاصــة بالتعــرف عــى الصــوت؛ مســجالت
الصــوت الرقميــة؛ أجهــزة االتصــاالت الالســلكية
لنقــل الصــوت والبيانــات والصــور؛ ســاعات
األذن والســاعات الرأســية؛ املكــرات الصوتيــة؛
أجهــزة تســجيل ونســخ الصــوت ومضخــات
الصــوت وأجهــزة الفونوغ ـراف الكهربائيــة وأجهــزة
تشــغيل االســطوانات وأجهــزة الســريو العاليــة
الجــودة وأجهــزة تســجيل األرشطــة وأجهــزة النســخ
وامليكروفونــات؛ مســجالت ومشــغالت الصــوت
والفيديــو الرقميــة؛ مســجالت ومشــغالت األرشطــة
الصوتيــة ومســجالت ومشــغالت أرشطــة الفيديــو
ومســجالت ومشــغالت األقــراص املضغوطــة
ومســجالت ومشــغالت األقــراص الرقميــة ذات
االســتخدامات املتنوعــة ومســجالت ومشــغالت
األرشطــة الصوتيــة الرقميــة؛ أجهــزة الراديــو؛ أجهــزة
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positioning system (GPS) electronic navigation
device; electronic handheld units for the wireless receipt, storage and/or transmission of data
and messages, and electronic devices that enable
the user to keep track of or manage personal information; electronic communication equipment
and instruments; telecommunications apparatus
and instruments; telephone-based information
retrieval software and hardware; satellite navigational systems, namely global positioning systems
(GPS); electronic navigational devices, namely,
global positioning satellite (GPS) based navigation receivers; telephones, mobile telephones,
video phones; parts and accessories for mobile
telephones; voice recognition apparatus; digital
voice recorders; wireless communication devices
for voice, data or image transmission; earphones,
headphones; audio speakers; sound recording and
reproducing apparatus, amplifiers, electric phonographs, record players, high fidelity stereo apparatus, tape recorders and reproducing apparatus,
microphones; digital audio and video recorders
and players; audio cassette recorders and players,
video cassette recorders and players, compact disc
recorders and players, digital versatile disc recorders and players, digital audio tape recorders and
players; radios; radio trans computer software for
creating, authoring, distributing, downloading,
transmitting, receiving, playing, editing, extracting, encoding, decoding, displaying, storing and
organizing text, graphics, images, audio, video,
and multimedia content, and electronic publications; operating system software, data synchronization software, application development software; computer software for personal information
;management; database management software
database synchronization software; character rec;ognition software; voice recognition software
speech to text conversion software; voice-enabled
software applications; telephony management
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إرســال واســتقبال الراديــو؛ املازجــات الصوتيــة
والفيديــو والرقميــة؛ أجهــزة الراديــو؛ أجهــزة
التلفزيــون؛ شاشــات التلفزيــون؛ شاشــات الفيديــو؛
أجهــزة عــرض الفيديــو وتحديــدا شاشــات الفيديــو
املعــدة للهواتــف النقالــة والحواســيب املحمولــة
باليــد واألجهــزة اإللكرتونيــة الرقميــة املتنقلــة
واملحمولــة باليــد؛ علــب الدخــول التلفزيونيــة؛
مهايئــات الســترييو الخاصــة بالســيارات؛ األجهــزة
الصوتيــة للســيارات؛ محطــات االرســاء؛ األجهــزة
التــي تســتخدم مــن دون مســكها باليــد؛ محــوالت
الطاقــة للمنتجــات الســابق ذكرهــا؛ أجهــزة التحكــم
عــن بعــد؛ الربمجيــات الحاســوبية؛ مجموعــة كاملــة
مــن الربمجيــات الحاســوبية الســتعاملها يف األعــال
ولالســتعامل املنــزيل والتعليمــي والتطويــري؛
الربمجيــات الحاســوبية املعــدة لالســتخدام يف
إنشــاء وتأليــف وتوزيــع وتنزيــل ونقــل واســتقبال
وتشــغيل وتحريــر واســتخراج وتشــفري وحــل
التشــفري وعــرض وتخزيــن وتنظيــم النصــوص
والرســوم البيانيــة والصــور واملحتويــات الصوتيــة
والفيديــو وذات الوســائط املتعــددة واملنشــورات
االلكرتونيــة؛ برمجيــات تشــغيل األنظمــة وبرمجيات
تزمــن البيانــات وبرمجيــات تطويــر التطبيقــات؛
الربمجيــات الحاســوبية الخاصــة بــإدارة املعلومــات
الشــخصية؛ برمجيــات إدارة قواعــد البيانــات؛
برمجيــات تزمــن قواعــد البيانــات؛ برمجيــات
التعــرف عــى االشــكال املطبوعــة؛ برمجيــات
التعــرف عــى الصــوت؛ برمجيــات تحويــل الــكالم
إىل نــص؛ تطبيقــات الربمجيــات املــزودة بإمكانيــات
صوتيــة؛ برمجيــات إدارة االتصــاالت الهاتفيــة؛
برمجيــات الربيــد االلكــروين واملراســلة؛ برمجيــات
الهواتــف النقالــة؛ الربمجيــات الحاســوبية للدخــول
والوصــول إىل قواعــد البيانــات املبــارشة (أن-اليــن)
وتصفحهــا والبحــث فيهــا؛ الربمجيــات الحاســوبية
إلعــادة توجيــه الرســائل ورســائل الربيــد االلكــروين
عــر االنرتنــت و/أو غريهــا مــن البيانــات إىل جهاز أو
أكــر مــن األجهــزة االلكرتونيــة التــي تحمــل باليــد
مــن مخــزن بيانــات موجــود أو مرتبــط بحاســوب
شــخيص أو خــادم؛ الربمجيــات الحاســوبية لتزمــن
البيانــات بــن محطــة أو جهــاز بعيديــن ومحطــة
أو جهــاز ثابتــن أو بعيديــن؛ االلعــاب الحاســوبية
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;software; electronic mail and messaging software
mobile telephone software; computer software
for accessing, browsing and searching online databases; computer software for the redirection of
messages, Internet e-mail, and/or other data to one
or more electronic handheld devices from a data
store on or associated with a personal computer or
a server; computer software for the synchronization of data between a remote station or device and
a fixed or remote station or device; computer and
electronic games; downloadable audio and video
files, movies, ring tones, video games, television
programs, pod casts and audio books via the internet and wireless devices featuring music, movies,
videos, television, celebrities, sports, news, history, science, politics, comedy, children’s entertainment, animation, culture, current events and topics
of general interest; downloadable electronic publications; fonts, typefaces, type designs and symbols in the form of recorded data; user manuals
in electronically readable, machine readable or
computer readable form for use with, and sold as a
unit with, all the aforementioned goods; computer
;equipment for use with all of the aforesaid goods
electronic apparatus with multimedia functions for
use with all of the aforesaid goods; electronic apparatus with interactive functions for use with all
of the aforesaid goods; a full line of accessories,
parts, fittings, and testing apparatus for all of the
aforesaid goods; stands, covers, cases, bags and
holsters adapted or shaped to contain all of the
aforesaid goods.
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واأللعــاب االلكرتونيــة؛ امللفــات الصوتيــة وملفــات
الفيديــو واألفــام والنغــات والعــاب الفيديــو
والربامــج التلفزيونيــة وملفــات الوســائط املتعــددة
التــي تنــر عــى االنرتنــت (البودكاســت) والكتــب
الصوتيــة القابلــة للتنزيــل عــر االنرتنــت واألجهــزة
الالســلكية التــي تتضمــن املوســيقى واألفــام
والفيديــو والتلفزيــون واملشــاهري وااللعــاب
الرياضيــة واألخبــار والتاريــخ والعلــوم والسياســة
والكوميديــا والرتفيــه الخــاص باألطفــال والرســوم
املتحركــة والثقافــة واألحــداث الحاليــة واملواضيــع
ذات االهتــام العــام؛ املنشــورات االلكرتونيــة
القابلــة للتنزيــل؛ أنــواع خطــوط الكتابــة وحــروف
الطباعــة وتصاميــم خطــوط ورمــوز الطباعــة يف
شــكل بيانــات مســجلة؛ أدلــة املســتخدمني يف
شــكل يقــرأ إلكرتونيــا أو آليــا أو عــن طريــق
الحاســوب لالســتخدام مــع جميــع املنتجــات التــي
ســبق ذكرهــا والتــي تبــاع كوحــدة متكاملــة معهــا؛
املعــدات الحاســوبية لغايــة االســتخدام مــع جميــع
املنتجــات الســابق ذكرهــا؛ األجهــزة االلكرتونيــة
املــزودة بوظائــف الوســائط املتعــددة لغايــة
االســتخدام مــع كافــة املنتجــات الســابق ذكرهــا؛
األجهــزة االلكرتونيــة ذات الوظائــف التفاعليــة
لغايــة االســتخدام مــع كافــة املنتجــات الســابق
ذكرهــا؛ مجموعــة كاملــة مــن امللحقــات والقطــع
واللــوازم وأجهــزة االختبــار الخاصــة بجميــع
املنتجــات الســابق ذكرهــا؛ املســاند واألغطيــة
الخارجيــة والعلــب والحقائــب والحافظــات املعــدة
او املصممــة الحتــواء جميــع املنتجــات الســابق
ذكرهــا.
بأسم  :أبل انك.
العنــوان  1 :انفينيــت لــوب ،كوبرتينــو ،كاليفورنيــا
 ،95014الواليــات املتحــدة األمريكية
عنــوان التبليــغ  :عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة،
محامــون ،ص.ب ,74رام اللــه

.In the name of: Apple Inc
Address: 1 Infinite Loop, Cupertino, California
95014, United States of America
Address for Services:

العدد الثاين عرش 2015 / 4 / 19

العالمة التجارية رقم 25477:
يف الصنف 14 :
التاريخ 2014/09/02 :
مــن اجــل  :املجوهــرات؛ الســاعات الكبــرة؛
الســاعات؛ املنتجــات املصنوعــة مــن املعــادن
النفيســة او املطليــة بهــا؛ زمامــات (مرابــط) اكــام
القمصــان؛ حلقــات املفاتيــح؛ ســاعات التوقيــت؛
الدبابيــس املصنوعــة مــن املعــادن النفيســة او
املطليــة بهــا؛ الحــي املصنوعــة مــن املعــادن
النفيســة او املطليــة بهــا؛ دبابيــس ربطــات العنــق
املصنوعــة مــن املعــادن النفيســة او املطليــة بهــا؛
مشــابك ربطــات العنــق املصنوعــة مــن املعــادن
النفيســة او املطليــة بهــا؛ الشــارات املصنوعــة
مــن املعــادن النفيســة او املطليــة بهــا؛ االســاور
املصنوعــة مــن املعــادن النفيســة او املطليــة بهــا؛
القالئــد املصنوعــة من املعــادن النفيســة او املطلية
بهــا؛ امليداليــات املصنوعــة مــن املعــادن النفيســة
او املطليــة بهــا؛ سالســل املفاتيــح والحــي القصــرة
املصنوعــة مــن املعــادن النفيســة او املطليــة بهــا؛
االزرار املصنوعــة مــن املعــادن النفيســة او املطليــة
بهــا؛ املشــابك املصنوعــة مــن املعــادن النفيســة او
املطليــة بهــا؛ الصناديــق املصنوعــة مــن املعــادن
النفيســة او املطليــة بهــا؛ ادوات الزينــة املصنوعــة
مــن املعــادن النفيســة او املطليــة بهــا؛ املجوهـرات
املقلــدة؛ املنحوتــات واملنتجــات املصنوعــة مــن
املعــادن النفيســة.
بأسم  :أبل انك.
العنــوان  1 :انفينيــت لــوب ،كوبرتينــو ،كاليفورنيا
 ،95014الواليــات املتحــدة األمريكية
عنــوان التبليــغ  :عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة،
محامــون ،ص.ب ,74رام اللــه
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Trade Mark No.:25477
In Class: 14
Date: 02/09/2014
In Respect of: Jewelry; clocks; watches; goods in
;precious metals or coated therewith; cuff links
key rings; stop watches; pins in precious metals
or coated therewith; ornaments in precious metals
or coated therewith; tie pins in precious metals
or coated therewith; tie clips in precious metals
or coated therewith; badges in precious metals or
coated therewith; bracelets in precious metals or
coated therewith; necklaces in precious metals or
coated therewith; medals in precious metals or
coated therewith; short key chains and ornament
in precious metals or coated therewith; buttons
in precious metals or coated therewith; clips in
precious metals or coated therewith; boxes in
precious metals or coated therewith; decorations
in precious metals or coated therewith; costume
.jewelry; sculptures and goods in precious metals

.In the name of: Apple Inc
Address: 1 Infinite Loop, Cupertino, California
95014, United States of America
Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 25478:
يف الصنف 35 :
التاريخ 2014/09/02 :
مــن اجــل  :فــرز الربيــد ونقلــه واســتالمه وتصنيفــه
بهــدف توزيعــه؛ إدارة األعــال؛ توجيــه األعــال؛
خدمــات تقديــم اإلستشــارات املتعلقــة باألعــال؛
توفــر خدمــات تفعيــل النشــاط املكتبــي؛ خدمــات
وكاالت اإلعــان؛ خدمــات الدعايــة واإلعــان
والتســويق والرتويــج؛ الخدمــات االستشــارية
الخاصــة باإلعــان والتســويق؛ خدمــات ترويــج
املبيعــات؛ خدمــات الرتويــج ملنتجــات وخدمــات
الغــر؛ خدمــات تنظيــم أبحــاث الســوق؛ تحليــل
االســتجابة لإلعالنــات وأبحــاث الســوق؛ تصميــم
اإلعالنــات واملــواد اإلعالنيــة للغــر وابتكارهــا
وإعدادهــا وإنتاجهــا توزيعهــا؛ خدمــات التخطيــط
اإلعالمــي؛ ادارة برامــج تعزيــز والء الزبائــن؛
تنظيــم وإدارة برامــج املكافــآت التحفيزيــة لرتويج
بيــع املنتجــات والخدمــات؛ إدارة قواعــد البيانــات
وامللفــات املحوســبة؛ خدمــات معالجــة البيانــات؛
خدمــات إنشــاء فهــارس للمعلومــات واملواقــع
وغريهــا مــن املصــادر املتوفــرة عــى الشــبكات
الحاســوبية العامليــة وغريهــا مــن الشــبكات
االلكرتونيــة وشــبكات االتصــال الخاصــة بالغــر؛
توفــر املعلومــات واملواقــع وغريهــا مــن املصــادر
املتوفــرة عــى الشــبكات الحاســوبية العامليــة
والشــبكات االلكرتونيــة وشــبكات االتصــال األخرى
الخاصــة بالغــر والبحــث عنهــا وتصفحها وســحبها؛
خدمــات تنظيــم محتــوى املعلومــات املتوفــرة
عــر الشــبكات الحاســوبية العامليــة وغريهــا مــن
الشــبكات االلكرتونيــة وشــبكات االتصــال وفقــا
لتفضيــات املســتخدم؛ توفــر املعلومــات املتعلقــة
باألعــال واملســتهلكني واملعلومــات التجاريــة
عــر الشــبكات الحاســوبية وشــبكات االتصــاالت
العامليــة؛ تقديــم الخدمــات املتعلقــة باألعــال
وتحديــدا توفــر قواعــد البيانــات الحاســوبية
املتعلقــة بـراء وبيــع مجموعــة واســعة ومتنوعــة
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Trade Mark No.:25478
In Class: 35
Date: 02/09/2014
In Respect of: Mail sorting, handling, receiving,
and processing; business management; business
;administration; business consulting services
providing office functions; advertising agency
services; advertising, marketing, and promotion
;services; advertising and marketing consultation
sales promotion services; promoting the goods and
;services of others; conducting market research
analysis of advertising response and market research; design, creation, preparation, production,
and dissemination of advertisements and advertis;ing material for others; media planning services
;administration of consumer loyalty programs
arranging and conducting incentive rewards pro;grams to promote the sale of goods and services
computerized database and file management; data
processing services; creating indexes of information, sites and other resources available on global computer networks and other electronic and
communications networks for others; providing,
searching, browsing and retrieving information,
sites, and other resources available on global computer networks and other electronic and communications networks for others; organizing content
of information provided over a global computer
network and other electronic and communications
networks according to user preferences; providing
business, consumer, and commercial information
over computer networks and global communication networks; business services, namely, providing computer databases regarding the purchase
and sale of a wide variety of products and
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مــن املنتجــات والخدمــات الخاصــة بالغــر؛
خدمــات تجميــع األدلــة لنرشهــا عــى شــبكة
االنرتنــت وغريهــا مــن الشــبكات االلكرتونيــة
والشــبكات الحاســوبية وشــبكات االتصــاالت؛
خدمــات محــات البيــع بالتجزئــة وخدمــات
محــات البيــع بالتجزئــة املبــارشة (ان-اليــن)؛
خدمــات محــات البيــع بالتجزئــة املتوفــرة عــر
شــبكة االنرتنــت وغريهــا من الشــبكات الحاســوبية
والشــبكات االلكرتونيــة وشــبكات االتصــاالت؛
خدمــات محــات البيــع بالتجزئــة يف مجــال
الكتــب واملجــات والن ـرات الدوريــة والن ـرات
اإلخباريــة والصحــف وغريهــا مــن املنشــورات
املتعلقــة مبجموعــة واســعة مــن املواضيــع ذات
االهتــام العــام املتوفــرة عــر شــبكة االنرتنــت
وغريهــا مــن الشــبكات الحاســوبية والشــبكات
االلكرتونيــة وشــبكات االتصــاالت؛ خدمــات
محــات البيــع بالتجزئــة يف مجــال الرتفيــه والتــي
تشــمل األعــال الســينامئية والربامــج التلفزيونيــة
واألحــداث الرياضيــة واألعــال املوســيقية
واألعــال الســمعية والســمعية – البرصيــة
عــر شــبكة االنرتنــت وغريهــا مــن الشــبكات
الحاســوبية والشــبكات االلكرتونيــة وشــبكات
االتصــاالت؛ خدمــات محــات البيــع بالتجزئــة
التــي تشــمل الحاســوب واملنتجــات االلكرتونيــة
والرتفيهيــة واألجهــزة الخاصــة باالتصــاالت
الســلكية والالســلكية والهواتــف النقالــة واألجهــزة
االلكرتونيــة الرقميــة املتنقلــة املحمولــة باليــد
واملنتجــات االلكرتونيــة الخاصــة باملســتهلك
األخــرى وبرمجيــات الحاســوب وملحقــات
وطرفيــات الحاســوب والحقائــب املخصصــة لحمــل
األجهــزة املذكــورة عــر شــبكة االنرتنــت وغريهــا
مــن الشــبكات الحاســوبية والشــبكات االلكرتونيــة
وشــبكات االتصــاالت؛ خدمــات عــرض وتجربــة
املنتــج املتوفــرة داخــل املحــل وعــر شــبكات
االتصــاالت العامليــة وغريهــا مــن الشــبكات
االلكرتونيــة وشــبكات االتصــاالت؛ خدمــات
االش ـراكات وتحديــدا توفــر االش ـراكات املتعلقــة
مبحتويــات النصــوص والبيانــات والصــور واألعــال
الســمعية وأعــال الفيديــو واألعــال ذات
الوســائط املتعــددة املتوفــرة عــر شــبكة
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services of others; compilations of directories for
publishing on the Internet and other electronic,
computer and communications networks; retail
store and online retail store services; retail store
services provided via the Internet and other com;puter, electronic and communications networks
retail store services in the field of books, magazines, periodicals, newsletters, journals and other
publications on a wide range of topics of general
interest, provided via the Internet and other com;puter, electronic and communications networks
retail store services in the field of entertainment
featuring movies, television programs, sporting
events, musical works, and audio and audiovisual
works, via the Internet and other computer, electronic and communications networks; retail store
services featuring computer, electronic and entertainment products, telecommunications apparatus,
mobile phones, handheld mobile digital electronic
devices, and other consumer electronics, computer
software, and accessories, peripherals, and carrying cases for such products, via the Internet and
other computer, electronic and communications
networks; product demonstrations provided instore and via global communications networks and
;other electronic and communications networks
subscription services, namely, providing subscriptions to text, data, image, audio, video, and
multimedia content, provided via the Internet and
;other electronic and communications networks
providing downloadable pre-recorded text, data,
image, audio, video, and multimedia content for
a fee or pre-paid subscription, via the Internet and
;other electronic and communications networks
arranging and conducting of commercial, trade
;and business conferences, shows, and exhibitions
information, advisory and consultancy services relating to all the aforesaid.
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االنرتنــت وغريهــا مــن الشــبكات االلكرتونيــة
وشــبكات االتصــاالت؛ توفــر محتويــات النصــوص
والبيانــات والصــور واألعــال الســمعية وأعــال
الفيديــو واألعــال ذات الوســائط املتعــددة
القابلــة للتنزيــل واملســجلة مســبقا مقابــل بــدل
أو اش ـراك مدفــوع مســبقا ،عــر شــبكة االنرتنــت
وغريهــا مــن الشــبكات االلكرتونيــة وشــبكات
االتصــاالت؛ تنظيــم وإدارة املؤمتــرات والعــروض
واملعــارض التجاريــة والخاصــة باألعــال؛ خدمــات
تقديــم املعلومــات والنصائــح واالستشــارات
املتعلقــة بجميــع الخدمــات الســابق ذكرهــا.
بأسم  :أبل انك.
العنــوان  1 :انفينيــت لــوب ،كوبرتينــو ،كاليفورنيا
 ،95014الواليــات املتحــدة األمريكية
عنــوان التبليــغ  :عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة،
محامــون ،ص.ب ,74رام اللــه

.In the name of: Apple Inc
Address: 1 Infinite Loop, Cupertino, California
95014, United States of America
Address for Services:

()434

العالمة التجارية رقم 25479:
يف الصنف 36 :
التاريخ 2014/09/02 :
مــن اجــل  :الخدمــات املاليــة ؛ خدمــات التمويــل؛
متويــل القــروض؛ متديــد ائتــان التجزئــة؛ القروض
املســددة عــى دفعــات دوريــة؛ خدمــات التمويل
التأجــري للـراء؛ خدمــات بطاقــات الخصــم مــن
الرصيــد وبطاقــات االئتــان؛ خدمــات الدفــع؛
خدمــات املعامــات املاليــة؛ خدمــات معالجــة
الدفــع االلكــروين؛ خدمــات معالجــة الدفــع
االلكــروين باســتخدام التكنلوجيــا البيومرتيــة
للتعريــف والتوثيــق؛ الخدمــات املاليــة وتحديــدا
قبــول ومعالجــة وتوثيــق وادارة ومصالحــة
الدفعــات االلكرتونيــة ومعامــات الدفــع
االلكرتونيــة؛ خدمــات التأمــن والكفالــة؛ توفــر

Trade Mark No.:25479
In Class: 36
Date: 02/09/2014
In Respect of: Financial services; financing ser;vices; financing of loans; extension of retail credit
installment loans; lease-purchase financing; debit
and credit card services; payment services; financial transaction services; electronic payment processing services; electronic payment processing
services using biometric technology for identification and authentication; financial services, namely,
accepting, processing, authenticating, managing
and reconciling electronic payments and electronic payment transactions; insurance and warranty
services; providing and underwriting warranty and
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وابــرام عقــود الكفــاالت والكفــاالت املــددة؛
خدمــات بطاقــات الهدايــا والبطاقــات املدفوعــة
مســبقا؛ خدمــات جمــع التربعــات الخرييــة؛
خدمــات تقديــم املشــورة املاليــة؛ خدمــات تقديم
النصيحــة واالستشــارات املاليــة؛ توفــر املعلومــات
املاليــة حــول االســهم؛ توفــر املعلومــات يف مجــايل
االســتثامر والتمويــل.
بأسم  :أبل انك.
العنــوان  1 :انفينيــت لوب ،كوبرتينــو ،كاليفورنيا
 ،95014الواليــات املتحدة األمريكية
عنــوان التبليــغ  :عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة،
محامــون ،ص.ب ,74رام اللــه
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extended warranty contracts; gift card and prepaid
card services; charitable fundraising services; financial counseling services; financial advice and
consultancy services; providing financial information about stocks; providing information in the
.fields of investment and finance
.In the name of: Apple Inc
Address: 1 Infinite Loop, Cupertino, California
95014, United States of America
Address for Services:

()435

العالمة التجارية رقم 25480:
يف الصنف 41 :
التاريخ 2014/09/02 :
مــن اجــل  :خدمــات التعليــم؛ خدمــات التدريــب؛
ترتيــب وعقــد الحصــص والحصــص املبــارشة
(ان-اليــن) وورش العمــل والــدروس التعليميــة
واملؤمتـرات وتوزيــع املــواد التعليميــة الخاصــة بهــا؛
تقديــم املعلومــات واملشــورة يف مجــال التعليــم؛
توفــر املنشــورات املبــارشة (ان-اليــن)؛ نــر
املنشــورات االلكرتونيــة؛ خدمــات نــر املحتويــات
البرصيــة والســمعية وذات الوســائط املتعــددة
الرقميــة؛ نــر النصــوص واالعــال التصويريــة
للغــر؛ نــر األعــال املوســيقية؛ خدمــات التصويــر
الرقمــي؛ توفــر موقــع الكــروين لتحميــل وتخزيــن
ومشــاركة ومعاينــة ونــر الصــور والفيديــو
والصحــف املبــارشة (ان-اليــن) وغريهــا مــن
أدوات الوســائط املتعــددة الخاصــة بهــا؛ خدمــات
املكتبــات املبــارشة (ان-اليــن)؛ توفــر املعلومــات
املتعلقــة بنــر املنشــورات االلكرتونيــة؛ خدمــات
الرتفيــه؛ توفــر املحتويــات الســمعية والبرصيــة
وذات الوســائط املتعــددة غــر القابلــة للتنزيــل؛

Trade Mark No.:25480
In Class: 41
Date: 02/09/2014
;In Respect of: Education; providing of training
arranging and conducting classes, online classes,
workshops, tutorials, and conferences and distributing related course materials; providing advice
and information in the field of education; providing online publications; publishing of electronic
publications; digital video, audio and multimedia publishing services; publication of text and
graphic works of others; music publishing; digital
imaging services; providing a website for the uploading, storing, sharing, viewing and posting of
digital images, videos, online journals, and other
related multimedia materials; online library services; providing information relating to publishing
of electronic publications; entertainment; providing non-downloadable audio, video, and multime;dia content; rental of digital entertainment content
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تأجــر املحتويــات الرتفيهيــة الرقميــة؛ توفــر برامــج
الراديــو؛ توفــر االلعــاب الحاســوبية املبــارشة (ان-
اليــن)؛ توفــر موقــع الكــروين يشــمل محتويــات
يف مجـ َ
ـال املوســيقى والرتفيــه؛ تنظيــم املســابقات؛
توفــر املعلومــات واآلراء التقييميــة والنصائــح
املعــدة وفقــا ملتطلبــات الشــخص والخاصــة
باملحتويــات الرتفيهيــة؛ اعــادة تســجيل وانتــاج
وتحريــر برامــج الراديــو والتلفزيــون؛ خدمــات
اعــادة التســجيل واالنتــاج والتحريــر يف مجــال
املوســيقى والفيديــو واالفــام؛ انشــاء املؤثــرات
البرصيــة والرســوم البيانيــة للغــر؛ توفــر املشــورة
واملعلومــات يف مجــال الرتفيــه؛ تنظيــم املهرجانــات
املوســيقية ومهرجانــات االفــام ألهــداف ثقافيــة
وترفيهيــة؛ تقديــم العــروض الحيــة؛ توفــر
التســهيالت للعــروض الحيــة؛ خدمــات قطــع
التذاكــر وحجــز املقاعــد للمناســبات الرتفيهيــة
والرياضيــة والثقافيــة؛ االستشــارات والتعليــات
املتعلقــة باللياقــة البدنيــة؛ توفــر التســهيالت
الخاصــة باللياقــة والتامريــن الرياضيــة؛ توفــر
موقــع الكــروين يحتــوي عــى معلومــات حــول
التامريــن الرياضيــة واللياقــة؛ النشــاطات الرياضيــة
والثقافيــة؛ تنظيــم وإدارة املناســبات الرياضيــة
والثقافيــة والفنيــة؛ توفــر جــداول الكرتونيــة
مبــارشة (ان-اليــن) للمناســبات الرياضيــة
والتعليميــة والرتفيهيــة؛ توزيــع أرشطــة الفيديــو؛
تأجــر االلعــاب؛ تأجــر معــدات األلعــاب؛ تدريــب
الحيوانــات؛ تزويــد العارضــن للفنانــن؛ إدارة
اليانصيــب.

providing radio programs; providing online computer games; providing a website featuring content
in the fields of music and entertainment; conducting contests; providing information, reviews and
personalized recommendations of entertainment
content; recording, production and editing of radio
and television programs; recording, production
and editing services in the field of music, videos
and film; creation of visual effects and graphics
for others; providing advice and information in the
field of entertainment; organizing music and film
;festivals for cultural and entertainment purposes
presentation of live performances; providing a
facility for live performances; ticket reservation
and booking services for entertainment, sporting
and cultural events; physical fitness consultation
and instruction; providing fitness and exercise facilities; providing a website featuring information
regarding exercise and fitness; sporting and cultural activities; organizing and conducting sporting,
cultural and arts events; providing online electronic schedules of sporting, educational and entertainment events; distribution of video tapes; toy
;rental; games equipment rental; animal training
modeling for artists; operating lotteries.

بأسم  :أبل انك.
العنــوان  1 :انفينيــت لــوب ،كوبرتينــو ،كاليفورنيــا
 ،95014الواليــات املتحــدة األمريكية
عنــوان التبليــغ  :عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة،
محامــون ،ص.ب ,74رام اللــه

.In the name of: Apple Inc
Address: 1 Infinite Loop, Cupertino, California
95014, United States of America
Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 25481:
يف الصنف 41 :
التاريخ 2014/09/02 :
مــن اجــل  :خدمــات التعليــم؛ خدمــات التدريــب؛
ترتيــب وعقــد الحصــص والحصــص املبــارشة
(ان-اليــن) وورش العمــل والــدروس التعليميــة
واملؤمتـرات وتوزيــع املــواد التعليميــة الخاصــة بهــا؛
تقديــم املعلومــات واملشــورة يف مجــال التعليــم؛
توفــر املنشــورات املبــارشة (ان-اليــن)؛ نــر
املنشــورات االلكرتونيــة؛ خدمــات نــر املحتويــات
البرصيــة والســمعية وذات الوســائط املتعــددة
الرقميــة؛ نــر النصــوص واالعــال التصويريــة
للغــر؛ نــر األعــال املوســيقية؛ خدمــات التصوير
الرقمــي؛ توفــر موقــع الكــروين لتحميــل وتخزيــن
ومشــاركة ومعاينــة ونــر الصــور والفيديــو
والصحــف املبــارشة (ان-اليــن) وغريهــا مــن
أدوات الوســائط املتعــددة الخاصــة بهــا؛ خدمــات
املكتبــات املبــارشة (ان-اليــن)؛ توفــر املعلومــات
املتعلقــة بنــر املنشــورات االلكرتونيــة؛ خدمــات
الرتفيــه؛ توفــر املحتويــات الســمعية والبرصيــة
وذات الوســائط املتعــددة غــر القابلــة للتنزيــل؛
تأجــر املحتويــات الرتفيهيــة الرقميــة؛ توفــر برامــج
الراديــو؛ توفــر االلعــاب الحاســوبية املبــارشة (ان-
اليــن)؛ توفــر موقــع الكــروين يشــمل محتويــات
يف مجـ َ
ـال املوســيقى والرتفيــه؛ تنظيــم املســابقات؛
توفــر املعلومــات واآلراء التقييميــة والنصائــح
املعــدة وفقــا ملتطلبــات الشــخص والخاصــة
باملحتويــات الرتفيهيــة؛ اعــادة تســجيل وانتــاج
وتحريــر برامــج الراديــو والتلفزيــون؛ خدمــات
اعــادة التســجيل واالنتــاج والتحريــر يف مجــال
املوســيقى والفيديــو واالفــام؛ انشــاء املؤثــرات
البرصيــة والرســوم البيانيــة للغــر؛ توفــر املشــورة
واملعلومــات يف مجــال الرتفيــه؛ تنظيــم املهرجانــات
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Trade Mark No.:25481
In Class: 41
Date: 02/09/2014
;In Respect of: Education; providing of training
arranging and conducting classes, online classes,
workshops, tutorials, and conferences and
distributing related course materials; providing ad;vice and information in the field of education
providing online publications; publishing of electronic publications; digital video, audio and multimedia publishing services; publication of text and
graphic works of others; music publishing; digital
imaging services; providing a website for the uploading, storing, sharing, viewing and posting of
digital images, videos, online journals, and other
related multimedia materials; online library services; providing information relating to publishing
of electronic publications; entertainment; providing non-downloadable audio, video, and multime;dia content; rental of digital entertainment content
providing radio programs; providing online computer games; providing a website featuring content
in the fields of music and entertainment; conducting contests; providing information, reviews and
personalized recommendations of entertainment
content; recording, production and editing of radi
and television programs; recording, production
and editing services in the field of music, videos
and film; creation of visual effects and graphics
for others; providing advice and information in the
field of entertainment; organizing music and film
festivals for cultural and entertainment purposes; o
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املوســيقية ومهرجانــات االفــام ألهــداف ثقافيــة
وترفيهيــة؛ تقديــم العــروض الحيــة؛ توفــر
التســهيالت للعــروض الحيــة؛ خدمــات قطــع
التذاكــر وحجــز املقاعــد للمناســبات الرتفيهيــة
والرياضيــة والثقافيــة؛ االستشــارات والتعليــات
املتعلقــة باللياقــة البدنيــة؛ توفــر التســهيالت
الخاصــة باللياقــة والتامريــن الرياضيــة؛ توفــر
موقــع الكــروين يحتــوي عــى معلومــات حــول
التامريــن الرياضيــة واللياقــة؛ النشــاطات الرياضيــة
والثقافيــة؛ تنظيــم وإدارة املناســبات الرياضيــة
والثقافيــة والفنيــة؛ توفــر جــداول الكرتونيــة
مبــارشة (ان-اليــن) للمناســبات الرياضيــة
والتعليميــة والرتفيهيــة؛ توزيــع أرشطــة الفيديــو؛
تأجــر االلعــاب؛ تأجــر معــدات األلعــاب؛ تدريــب
الحيوانــات؛ تزويــد العارضــن للفنانــن؛ إدارة
اليانصيــب.
بأسم  :أبل انك.
العنــوان  1 :انفينيــت لــوب ،كوبرتينــو ،كاليفورنيا
 ،95014الواليــات املتحــدة األمريكية
عنــوان التبليــغ  :عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة،
محامــون ،ص.ب ,74رام اللــه
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presentation of live performances; providing a
facility for live performances; ticket reservation
and booking services for entertainment, sporting
and cultural events; physical fitness consultation
and instruction; providing fitness and exercise facilities; providing a website featuring information
regarding exercise and fitness; sporting and cultural activities; organizing and conducting sporting,
cultural and arts events; providing online electronic schedules of sporting, educational and entertainment events; distribution of video tapes; toy
;rental; games equipment rental; animal training
modeling for artists; operating lotteries.

.In the name of: Apple Inc
Address: 1 Infinite Loop, Cupertino, California
95014, United States of America
Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 25482:
يف الصنف 36 :
التاريخ 2014/09/02 :
مــن اجــل  :الخدمــات املاليــة ؛ خدمــات التمويــل؛
متويــل القــروض؛ متديــد ائتــان التجزئــة؛ القــروض
املســددة عــى دفعــات دوريــة؛ خدمــات التمويــل
التأجــري لل ـراء؛ خدمــات بطاقــات الخصــم مــن
الرصيــد وبطاقــات االئتــان؛ خدمــات الدفــع؛
خدمــات املعامــات املاليــة؛ خدمــات معالجــة
الدفــع االلكــروين؛ خدمــات معالجــة الدفــع

Trade Mark No.:25482
In Class: 36
Date: 02/09/2014
In Respect of: Financial services; financing ser;vices; financing of loans; extension of retail credit
installment loans; lease-purchase financing; debit
and credit card services; payment services; financial transaction services; electronic payment processing services; electronic payment processing
services using biometric technology for
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االلكــروين باســتخدام التكنلوجيــا البيومرتيــة
للتعريــف والتوثيــق؛ الخدمــات املاليــة وتحديــدا
قبــول ومعالجة وتوثيــق وادارة ومصالحــة الدفعات
االلكرتونيــة ومعامــات الدفــع االلكرتونيــة؛
خدمــات التأمــن والكفالــة؛ توفــر وابــرام عقــود
الكفــاالت والكفــاالت املــددة؛ خدمــات بطاقــات
الهدايــا والبطاقــات املدفوعــة مســبقا؛ خدمــات
جمــع التربعــات الخرييــة؛ خدمــات تقديــم املشــورة
املاليــة؛ خدمــات تقديــم النصيحــة واالستشــارات
املاليــة؛ توفــر املعلومــات املاليــة حــول االســهم؛
توفــر املعلومــات يف مجــايل االســتثامر والتمويــل.
بأسم  :أبل انك.
العنــوان  1 :انفينيــت لــوب ،كوبرتينــو ،كاليفورنيــا
 ،95014الواليــات املتحــدة األمريكيــة
عنــوان التبليــغ  :عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة،
محامــون ،ص.ب ,74رام اللــه
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identification and authentication; financial services, namely, accepting, processing, authenticating, managing and reconciling electronic payments
and electronic payment transactions; insurance
and warranty services; providing and underwriting warranty and extended warranty contracts; gift
card and prepaid card services; charitable fundraising services; financial counseling services; financial advice and consultancy services; providing financial information about stocks; providing
.information in the fields of investment and finance
.In the name of: Apple Inc
Address: 1 Infinite Loop, Cupertino, California
95014, United States of America
Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 25483:
يف الصنف 35 :
التاريخ 2014/09/02 :
مــن اجــل  :فــرز الربيــد ونقلــه واســتالمه وتصنيفــه بهــدف توزيعه؛
إدارة األعــال؛ توجيــه األعــال؛ خدمــات تقديــم اإلستشــارات
املتعلقــة باألعــال؛ توفــر خدمــات تفعيــل النشــاط املكتبــي؛
خدمــات وكاالت اإلعــان؛ خدمــات الدعايــة واإلعــان والتســويق
والرتويــج؛ الخدمــات االستشــارية الخاصــة باإلعــان والتســويق؛
خدمــات ترويــج املبيعــات؛ خدمــات الرتويــج ملنتجــات وخدمــات
الغــر؛ خدمــات تنظيــم أبحــاث الســوق؛ تحليــل االســتجابة
لإلعالنــات وأبحــاث الســوق؛ تصميــم اإلعالنــات واملــواد اإلعالنيــة
للغــر وابتكارهــا وإعدادهــا وإنتاجهــا توزيعهــا؛ خدمــات التخطيــط
اإلعالمــي؛ ادارة برامــج تعزيــز والء الزبائــن؛ تنظيــم وإدارة برامــج
املكافــآت التحفيزيــة لرتويــج بيــع املنتجــات والخدمــات؛ إدارة
قواعــد البيانــات وامللفــات املحوســبة؛ خدمــات معالجــة البيانــات؛

Trade Mark No.:25483
In Class: 35
Date: 02/09/2014
In Respect of: Mail sorting, handling,
receiving, and processing; business
;management; business administration
business consulting services; providing
office functions; advertising agency services; advertising, marketing, and promotion services; advertising and marketing consultation; sales promotion
services; promoting the goods and services of others; conducting market research; analysis of advertising response
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خدمــات إنشــاء فهــارس للمعلومــات واملواقــع وغريهــا مــن
املصــادر املتوفــرة عــى الشــبكات الحاســوبية العامليــة وغريهــا مــن
الشــبكات االلكرتونيــة وشــبكات االتصــال الخاصــة بالغــر؛ توفــر
املعلومــات واملواقــع وغريهــا مــن املصــادر املتوفــرة عــى الشــبكات
الحاســوبية العامليــة والشــبكات االلكرتونيــة وشــبكات االتصــال
األخــرى الخاصــة بالغــر والبحــث عنهــا وتصفحهــا وســحبها؛
خدمــات تنظيــم محتــوى املعلومــات املتوفــرة عــر الشــبكات
الحاســوبية العامليــة وغريهــا مــن الشــبكات االلكرتونيــة وشــبكات
االتصــال وفقــا لتفضيــات املســتخدم؛ توفــر املعلومــات املتعلقــة
باألعــال واملســتهلكني واملعلومــات التجاريــة عــر الشــبكات
الحاســوبية وشــبكات االتصــاالت العامليــة؛ تقديــم الخدمــات
املتعلقــة باألعــال وتحديــدا توفــر قواعــد البيانــات الحاســوبية
املتعلقــة ب ـراء وبيــع مجموعــة واســعة ومتنوعــة مــن املنتجــات
والخدمــات الخاصــة بالغــر؛ خدمــات تجميــع األدلــة لنرشهــا عــى
شــبكة االنرتنــت وغريهــا مــن الشــبكات االلكرتونيــة والشــبكات
الحاســوبية وشــبكات االتصــاالت؛ خدمــات محــات البيــع بالتجزئــة
وخدمــات محــات البيــع بالتجزئــة املبــارشة (ان-اليــن)؛ خدمــات
محــات البيــع بالتجزئــة املتوفــرة عــر شــبكة االنرتنــت وغريهــا مــن
الشــبكات الحاســوبية والشــبكات االلكرتونيــة وشــبكات االتصاالت؛
خدمــات محــات البيــع بالتجزئــة يف مجــال الكتــب واملجــات
والن ـرات الدوريــة والن ـرات اإلخباريــة والصحــف وغريهــا مــن
املنشــورات املتعلقــة مبجموعة واســعة مــن املواضيــع ذات االهتامم
العــام املتوفــرة عــر شــبكة االنرتنــت وغريهــا مــن الشــبكات
الحاســوبية والشــبكات االلكرتونيــة وشــبكات االتصــاالت؛ خدمــات
محــات البيــع بالتجزئــة يف مجــال الرتفيــه والتــي تشــمل األعــال
الســينامئية والربامــج التلفزيونيــة واألحــداث الرياضيــة واألعــال
املوســيقية واألعــال الســمعية والســمعية – البرصيــة عــر شــبكة
االنرتنــت وغريهــا مــن الشــبكات الحاســوبية والشــبكات االلكرتونية
وشــبكات االتصــاالت؛ خدمــات محــات البيــع بالتجزئــة التــي
تشــمل الحاســوب واملنتجــات االلكرتونيــة والرتفيهيــة واألجهــزة
الخاصــة باالتصــاالت الســلكية والالســلكية والهواتــف النقالــة
واألجهــزة االلكرتونيــة الرقميــة املتنقلــة املحمولــة باليــد واملنتجــات
االلكرتونيــة الخاصــة باملســتهلك األخــرى وبرمجيــات الحاســوب
وملحقــات وطرفيــات الحاســوب والحقائــب املخصصــة لحمــل
األجهــزة املذكــورة عــر شــبكة االنرتنــت وغريهــا مــن الشــبكات
الحاســوبية والشــبكات االلكرتونيــة وشــبكات االتصــاالت؛ خدمــات
عــرض وتجربــة املنتــج املتوفــرة داخــل املحــل وعــر شــبكات
االتصــاالت العامليــة وغريهــا مــن الشــبكات االلكرتونيــة وشــبكات
االتصــاالت؛ خدمــات االشــراكات وتحديــدا توفــر االشــراكات
املتعلقــة مبحتويــات النصــوص والبيانــات والصــور واألعــال
الســمعية وأعــال الفيديــو واألعــال ذات الوســائط
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and market research; design, creation,
preparation, production, and dissemination of advertisements and advertising material for others; media planning
services; administration of consumer
loyalty programs; arranging and conducting incentive rewards programs
to promote the sale of goods and services; computerized database and file
;management; data processing services
creating indexes of information, sites
and other resources available on global
computer networks and other electronic
and communications networks for others; providing, searching, browsing and
retrieving information, sites, and other
resources available on global computer
networks and other electronic and communications networks for others; organizing content of information provided
over a global computer network and
other electronic and communications
networks according to user preferences; providing business, consumer, and
commercial information over computer networks and global communication
networks; business services, namely,
providing computer databases regarding the purchase and sale of a wide va;riety of products and services of others
compilations of directories for publishing on the Internet and other electronic, computer and communications
networks; retail store and online retail
store services; retail store services provided via the Internet and other computer, electronic and communications networks; retail store services in the field
of books, magazines, periodicals, newsletters, journals and other publications
on a wide range of topics of general
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interest, provided via the Internet and
other computer, electronic and communications networks; retail store services
in the field of entertainment featuring
movies, television programs, sporting events, musical works, and audio
and audiovisual works, via the Internet and other computer, electronic and
communications networks; retail store
services featuring computer, electronic
and entertainment products, telecommunications apparatus, mobile phones,
handheld mobile digital electronic devices, and other consumer electronics,
computer software, and accessories,
peripherals, and carrying cases for such
products, via the Internet and other
computer, electronic and communications networks; product demonstrations
provided in-store and via global communications networks and other electronic and
.In the name of: Apple Inc
Address: 1 Infinite Loop, Cupertino,
California 95014, United States of
America
Address for Services:

املتعــددة املتوفــرة عــر شــبكة االنرتنــت وغريهــا مــن الشــبكات
االلكرتونيــة وشــبكات االتصــاالت؛ توفــر محتويــات النصــوص
والبيانــات والصــور واألعــال الســمعية وأعــال الفيديــو واألعــال
ذات الوســائط املتعــددة القابلــة للتنزيــل واملســجلة مســبقا مقابــل
 عــر شــبكة االنرتنــت وغريهــا،بــدل أو اشــراك مدفــوع مســبقا
مــن الشــبكات االلكرتونيــة وشــبكات االتصــاالت؛ تنظيــم وإدارة
املؤمتــرات والعــروض واملعــارض التجاريــة والخاصــة باألعــال؛
خدمــات تقديــم املعلومــات والنصائــح واالستشــارات املتعلقــة
.بجميــع الخدمــات الســابق ذكرهــا

. أبل انك: بأسم
،95014  كاليفورنيــا، كوبرتينــو، انفينيــت لــوب1 : العنــوان
الواليــات املتحــدة األمريكيــة
ب. ص، محامــون، عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة: عنــوان التبليــغ
رام اللــه,74

)439(

25484 :.Trade Mark No
In Class: 14
Date: 02/09/2014

25484 : العالمة التجارية رقم
14 : يف الصنف
2014/09/02 : التاريخ
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مــن اجــل  :املجوه ـرات؛ الســاعات الكبــرة؛ الســاعات؛ املنتجــات
املصنوعــة مــن املعــادن النفيســة او املطليــة بهــا؛ زمامــات
(مرابــط) اكــام القمصــان؛ حلقــات املفاتيــح؛ ســاعات التوقيــت؛
الدبابيــس املصنوعــة مــن املعــادن النفيســة او املطليــة بهــا؛ الحــي
املصنوعــة مــن املعــادن النفيســة او املطليــة بهــا؛ دبابيــس ربطــات
العنــق املصنوعــة مــن املعــادن النفيســة او املطليــة بهــا؛ مشــابك
ربطــات العنــق املصنوعــة مــن املعــادن النفيســة او املطليــة
بهــا؛ الشــارات املصنوعــة مــن املعــادن النفيســة او املطليــة بهــا؛
االســاور املصنوعــة مــن املعــادن النفيســة او املطليــة بهــا؛ القالئــد
املصنوعــة مــن املعــادن النفيســة او املطليــة بهــا؛ امليداليــات
املصنوعــة مــن املعــادن النفيســة او املطليــة بهــا؛ سالســل املفاتيــح
والحــي القصــرة املصنوعــة مــن املعــادن النفيســة او املطليــة بهــا؛
االزرار املصنوعــة مــن املعــادن النفيســة او املطليــة بهــا؛ املشــابك

In Respect of: Jewelry; clocks; watches; goods in precious metals or coated
therewith; cuff links; key rings; stop
watches; pins in precious metals or
coated therewith; ornaments in precious
metals or coated therewith; tie pins in
;precious metals or coated therewith
tie clips in precious metals or coated
therewith; badges in precious metals or
coated therewith; bracelets in precious
metals or coated therewith; necklaces in
;precious metals or coated therewith

املصنوعــة مــن املعــادن النفيســة او املطليــة بهــا؛ الصناديــق
املصنوعــة مــن املعــادن النفيســة او املطليــة بهــا؛ ادوات الزينــة
املصنوعــة مــن املعــادن النفيســة او املطليــة بهــا؛ املجوهــرات
املقلــدة؛ املنحوتــات واملنتجــات املصنوعــة مــن املعــادن النفيســة.

medals in precious metals or coated
therewith; short key chains and ornament in precious metals or coated
therewith; buttons in precious metals
or coated therewith; clips in precious
metals or coated therewith; boxes in
;precious metals or coated therewith
decorations in precious metals or coated
therewith; costume jewelry; sculptures
and goods in precious metals.
.In the name of: Apple Inc
Address: 1 Infinite Loop, Cupertino,
California 95014, United States of
America
Address for Services:

بأسم  :أبل انك.
العنــوان  1 :انفينيــت لــوب ،كوبرتينــو ،كاليفورنيــا ،95014
الواليــات املتحــدة األمريكيــة
عنــوان التبليــغ  :عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة ،محامــون ،ص.ب
,74رام اللــه
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العالمة التجارية رقم 25485:
يف الصنف 9 :
التاريخ 2014/09/02 :

Trade Mark No.:25485
In Class: 9
Date: 02/09/2014
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مــن اجــل  :الحواســيب واألجهــزة امللحقــة
بالحواســيب وطرفيــات توصيــل الحواســيب؛
العتــاد الحاســويب؛ آالت االلعــاب الحاســوبية
واملعالجــات الدقيقــة ولوحــات الذاكــرة وشاشــات
العــرض ولوحــات العــرض ولوحــات مفاتيــح
الحاســوب والكوابــل وأجهــزة املــودم والطابعــات
ومشــغالت االقــراص واملهايئــات وبطاقــات
واملهايئــات واملوصــات واملشــغالت؛ عتــاد
التشــبيك الحاســويب؛ أجهــزة لتخزيــن البيانــات؛
املشــغالت الصلبــة؛ وحــدات مشــغالت األقــراص
الصلبــة املصغــرة لتخزيــن البيانــات؛ االقــراص
الســمعية البرصيــة واالقـراص املضغوطــة واالقـراص
الرقميــة ذات االســتخدامات املتنوعــة؛ وســائط
التخزيــن الحاســوبية الفارغــة؛ حامــات البيانــات
املغناطيســية؛ الرشائــح واالق ـراص واالرشطــة التــي
تحمــل برامــج وبرمجيــات حاســوبية أو لتســجيلها؛
ذاكــرة الوصــول العشــوايئ وذاكــرة الق ـراءة فقــط؛
أجهــزة حــاالت الذاكــرة الصلبــة؛ لبــادات فــأرة
الحاســوب؛ آالت الفاكــس وآالت الــرد عــى
املكاملــات الهاتفيــة؛ الكامـرات وكامـرات الفيديــو؛
البطاريــات؛ أجهــزة شــحن البطاريــات؛ األم يب
ثــري وغــره مــن مشــغالت األشــكال الصوتيــة
الرقميــة؛ الحواســيب املحمولــة باليــد؛ الحواســيب
اللوحيــة؛ املســاعدات الرقميــة الشــخصية؛
املفكـرات االلكرتونيــة؛ دفاتــر الكتابــة االلكرتونيــة؛
وحــدات األلعــاب االلكرتونيــة املحمولــة باليــد
املعــدة لالســتعامل مــع شاشــات أو لوحــات عــرض
خارجيــة؛ األجهــزة االلكرتونيــة الرقميــة املحمولــة
باليــد والربمجيــات الخاصــة بهــا؛ األجهــزة الرقميــة
االلكرتونيــة التــي تحمــل باليــد واملتحركــة لغــرض
إرســال واســتقبال املكاملــات الهاتفيــة والفاكــس
والربيــد االلكــروين وغريهــا مــن البيانــات الرقميــة؛
اآلجهــزة االلكرتونيــة الرقميــة املحمولــة باليــد
واملتحركــة لغــرض تســجيل النصــوص والبيانــات
والصــور وامللفــات الســمعية وامللفــات الســمعية
البرصيــة وتنظيمهــا ونقلهــا والتــرف بهــا
ومراجعتهــا ولغــرض ارســال واســتقبال املكاملــات
الهاتفيــة والربيــد االلكــروين وغريهــا مــن البيانــات
الرقميــة ولغــرض اســتخدامها كمشــغل األشــكال
الصوتيــة الرقميــة وحاســوب يحمــل باليد ومســاعد
رقمــي شــخيص ومفكــرة الكرتونيــة ودفــر كتابــة
الكــروين وكام ـرا وجهــاز مالحــة الكــروين يحتــوي
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In Respect of: ? Computers, computer peripheral
;devices, computer terminals; computer hardware
computer gaming machines, microprocessors,
memory boards, monitors, displays, keyboards,
cables, modems, printers, disk drives, adapters,
adapter cards, connectors and drivers; computer hard drives; miniature hard disk drive storage
units; audio video discs, CD-ROMs, and digital
;versatile discs; blank computer storage media
magnetic data carriers; chips, discs and tapes bearing or for recording computer programs and software; random access memory, read only
net;working hardware; apparatus for data storage
memory; solid state memory apparatus; mouse
;pads; facsimile machines, answering machines
cameras, video cameras; batteries; battery char;gers; MP3 and other digital format audio players
handheld computers, tablet computers, personal
digital assistants, electronic organizers, electronic
notepads; handheld electronic game units adapted
for use with an external display screen or monitor; handheld digital electronic devices and software related thereto; handheld and mobile digital
electronic devices for the sending and receiving of
telephone calls, faxes, electronic mail, and other
digital data; handheld mobile digital electronic devices for recording, organizing, transmitting, manipulating, and reviewing text, data, image, audio,
and audiovisual files, for the sending and receiving of telephone calls, electronic mail, and other
digital data, for use as a digital format audio player, handheld computer, personal digital assistant,
electronic organizer, electronic notepad, camera,
and global positioning system (GPS) electronic
navigation device; electronic handheld units for
the wireless receipt, stora ge and/or transmission
of data and messages, and electronic devices that
enable the user to keep track of or manage personal
information; electronic communication equipment
and instruments; telecommunications apparatus
and instruments; telephone-based information
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عــى نظــام عاملــي لتحديــد املواقــع؛ الوحــدات
االلكرتونيــة املحمولــة باليــد الســتقبال البيانــات
والرســائل الســلكيا و/او تخزينهــا و/أو نقلهــا
واألجهــزة االلكرتونيــة التــي متكــن املســتخدم مــن
تعقــب املعلومــات الشــخصية أو إدارتهــا؛ املعــدات
واألدوات االلكرتونيــة الخاصــة باالتصــاالت؛
األجهــزة واألدوات الخاصــة باالتصــاالت الســلكية
الالســلكية؛ الربمجيــات والعتــاد الخــاص باســرجاع
املعلومــات عــر الهاتــف؛ األنظمــة املالحيــة
العاملــة بواســطة االقــار االصطناعيــة وتحديــدا
االنظمــة العامليــة لتحديــد املواقــع؛ أجهــزة املالحــة
االلكرتونيــة وتحديــداً أجهــزة اســتقبال املالحــة
بواســطة األقــار الصناعيــة لتحديــد املواقــع؛
الهواتــف والهواتــف النقالــة وهواتــف الفيديــو؛
القطــع وامللحقــات الخاصــة بالهواتــف النقالــة؛
األجهــزة الخاصــة بالتعــرف عــى الصوت؛ مســجالت
الصــوت الرقميــة؛ أجهــزة االتصــاالت الالســلكية
لنقــل الصــوت والبيانــات والصــور؛ ســاعات
األذن والســاعات الرأســية؛ املكــرات الصوتيــة؛
أجهــزة تســجيل ونســخ الصــوت ومضخــات
الصــوت وأجهــزة الفونوغـراف الكهربائيــة وأجهــزة
تشــغيل االســطوانات وأجهــزة الســريو العاليــة
الجــودة وأجهــزة تســجيل األرشطــة وأجهــزة النســخ
وامليكروفونــات؛ مســجالت ومشــغالت الصــوت
والفيديــو الرقميــة؛ مســجالت ومشــغالت األرشطــة
الصوتيــة ومســجالت ومشــغالت أرشطــة الفيديــو
ومســجالت ومشــغالت األقــراص املضغوطــة
ومســجالت ومشــغالت األقــراص الرقميــة ذات
االســتخدامات املتنوعــة ومســجالت ومشــغالت
األرشطــة الصوتيــة الرقميــة؛ أجهــزة الراديــو؛ أجهــزة
إرســال واســتقبال الراديــو؛ املازجــات الصوتيــة
والفيديــو والرقميــة؛ أجهــزة الراديــو؛ أجهــزة
التلفزيــون؛ شاشــات التلفزيــون؛ شاشــات الفيديــو؛
أجهــزة عــرض الفيديــو وتحديــدا شاشــات الفيديــو
املعــدة للهواتــف النقالــة والحواســيب املحمولــة
باليــد واألجهــزة اإللكرتونيــة الرقميــة املتنقلــة
واملحمولــة باليــد؛ علــب الدخــول التلفزيونيــة؛
مهايئــات الســترييو الخاصــة بالســيارات؛ األجهــزة
الصوتيــة للســيارات؛ محطــات االرســاء؛ األجهــزة
التــي تســتخدم مــن دون مســكها باليــد؛ محــوالت
الطاقــة للمنتجــات الســابق ذكرهــا؛ أجهــزة التحكم
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retrieval software and hardware; satellite navigational systems, namely global positioning systems
(GPS); electronic navigational devices, namely,
global positioning satellite (GPS) based navigation receivers; telephones, mobile telephones,
video phones; parts and accessories for mobile
telephones; voice recognition apparatus; digital
voice recorders; wireless communication devices
for voice, data or image transmission; earphones,
headphones; audio speakers; sound recording and
reproducing apparatus, amplifiers, electric phonographs, record players, high fidelity stereo apparatus, tape recorders and reproducing apparatus,
microphones; digital audio and video recorders
and players; audio cassette recorders and players, video cassette recorders and players, compact
disc recorders and players, digital versatile disc
recorders and players, digital audio tape recorders and players; radios; radio transmitters and re;ceivers; audio, video, and digital mixers; radios
;televisions; television monitors; video monitors
video viewers, namely, video monitors for mobile
phones, handheld computers, and portable and
handheld digital electronic devices; television set
top boxes; automobile stereo adapters; car audio
apparatus; docking stations; devices for hands-free
;use; power adaptors for the aforementioned goods
remote controls; computer software; a full line of
computer software for business, home, education,
and developer use; computer software for creating, authoring, distributing, downloading, transmitting, rec eiving, playing, editing, extracting,
encoding, decoding, displaying, storing and organizing text, graphics, images, audio, video, and
;multimedia content, and electronic publications
operating system software, data synchronization
software, application development software; computer software for personal information management; database management software; database
synchronization software; character recognition
software; voice recognition software; speech to
text conversion software; voice-enabled software
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عــن بعــد؛ الربمجيــات الحاســوبية؛ مجموعــة
كاملــة مــن الربمجيــات الحاســوبية الســتعاملها
يف األعــال ولالســتعامل املنــزيل والتعليمــي
والتطويــري؛ الربمجيــات الحاســوبية املعــدة
لالســتخدام يف إنشــاء وتأليــف وتوزيــع وتنزيــل
ونقــل واســتقبال وتشــغيل وتحريــر واســتخراج
وتشــفري وحــل التشــفري وعــرض وتخزيــن وتنظيــم
النصــوص والرســوم البيانيــة والصــور واملحتويــات
الصوتيــة والفيديــو وذات الوســائط املتعــددة
واملنشــورات االلكرتونيــة؛ برمجيــات تشــغيل
األنظمــة وبرمجيــات تزمــن البيانــات وبرمجيــات
تطويــر التطبيقــات؛ الربمجيــات الحاســوبية
الخاصــة بــإدارة املعلومــات الشــخصية؛ برمجيــات
إدارة قواعــد البيانــات؛ برمجيــات تزمــن قواعــد
البيانــات؛ برمجيــات التعــرف عــى االشــكال
املطبوعــة؛ برمجيــات التعــرف عــى الصــوت؛
برمجيــات تحويــل الــكالم إىل نــص؛ تطبيقــات
الربمجيــات املــزودة بإمكانيــات صوتيــة؛ برمجيــات
إدارة االتصــاالت الهاتفيــة؛ برمجيــات الربيــد
االلكــروين واملراســلة؛ برمجيــات الهواتــف النقالــة؛
الربمجيــات الحاســوبية للدخــول والوصــول إىل
قواعــد البيانــات املبــارشة (أن-اليــن) وتصفحهــا
والبحــث فيهــا؛ الربمجيــات الحاســوبية إلعــادة
توجيــه الرســائل ورســائل الربيــد االلكــروين عــر
االنرتنــت و/أو غريهــا مــن البيانــات إىل جهــاز أو
أكــر مــن األجهــزة االلكرتونيــة التــي تحمــل باليــد
مــن مخــزن بيانــات موجــود أو مرتبــط بحاســوب
شــخيص أو خــادم؛ الربمجيــات الحاســوبية لتزمــن
البيانــات بــن محطــة أو جهــاز بعيديــن ومحطــة
أو جهــاز ثابتــن أو بعيديــن؛ االلعــاب الحاســوبية
واأللعــاب االلكرتونيــة؛ امللفــات الصوتيــة وملفــات
الفيديــو واألفــام والنغــات والعــاب الفيديــو
والربامــج التلفزيونيــة وملفــات الوســائط املتعــددة
التــي تنــر عــى االنرتنــت (البودكاســت) والكتــب
الصوتيــة القابلــة للتنزيــل عــر االنرتنــت واألجهــزة
الالســلكية التــي تتضمــن املوســيقى واألفــام
والفيديــو والتلفزيــون واملشــاهري وااللعــاب
الرياضيــة واألخبــار والتاريــخ والعلــوم والسياســة
والكوميديــا والرتفيــه الخــاص باألطفــال والرســوم
املتحركــة والثقافــة واألحــداث الحاليــة واملواضيــع
ذات االهتــام العــام؛ املنشــورات االلكرتونيــة
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;applications; telephony management software
electronic mail and messaging software; mobile
telephone software; computer software for ac;cessing, browsing and searching online databases
computer software for the redirection of messages,
Internet e-mail, and/or other data to one or more
electronic handheld devices from a data store on
;or associated with a personal computer or a server
computer software for the synchronization of data
between a remote station or device and a fixed or
remote station or device; computer and electronic
games; downloadable audio and video files, movies, ring tones, video games, television programs,
pod casts and audio books via the internet and
wireless devices featuring music, movies, videos,
television, celebrities, sports, news, history, science, politics, comedy, children’s entertainment,
animation, culture, current events and topics of
general interest; downloadable electronic publications; fonts, typefaces, type designs and symbols in the form of recorded data; user manuals
in electronically readable, machine readable or
computer readable form for use with, and sold as a
unit with, all the aforementioned goods; computer
;equipment for use with all of the aforesaid goods
electronic apparatus with multimedia functions for
use with all of the aforesaid goods; electronic apparatus with interactive functions for use with all
of the aforesaid goods; a full line of accessories,
parts, fittings, and testing apparatus for all of the
aforesaid goods; stands, covers, cases, bags and
holsters adapted or shaped to contain all of the
aforesaid goods.
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القابلــة للتنزيــل؛ أنــواع خطــوط الكتابــة وحــروف
الطباعــة وتصاميــم خطــوط ورمــوز الطباعــة يف
شــكل بيانــات مســجلة؛ أدلــة املســتخدمني يف شــكل
يقــرأ إلكرتونيــا أو آليــا أو عــن طريــق الحاســوب
لالســتخدام مــع جميــع املنتجــات التــي ســبق
ذكرهــا والتــي تبــاع كوحــدة متكاملــة معهــا؛
املعــدات الحاســوبية لغايــة االســتخدام مــع جميــع
املنتجــات الســابق ذكرهــا؛ األجهــزة االلكرتونيــة
املــزودة بوظائــف الوســائط املتعــددة لغايــة
االســتخدام مــع كافــة املنتجــات الســابق ذكرهــا؛
األجهــزة االلكرتونيــة ذات الوظائــف التفاعليــة
لغايــة االســتخدام مــع كافــة املنتجــات الســابق
ذكرهــا؛ مجموعــة كاملــة مــن امللحقــات والقطــع
واللــوازم وأجهــزة االختبــار الخاصــة بجميــع
املنتجــات الســابق ذكرهــا؛ املســاند واألغطيــة
الخارجيــة والعلــب والحقائــب والحافظــات املعــدة
او املصممــة الحتــواء جميــع املنتجــات الســابق
ذكرهــا.
بأسم  :أبل انك.
العنــوان  1 :انفينيــت لــوب ،كوبرتينــو ،كاليفورنيــا
 ،95014الواليــات املتحــدة األمريكيــة
عنــوان التبليــغ  :عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة،
محامــون ،ص.ب ,74رام اللــه

.In the name of: Apple Inc
Address: 1 Infinite Loop, Cupertino, California
95014, United States of America
Address for Services:

()441

العالمة التجارية رقم 25486:
يف الصنف 9 :
التاريخ 2014/09/03 :

Trade Mark No.:25486
In Class: 9
Date: 03/09/2014
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مــن اجــل  :الهواتــف والهواتــف النقالــة والهواتــف الخلويــة
والهواتــف الذكيــة ومكونــات الهواتــف النقالــة وإكسســوارات
الهواتــف النقالــة والهواتــف الذكيــة ،تحديــدا :ســاعات األذن
وســاعات الــرأس والســاعات املوضوعــة يف األذن ومكــرات
الصــوت املعلقــة فــوق الــرأس بــدون اســتخدام األيــدي
ومســتلزمات األجهــزة لعــدم اســتخدام األيــدي واألغطيــة
والحافظــات والحافظــات الواقيــة للهواتــف النقالــة والهواتــف
الذكيــة ،شــواحن الهواتــف النقالــة والهواتــف الذكيــة والحــاالت
واألجهــزة القاعديــة الثابتــة لوصــل الهواتــف النقالــة واألجهــزة
القاعديــة الثابتــة املصممــة خصيصــا للهواتــف النقالــة والهواتــف
الذكيــة ،الحواســيب اللوحيــة الرقمية العاملة باللمس والحواســيب
الصغــرة املوضوعــة يف الجيــب ،إكسســوارات الحواســيب اللوحيــة
الرقميــة العاملــة باللمــس والحواســيب والحواســيب الصغــرة
املوضوعــة يف الجيــب ،تحديــدا :ســاعات الــرأس وســاعات األذن
ومكـرات الصــوت العاملــة بــدون اســتخدام األيــدي ومســتلزمات
األجهــزة العاملــة بــدون اســتخدام األيــدي واألغطيــة والحافظــات
وحافظــات الحاميــة للحواســيب اللوحيــة الرقميــة العاملــة
باللمــس والحواســيب املوضوعــة بالجيــب ،الشــواحن للحواســيب
اللوحيــة الرقميــة العاملــة باللمــس والحواســيب املوضوعــة
بالجيــب ،بطاريــات الحواســيب اللوحيــة الرقميــة العاملــة
باللمــس والحواســيب املوضوعــة بالجيــب ،القواعــد واألجهــزة
القاعديــة الثابتــة املصممــة خصيصــا للحواســيب اللوحيــة الرقميــة
العاملــة باللمــس والحواســيب والحواســيب املوضوعــة بالجيــب،
أجهــزة تســجيل ونســخ األصــوات والصــور ،معــدّ ات معالجــة
البيانــات والحواســيب وبرمجيــات األلعــاب والربمجيــات (برامــج
مسـ ّجلة) واألجهــزة الطرفيــة امللحقــة بالحواســيب أو الذاكـرات أو
بطاقــات املعالجــة املص ّغــرة والحقائــب واألجهزة الواقيــة املصممة
للحواســيب اللوحيــة الرقميــة العاملــة باللمــس والحواســيب
املوضوعــة بالجيــب وللهواتــف النقالــة.
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In Respect of: Telephones, mobile phones,
cellular phones, smartphones, component
parts of mobile phones, accessories for
mobile phones and smartphones namely earphones, headphones, ear for headphones, hands free microphones, hands
free kits, covers, cases and protective
;cases for mobile phones and smarphones
chargers for mobile phones and smartphones, batteries for mobile phones and
smartphones, stands and docking stations
for connecting mobile phones, docking
stations specially designed to receive
mobile phones and smartphones; digital
tablets and pocket computers; accessories
for digital tablets, computers and pocket computers namely headphones, ear
headphones, hands-free microphones,
hands free kits, covers, cases and protective cases for digital tablets and pocket
computers; chargers for digital tablets
and pocket computers, batteries for digital tablets and pocket computers; bases
and docking stations specially designed
to receive digital tablets, computers and
pocket computers; apparatus for record;ing and reproducing sound and images
equipment for information processing
and computers, game software, software
(recorded programs), computer peripherals, memory or microprocessor cards,
bags and protector devices designed for
digital tablets, pocket computers and mobile phones.

بأسم  :وايكو
In the name of: WIKO
العنــوان  1 :ريــو دو كابيتايــن ديســيموند  13007 ،مارســيليل Address: 1 rue du Capitaine Dessemond,
13007 MARSEILLE, France
 ،فرنســا
Address for Services:
عنوان التبليغ  :ص.ب  74472البرية .هاتف 2989760
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العالمة التجارية رقم 25487:
يف الصنف 38 :
التاريخ 2014/09/03 :
مــن اجــل  :خدمــات االتصــاالت بعيــدة املــدى
وخدمــات تقديــم املعلومــات يف مجــال االتصــاالت
بعيــدة املــدى وخدمــات االتصــاالت عــر املذيــاع
أو الهاتــف وخدمــات الهواتــف النقالــة وخدمــات
الهواتــف النقالــة وخدمــات توفــر الوصــول
للمســتخدمني لشــبكات الحاســوب العامليــة،
خدمــات توفــر املنتديــات اإللكرتونيــة عــر
اإلنرتنــت ،خدمــات تزويــدات الوصــول لقواعــد
البيانــات ،خدمــات اللوحــات اإلعالنيــة (خدمــات
االتصــاالت بعيــدة املــدى) ،خدمــات توفــر روابــط
االتصــاالت بعيــدة املــدى لشــبكات الحاســوب
العامليــة ،خدمــات تأجــر معــدّ ات االتصــاالت
بعيــدة املــدى ،خدمــات عقــد املؤمتــرات عــر
الهاتــف أو عقــد املؤمتــرات املرئيــة عــن بــع،
خدمــات الربيــد اإللكــروين ،خدمــات تأجــر أوقــات
العبــور لشــبكات الحاســوب العامليــة.
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()442

Trade Mark No.:25487
In Class: 38
Date: 03/09/2014
In Respect of: Telecommunications. Information in the field of telecommunications. Radio
or telephone communications. Mobile telephone
services. Providing user access to global computer networks. Provision of online forums. Supplies access to databases. Bulletin board service
(telecommunications).Providing telecommunications connections to a global computer network. Rental of telecommunication equipment.
Teleconferencing or videoconferencing services.
Email services. Leasing access time to global
computer networks.

In the name of: WIKO

بأسم  :وايكو
العنــوان  1 :ريــو دو كابيتايــن ديســيموند ،
 13007مارســيليل  ،فرنســا

Address: 1 rue du Capitaine Dessemond, 13007
MARSEILLE, France

عنــوان التبليــغ  :ص.ب  74472البــرة .هاتــف
2989760

Address for Services:

()443
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العالمة التجارية رقم 25488:
يف الصنف 6 :
التاريخ 2014/09/03 :
من اجل  :ابواب االمان
بأســم  :رشكــة التجهيــز والبنــاء لصناعــة ابــواب
االمــان
العنــوان  :الخليــل بيــت اوال جــوال
0599214840
عنــوان التبليــغ  :الخليــل بيــت اوال جــوال
0599214840
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Trade Mark No.:25488
In Class: 6
Date: 03/09/2014
In Respect of: safty doors
In the name of: sharikat al tajheez wal bena le
senaat abwab al aman
Address: al khalil beit outta
Address for Services : al khalil beit outta

مالحظــة  :ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــات والعبــارات والرســومات الوصفيــة
ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة

()444

Trade Mark No.:25489
العالمة التجارية رقم 25489:
In Class: 4
يف الصنف 4 :
Date: 04/09/2014
التاريخ 2014/09/04 :
من اجل  :الفحم
In Respect of: COOL
بأسم  :طارق زياد عبدو الهيموين
In the name of: TAREQ ZIAD ABDO
ALHIEMONI
Address: HEBRON ALSALAM ST
العنوان  :الخليل شارع السالم 0599838410
Address for Services : HEBRON ALعنوان التبليغ  :الخليل شارع السالم 0599838410
SALAM ST
مالحظــة  :ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــات والعبــارات ذات االســتخدام العــام
مبعــزل عــن العالمــة
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Trade Mark No.:25490
In Class: 30
Date: 04/09/2014
In Respect of: for the purpose of chocolate
In the name of: AL-HijazChocolate company
Address: Anabta-Tulkarm-p o Box 78
Address for Services : Anabta-Tulkarm-p o Box
78

2015 / 4 / 19 العدد الثاين عرش

25490: العالمة التجارية رقم
30 : يف الصنف
2014/09/04 : التاريخ
 الشوكالته: من اجل
 رشكه الحجاز للشوكالته: بأسم
78 طولكرم ص ب-  عنبتا: العنوان
78 طولكرم ص ب-  عنبتا: عنوان التبليغ

)446(

Trade Mark No.:25491
In Class: 43
Date: 04/09/2014
In Respect of: Services for providing food and
drink; temporary accommodation
In the name of: Khuttar Restaurant Company
.L.L.C
Address: P.O. BOX 840408 Amman 11181, Jordan
Address for Services:

)447(

25491: العالمة التجارية رقم
43 : يف الصنف
2014/09/04 : التاريخ
،  خدمــات التزويــد بالطعــام والـراب: مــن اجــل
ترتيــب االقامــة املؤقتــة
.م.م. رشكة مطعم خطار ذ: بأسم
,11181  عــان840408 ب. ص: العنــوان
االردن
/AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ
P.O Box 3800 Al-Beereh

العدد الثاين عرش 2015 / 4 / 19

العالمة التجارية رقم 25492:
يف الصنف 43 :
التاريخ 2014/09/04 :
مــن اجــل  :خدمــات التزويــد بالطعــام وال ـراب ،
ترتيــب االقامــة املؤقتــة
بأسم  :رشكة مطعم خطار ذ.م.م.
العنــوان  :ص.ب  840408عــان ,11181
االردن
عنــوان التبليــغ /AGIP - TMP Agents :
P.O Box 3800 Al-Beereh
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Trade Mark No.:25492
In Class: 43
Date: 04/09/2014
In Respect of: Services for providing food and
drink; temporary accommodation
In the name of: Khuttar Restaurant Company
.L.L.C
Address: P.O. BOX 840408 Amman 11181, Jordan
Address for Services:

()448

Trade Mark No.:25493
العالمة التجارية رقم 25493:
In Class: 30
يف الصنف 30 :
Date: 04/09/2014
التاريخ 2014/09/04 :
من اجل  :ذرة منفوشة
In Respect of: Corn drenched
بأسم  :رشكة حسونة اخوان الدولية للمواد الغذائية
In the name of: SHARIKAT HASSONEH
IKHWAN ALDAWLIEH
Address: ALKHALIL RAS ALJORAH
العنوان  :الخليل راس الجورة 0599253330
Address for Services : ALKHALIL RAS
عنوان التبليغ  :الخليل راس الجورة 0599253330
ALJORAH
مالحظــة  :ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــات والعبــارات والرســومات الوصفيــة
ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة

()449
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العالمة التجارية رقم 25494:
يف الصنف 5 :
التاريخ 2014/09/07 :
مــن اجــل  :مــواد الصيدلــة وبيطريــه  ،مســتحرضات صحيــة
لغايــات طبيــة  ،مــواد حميــه معــدة لالســتعامل الطبــي
وأغذيــة للرضــع واالطفــال ،لصقــات ومــواد ضــاد  ،مــواد
حشــو االســنان  ،مطه ـرات  ،مســتحرضات إلبــادة الح ـرات
والحيوانــات الضــارة  ،مبيــدات فطريــات ومبيــدات اعشــاب
.
بأسم  :رشكة العزوين ملستودعات االدوية واملواد االولية
العنوان  :نابلس
عنوان التبليغ  :نابلس

Trade Mark No.:25494
In Class: 5
Date: 07/09/2014
In Respect of: Pharmaceutical, veterinary
and sanitary preparations; dietetic substanc;es adapted for medical use, food for babies
plasters,materials for dressings; material
;for stopping teeth, dental wax;disinfectants
preparations for destroying vermin; fungicides,herbicides
In the name of: azzouni for pharmaceuicols
of raw materials .com
Address: nablus
Address for Services : nablus

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحامية املطلق باستخدام  biotechالوصفية ذات االستخدام العام مبعزل
عن العالمة
()450

العالمة التجارية رقم 25496:
يف الصنف 20 :
التاريخ 2014/09/08 :
من اجل  :األثاث.
بأسم  :أشيل فرينترش إنتدسرتيز  ،إنك.
العنــوان  :ون أشــي واي  ،أركاديــا  ،ويسكينســن
 ، 54612الواليــات املتحــدة األمريكيــة
عنــوان التبليــغ  :ص.ب  74472البــرة .هاتــف
2989760

Trade Mark No.:25496
In Class: 20
Date: 08/09/2014
In Respect of: .Furniture
.In the name of: Ashley Furniture Industries, Inc
Address: One Ashley Way, Arcadia, Wisconsin
54612, United States of America
Address for Services:

العدد الثاين عرش 2015 / 4 / 19

330

()451

Trade Mark No.:25497
العالمة التجارية رقم 25497:
In Class: 35
يف الصنف 35 :
Date: 08/09/2014
التاريخ 2014/09/08 :
مــن اجــل  :خدمــات البيــع بالتجزئــة يف مجــال In Respect of: Retail store services in the field .of
األثــاث وتأثيــث املنــازل.
furniture and home furnishings
بأسم  :أشيل فرينترش إنتدسرتيز  ،إنك.
.In the name of: Ashley Furniture Industries, Inc
Address: One Ashley Way, Arcadia, Wisconsin
العنــوان  :ون أشــي واي  ،أركاديــا  ،ويسكينســن
54612, United States of America
 ، 54612الواليــات املتحــدة األمريكيــة
Address for Services:
عنــوان التبليــغ  :ص.ب  74472البــرة .هاتــف
2989760

()452

العالمة التجارية رقم 25498:
يف الصنف 35 :
التاريخ 2014/09/08 :
من اجل  :االنتاج والبث التلفزيوين.
بأسم  :رشكه املدينه االعالميه الفلسطينيه
العنوان  :رام الله -شارع االرسال -برج فلسطني
عنوان التبليغ  :رام الله -شارع االرسال -برج فلسطني

Trade Mark No.:25498
In Class: 35
Date: 08/09/2014
In Respect of: production T v and
Broadcasting
In the name of: SHarekat Almadeenh Al
elamyh Al falasteenyh
Address: Ramallah -Alirsal st Palesstine tower 0599773717
Address for Services : Ramallah -Alirsal st Palesstine tower 0599773717

العدد الثاين عرش 2015 / 4 / 19
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العالمة التجارية رقم 25499:
يف الصنف 30 :
التاريخ 2014/09/08 :
مــن اجــل  :الــن أو القهــوة؛ الشــاي؛ الــكاكاو؛ الســكر؛ األرز؛
املســتحرضات النشــوية لصنــع الحلــوى؛ التابيــوكا والســاغو
(دقيــق نشــوي)؛ القهــوة االصطناعيــة؛ املتــة؛ الدقيــق (الطحــن)؛
املســتحرضات املصنوعــة مــن الحبــوب؛ الخبــز؛ الكعــك؛ الفطائــر
واملعجنــات؛ الحلويــات؛ الخمــرة ومســحوق الخبيــز؛ املســاحيق
الغذائيــة؛ املقبــات الغذائيــة عــدا الشــيبس؛ املثلجــات؛ الثلــج؛
البوظــة (ايــس كريــم)؛ العســل؛ دبــس الســكر؛ امللــح؛ الخــردل؛
الفلفــل؛ التوابــل؛ الخــل؛ الصلصــة؛ الزعــر؛ الشــوكوالتة واملنتجــات
املغطســة الشــوكوالتة؛ البســكويت؛ الحبــوب امللبســة بالشــوكوالتة؛
الســكاكر؛ العلكــة؛ الراحــة؛ املصــاص؛ امللبــس؛ القضامــة الســكرية؛
الفونــدان (عجينــة الســكر)؛ الشــوكوالتة الســائلة؛ الشــوكوالتة
املثلجــة؛ القهــوة الســائلة؛ القهــوة املثلجــة؛ الشــاي املثلــج

Trade Mark No.:25499
In Class: 30
Date: 08/09/2014
In Respect of: Coffee; tea; cocoa; sugar; rice; starchy preparations for making candy; tapioca and sago; artificial
coffee; Yerba mate; flour; preparations
made from cereals; bread; cakes; pies
and pastries; confectionaries; yeast and
;baking powder; foodstuffs powders
appetizers excepts chips; ices; ice; ice
;cream; honey; treacle; salt; mustard
;pepper; spices; vinegar; sauces; thyme
chocolate and products covered with
chocolate; biscuits; cereal covered with

chocolate; candy; gum; Turkish de;light; lollipop; candied; sugary Leblebi
voundan (sugar paste); liquid chocolate; iced chocolate; liquid coffee; iced
coffee; iced tea
بأسم  :السيد بالل محمد الحموي
In the name of: MR. Bilal Mohammad
AL Hamwi
Address: Building No 5668, Al Hai
العنــوان  :عقــار رقــم  ،5668الحــي الشــايل ،شــارع االربعــن،
Alshamali, 40th Street, Madamet Al
معضميــة الشــام ،ريــف دمشــق ،ســوريا
Sham, Reef Damascus, Syria
عنــوان التبليــغ  :نــادر جميــل قمصيــة بيــت ســاحور -الضفــة
Address for Services:
الغربيــة ص.ب182 .
مالحظــة  :ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــات والعبــارات والرســومات الوصفيــة
ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة
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العالمة التجارية رقم 25500:
يف الصنف 30 :
التاريخ 2014/09/08 :
مــن اجــل  :الــن أو القهــوة؛ الشــاي؛ الــكاكاو؛
الســكر؛ األرز؛ املســتحرضات النشــوية لصنــع
الحلــوى؛ التابيــوكا والســاغو (دقيــق نشــوي)؛
القهــوة االصطناعيــة؛ املتــة؛ الدقيــق (الطحــن)؛
املســتحرضات املصنوعــة مــن الحبــوب؛ الخبــز؛
الكعــك؛ الفطائــر واملعجنــات؛ الحلويــات؛ الخمرية
ومســحوق الخبيــز؛ املســاحيق الغذائيــة؛ املقبــات
الغذائيــة عــدا الشــيبس؛ املثلجــات؛ الثلــج؛ البوظة
(ايــس كريــم)؛ العســل؛ دبــس الســكر؛ امللــح؛
الخــردل؛ الفلفــل؛ التوابــل؛ الخل؛ الصلصــة؛ الزعرت؛
الشــوكوالتة واملنتجــات املغطســة الشــوكوالتة؛
البســكويت؛ الحبــوب امللبســة بالشــوكوالتة؛
الســكاكر؛ العلكــة؛ الراحــة؛ املصــاص؛ امللبــس؛
القضامــة الســكرية؛ الفونــدان
(عجينــة الســكر)؛ الشــوكوالتة الســائلة؛
الشــوكوالتة املثلجــة؛ القهــوة الســائلة؛ القهــوة
املثلجــة؛ الشــاي املثلــج
بأسم  :السيد بالل محمد الحموي
العنــوان  :عقــار رقــم  ،5668الحــي الشــايل،
شــارع االربعــن ،معضميــة الشــام ،ريــف دمشــق،
ســوريا
عنــوان التبليــغ  :نــادر جميــل قمصيــة بيــت
ســاحور -الضفــة الغربيــة ص.ب182 .
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()454

Trade Mark No.:25500
In Class: 30
Date: 08/09/2014
;In Respect of: Coffee; tea; cocoa; sugar; rice
starchy preparations for making candy; tapioca
;and sago; artificial coffee; Yerba mate; flour
;preparations made from cereals; bread; cakes
pies and pastries; confectionaries; yeast and
baking powder; foodstuffs powders; appetiz;ers excepts chips; ices; ice; ice cream; honey
;treacle; salt; mustard; pepper; spices; vinegar
sauces; thyme; chocolate and products covered
with chocolate; biscuits; cereal covered with
;chocolate; candy; gum; Turkish delight; lollipop
;)candied; sugary Leblebi; voundan (sugar paste
;liquid chocolate; iced chocolate; liquid coffee
iced coffee; iced tea

In the name of: MR. Bilal Mohammad AL Hamwi
Address: Building No 5668, Al Hai Alshamali,
40th Street, Madamet Al Sham, Reef Damascus,
Syria
Address for Services:

مالحظــة  :ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــات والعبــارات والرســومات الوصفيــة
ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة

العدد الثاين عرش 2015 / 4 / 19
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()455

العالمة التجارية رقم 25501:
يف الصنف 35 :
التاريخ 2014/09/08 :
مــن اجــل  :خدمــات الدعايــة واالعــان وادارة وتوجيــه
االعــال وتفعيــل النشــاط املكتبــي
بأسم  :يوسف محمد عبدالحفيظ الرايب
العنوان  :سلفيت – بديا
عنوان التبليغ  :سلفيت – بديا

Trade Mark No.:25501
In Class: 35
Date: 08/09/2014
In Respect of: Advertising; business management; business administration; office
functions
In the name of: Yousef Mohammad Abdulhafiz Al-Rabi
Address: Salfeet - Bidya
Address for Services : Salfeet - Bidya

مالحظــة  :ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــات والعبــارات والرســومات الوصفيــة
ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة

()456

العالمة التجارية رقم 25502:
يف الصنف 11 :
التاريخ 2014/09/08 :
مــن اجــل  :اجهــزة االنــارة والتدفئــه وتوليــد
البخــار والطهــي والتربيــد والتجفيــف والتهويــة
وتوريــد امليــاه ولالغــراض الصحيــة
بأسم  :رشكة مصدر للطاقة البديلة

Trade Mark No.:25502
In Class: 11
Date: 08/09/2014
In Respect of: Apparatus for lighting, heating,
steam generating, cooking, refrigerating, drying,
ventilating, water supply and sanitary purposes
In the name of: SHARIKET MASDAR LELTAQAH AL BADELA
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العنــوان  :نابلــس  -أرض الغزاليــة  -جــوال Address: NABLUS - ARD GHAZALIAH - JAW- :
WAL : 059886262
0598862692
عنــوان التبليــغ  :نابلــس  -أرض الغزاليــة  -جــوال :
Address for Services : NABLUS - ARD
0598862692
GHAZALIAH - JAWWAL : 059886262

()457

العالمة التجارية رقم 25503:
يف الصنف 36 :
التاريخ 2014/09/08 :
مــن اجــل  :التأمــن  ,معلومــات التأمــن  ,استشــارات
التأمــن  ,خدمــات التأمــن
بأسم  :الرشكة املتخصصة الدارة التأمينات الطبية
العنوان  :رام الله  -املاصيون
عنــوان التبليــغ - :البــرة شــارع نابلــس  -رشكــة امــاك
ط1

Trade Mark No.:25503
In Class: 36
Date: 08/09/2014
In Respect of: Insurance;Information Insurance(Insurance consultancy Actuarial services
In the name of: alshareka almotakhasesa
ledart al taamenat altebea
Address: ramallah - almasiun
Address for Services:

مالحظــة  :ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــات والعبــارات والرســومات الوصفيــة
ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة

()458
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العالمة التجارية رقم 25504:
يف الصنف 35 :
التاريخ 2014/09/04 :
مــن اجــل  :خدمــات الدعايــة واالعــان وادارة
وتوجيــه االعــال وتفعيــل النشــاط املكتبــي .
بأسم  :رشكة ابراج الزهراء لالجنحة الفندقية
العنــوان  :البــرة  -البالــوع  -خلــف مديريــة
الداخليــة
عنــوان التبليــغ  :رام اللــه  /شــارع االرســال  /عــارة
رسد  /ط2
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Trade Mark No.:25504
In Class: 35
Date: 04/09/2014
In Respect of: business management; business
.administration; office functions
In the name of: sharekat abraj alzahraa lelajneha
alfondoqia
Address: albeereh - alfaloua
:Address for Services

()459

العالمة التجارية رقم 25505:
يف الصنف 32 :
التاريخ 2014/09/08 :
من اجل  :العصائر
بأسم  :رشكة حيفا للمواد الغذائية
العنوان  :الخليل ننقر 059906698
عنوان التبليغ  :الخليل ننقر 059906698

Trade Mark No.:25505
In Class: 32
Date: 08/09/2014
In Respect of: jucies
In the name of: SHARIKAT HAIFA LLMAWAD ALGHITHEA
Address: ALKHALIL
Address for Services : ALKHALIL

مالحظــة  :ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــات والعبــارات والرســومات الوصفيــة
ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة
()460

العالمة التجارية رقم 25507:

Trade Mark No.:25507
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يف الصنف 18 :
التاريخ 2014/09/08 :
مــن اجــل  :الجلــود املدبوغــة والجلــود الدبوغــة
املقلــدة واملنتجــات املصنوعــة مــن هــذه املــواد غــر
الــواردة يف فئتــا أخــرى ،جلــود الحيوانــات الخــام أو
املدبوغــة ،الصناديــق والحقائــب الســفرية ،املظالت
والشــايس والعــي ،الســياط وأطقــم الحيوانــات
والــروج والزهــور االصطناعيــة
بأســم  :رشكــة ريتــش للخدمــات واملبــادالت
التجاريــة
العنوان  :رام الله  -فلسطني
عنوان التبليغ  :ص.ب - 1591 :رام الله
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In Class: 18
Date: 08/09/2014
In Respect of: Leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not
;included in other classes; animals skins, hides
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddler.
.artificial flowers
In the name of: Reach lel Khadmat wal Mobadlat
Al Tejareyah Mosahemah Khososeyah Mahdooda
Address: Ramallah - Palestine
Address for Services:

()461

Trade Mark No.:25508
العالمة التجارية رقم 25508:
In Class: 26
يف الصنف 26 :
Date: 08/09/2014
التاريخ 2014/09/08 :
مــن اجــل  :املخرمــات واملطــرزات واألرشطــة In Respect of: Lace and embroidery, ribbons and
والجدائــل ،األزرار والكالبــات والعـراوي والدبابيس ;braid; buttons, hooks and eyes, pins and needles
واإلبــر والزهــور االصطناعيــة
.artificial flowers
بأســم  :رشكــة ريتــش للخدمــات واملبــادالت In the name of: Reach lel Khadmat wal Mobadlat
التجاريــة
Al Tejareyah Mosahemah Khososeyah Mahdooda
العنوان  :رام الله  -فلسطني
Address: Ramallah - Palestine
Address for Services:
عنوان التبليغ  :ص.ب - 1591 :رام الله

()462
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Trade Mark No.:25509
العالمة التجارية رقم 25509:
In Class: 35
يف الصنف 35 :
Date: 09/09/2014
التاريخ 2014/09/09 :
من اجل  :اإلعالن واألعامل املهنية واللوحات االعالنية.
In Respect of: Advertising; business advertising billboards
بأسم  :رشكة االرايض املقدسة للرصافة
In the name of: holy land exchange co
العنوان  :بيت لحم مخيم العزة بجانب بنك فلسطني
Address: bethlahm tel 2753075
عنــوان التبليــغ  :بيــت لحــم مخيــم العــزة بجانــب بنــك
Address for Services : bethlahm tel
فلســطني
2753075
مالحظــة  :ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــات والعبــارات الوصفيــة ذات
االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة

()463

العالمة التجارية رقم 25510:
يف الصنف 36 :
التاريخ 2014/09/09 :
من اجل  :تبديل عمالت رصافة تحويل اموال
بأسم  :رشكة االرايض املقدسة للرصافة
العنوان  :بيت لحم مخيم العزة بجانب بنك فلسطني
عنــوان التبليــغ  :بيــت لحــم مخيــم العــزة بجانــب بنــك
فلســطني

Trade Mark No.:25510
In Class: 36
Date: 09/09/2014
In Respect of: money exchange ,monet
transfer finatial servieces
In the name of: holy land exchange co
Address: bethlahm tel 2753075
Address for Services : bethlahm tel
2753075

مالحظــة  :ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــات والعبــارات الوصفيــة ذات
االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة
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العالمة التجارية رقم 25511:
يف الصنف 18 :
التاريخ 2014/09/09 :
مــن اجــل  :الجلــود املدبوغــة واملصقولــة ،
والجلــود املقلــده– األشــياء املصنوعــة مــن االنفــة
الذكــر مــا مل يــدرج يف االصنــاف األخــرى–
والجلــود املدبوغــة والجلــود الخــا والحقائــب
الصغــرة والكبــرة  -الشــايس واملظــات.
بأسم  :ابراهيم ماجد عبد الدويك
العنــوان  :الخليــل  -الحــرس  -شــارع اضــواء
املدينــه
عنــوان التبليــغ  :الخليــل  -الحــرس  -شــارع اضــواء
املدينه
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()464

Trade Mark No.:25511
In Class: 18
Date: 09/09/2014
In Respect of: Tanned Leather and imitations
leather, and polished and stuff made from the
aforesaid which was not included in other items
; and tanned leather and rawhide bags large and
small and awnings and umbrellas
In the name of: Ibraheem Majed Abed Aldwaik
Address: alkhleel - alharas - sharea adwaa almadeenah
Address for Services : alkhleel - alharas - sharea
adwaa almadeenah

()465

العالمة التجارية رقم 25512:
يف الصنف 25 :
التاريخ 2014/09/09 :
مــن اجــل  :االلبســة مبــا فيهــا االحذيــة الطويلــة
والقصــرة والخفــاف
بأسم  :ابراهيم ماجد عبد الدويك
العنوان  :الخليل  -الحرس  -شارع اضواء املدينه
عنــوان التبليــغ  :الخليــل  -الحــرس  -شــارع اضــواء
املدينــه

Trade Mark No.:25512
In Class: 25
Date: 09/09/2014
In Respect of: Clothes and shoes
In the name of: Ibraheem Majed Abed Aldwaik
Address: alkhleel - alharas - sharea adwaa almadeenah
Address for Services : alkhleel - alharas - sharea
adwaa almadeenah
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العالمة التجارية رقم 25513:
يف الصنف 5 :
التاريخ 2014/09/09 :
مــن اجــل  :املســتحرضات الصيدلــة و البيطريــة و
الصحيــة– وأطعمــة األطفــال واملــرىض– اللصقــات
والضــادات واملــواد املســتعملة يف حشــو االســنان
– الشــمع املســتعمل يف طــب األســنان -ومــواد
التعقيــم -واملســتحرضات القاتلــة لألعشــاب
املــرة والحــرات.
بأسم  :ابراهيم ماجد عبد الدويك
العنــوان  :الخليــل  -الحــرس  -شــارع اضــواء
املدينــه
عنــوان التبليــغ  :الخليــل  -الحــرس  -شــارع اضــواء
املدينه
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()466

Trade Mark No.:25513
In Class: 5
Date: 09/09/2014
In Respect of: Pharmaceutical, veterinary and
health , food and children , the sick and plasters
bandeges and materials used in dental filling and
wax; used in dental materials and sterilization and
lotions deadly herbs and harmful insects fungicides,herbicides
In the name of: Ibraheem Majed Abed Aldwaik
Address: alkhleel - alharas - sharea adwaa almadeenah
alkhleel - alharas - sharea :Address for Services
adwaa almadeenah

()467

العالمة التجارية رقم 25514:
يف الصنف 3 :
التاريخ 2014/09/09 :
مــن اجــل  :مســتحرضات القــر ( تبييــض اللــون
) وغــر ذلــك مــن املــواد املــواد املســتخدمة يف
الغســيل ومســتحرضات التنظيف والصقــل والنحت
والــرد ، ,والصابــون -والروائــح العطريــة– الزيــوت
االساســية -ومــواد التجميــل -ومحاليــل الشــعر
ومــواد تنظيــف االســنان .
بأسم  :ابراهيم ماجد عبد الدويك

Trade Mark No.:25514
In Class: 3
Date: 09/09/2014
) In Respect of: Cosmetics ( bleaching coors
and other materials used in laundry and cleaning
products refinement and sculpture and narrative
and soap , and aromatherapy , essential oils , cos. metics and hair lotions cleaning teeth
In the name of: Ibraheem Majed Abed Aldwaik
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العنوان  :الخليل  -الحرس  -شارع اضواء املدينه
عنــوان التبليــغ  :الخليــل  -الحــرس  -شــارع اضــواء
املدينــه
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Address: alkhleel - alharas - sharea adwaa almadeenah
Address for Services : alkhleel - alharas - sharea
adwaa almadeenah

()468

العالمة التجارية رقم 25515:
يف الصنف 5 :
التاريخ 2014/09/10 :
من اجل  :املستحرضات الصيدلية البرشية.
بأسم  :جونسون اند جونسون
العنــوان  :رشكــة مــن نيوجــريس ،ون جونســون
انــد جونســون بــازا ،نيــو برانزويــك ،نيــو جــريس،
 ،08933الواليــات املتحــدة االمريكيــة
عنــوان التبليــغ  :عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة،
محامــون ،ص.ب ,74رام اللــه

Trade Mark No.:25515
In Class: 5
Date: 10/09/2014
In Respect of: Human pharmaceutical prepara.tions
In the name of: Johnson & Johnson
Address: a New Jersey Corporation of One
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New
.Jersey, 08933 U.S.A
Address for Services:

()469

العالمة التجارية رقم 25516:
يف الصنف 5 :
التاريخ 2014/09/10 :
من اجل  :املستحرضات الصيدلية البرشية.
بأسم  :جونسون اند جونسون
العنــوان  :رشكــة مــن نيوجــريس ،ون جونســون
انــد جونســون بــازا ،نيــو برانزويــك ،نيــو جــريس،
 ،08933الواليــات املتحــدة االمريكيــة

Trade Mark No.:25516
In Class: 5
Date: 10/09/2014
In Respect of: Human pharmaceutical prepara.tions
In the name of: Johnson & Johnson
Address: a New Jersey Corporation of One
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New
.Jersey, 08933 U.S.A
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Address for Services:

عنــوان التبليــغ  :عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة،
محامــون ،ص.ب ,74رام اللــه
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العالمة التجارية رقم 25517:
يف الصنف 5 :
التاريخ 2014/09/10 :
من اجل  :املستحرضات الصيدلية البرشية.
بأسم  :جونسون اند جونسون
العنــوان  :رشكــة مــن نيوجــريس ،ون جونســون
انــد جونســون بــازا ،نيــو برانزويــك ،نيــو جــريس،
 ،08933الواليــات املتحــدة االمريكيــة
عنــوان التبليــغ  :عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة،
محامــون ،ص.ب ,74رام اللــه

Trade Mark No.:25517
In Class: 5
Date: 10/09/2014
In Respect of: Human pharmaceutical prepara.tions
In the name of: Johnson & Johnson
Address: a New Jersey Corporation of One
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New
.Jersey, 08933 U.S.A
Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 25518:
يف الصنف 5 :
التاريخ 2014/09/10 :
من اجل  :املستحرضات الصيدلية البرشية.
بأسم  :جونسون اند جونسون
العنــوان  :رشكــة مــن نيوجــريس ،ون جونســون
انــد جونســون بــازا ،نيــو برانزويــك ،نيــو جــريس،
 ،08933الواليــات املتحــدة االمريكيــة

Trade Mark No.:25518
In Class: 5
Date: 10/09/2014
In Respect of: Human pharmaceutical prepara.tions
In the name of: Johnson & Johnson
Address: a New Jersey Corporation of One
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New
.Jersey, 08933 U.S.A
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Address for Services:

عنــوان التبليــغ  :عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة،
محامــون ،ص.ب ,74رام اللــه
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العالمة التجارية رقم 25519:
يف الصنف 5 :
التاريخ 2014/09/10 :
من اجل  :املستحرضات الصيدلية البرشية.
بأسم  :جونسون اند جونسون
العنــوان  :رشكــة مــن نيوجــريس ،ون جونســون
انــد جونســون بــازا ،نيــو برانزويــك ،نيــو جــريس،
 ،08933الواليــات املتحــدة االمريكيــة
عنــوان التبليــغ  :عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة،
محامــون ،ص.ب ,74رام اللــه

Trade Mark No.:25519
In Class: 5
Date: 10/09/2014
In Respect of: Human pharmaceutical prepara.tions
In the name of: Johnson & Johnson
Address: a New Jersey Corporation of One
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New
.Jersey, 08933 U.S.A
Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 25520:
يف الصنف 31 :
التاريخ 2014/09/10 :
مــن اجــل  :الغــال و املنتجــات الزراعيــة ,و منتجــات البســاتني
و الغابــات غــر الــواردة يف فئــات أخــرى ,الحيوانــات الحيــة,
الفواكــه و الخــروات الطازجــة ,البــذور و النباتــات و الزهــور
الطبيعيــة ,املــواد الغذائيــة الخاصــة بالحيوانــات ,الشــعري
املنبــت (امللــت).

Trade Mark No.:25520
In Class: 31
Date: 10/09/2014
In Respect of: Grains and agricultural,
horticultural and forestry products not
;include in other classes; live animals
fresh fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers; foodstuffs for
).animals, malt
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بأسم  :رشكة مرشوم هاوس لإلنتاج الزراعي
In the name of: Shareket mushroom
house lilentaj alzera’ae
العنوان  :رام الله /صفا  /وسط البلد  /بالقرب من املسجد
Address: Ramallah/Saffa/wasat albalad /
belqurb mn almasjed
عنــوان التبليــغ  :رام اللــه /صفــا  /وســط البلــد  /بالقــرب مــن
Address for Services:
املســجد  ,جــوال0599968803:
مالحظــة  :ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــات والعبــارات والرســومات الوصفيــة
ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة
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العالمة التجارية رقم 25521:
يف الصنف 7 :
التاريخ 2014/09/10 :
مــن اجــل  :املكانــس الكهربائيــة؛ املكانــس
الكهربائيــة األوتوماتيكيــة (ذاتيــة الدفــع)
تحديــدا الروبوتــات للصيانــة املنزليــة؛ املكانــس
الكهربائيــة األوتوماتيكيــة (ذاتيــة الدفــع) تحديــدا
الروبوتــات لألغـراض التجاريــة؛ املكانــس الكهربائيــة
األوتوماتيكيــة (ذاتيــة الدفــع) تحديــدا الروبوتــات
لتنظيــف وحــدات الخاليــا الشمســية؛ الغســاالت
الكهربائيــة؛ املصاعــد؛ الخالطــات الكهربائيــة
لألغــراض املنزليــة؛ أجهــزة املــزج الكهربائيــة
لألغـراض املنزليــة؛ آالت صنــع العصائــر ذات الرسعة
املنخفضــة لألغــراض املنزليــة؛ عصــارات الفواكــه
بالضغــط لألغــراض املنزليــة؛ الجاليــات لألغــراض
املنزليــة والتجاريــة؛ مح ـرات الطعــام الكهربائيــة؛
أجهــزة الفــرم الكهربائيــة؛ فرامــات اللحــم؛ أجهــزة
فــرم اللحــم.

Trade Mark No.:25521
In Class: 7
Date: 10/09/2014
In Respect of: Electric vacuum cleaners; electric
automatic vacuum cleaners (self-propelled), namely, robots for household maintenance; electric automatic vacuum cleaners (self-propelled), namely, robots for commercial use; electric automatic
vacuum cleaners (self-propelled), namely, robots
for cleaning solar cell modules; electric washing
machines; elevators; electric mixers for household
use; electric blenders for household use; low speed
juicing machines for household dishwashers for
household use and commercial use; electric food
;processors; electric food choppers; meat choppers
meat mincers. use; electric fruit presses for house;hold purposes
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بأســم  :شــارب كابوشــييك كايشــا (شــارب
كو ر بو ر يشــن )
العنــوان  22-22 :ناغايــي -تشــو  ،أبينــو -كــو ،
أوســاكا  ، 8522 - 545اليابــان
عنــوان التبليــغ  :ص.ب  74472البــرة .هاتــف
2989760
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In the name of: SHARP KABUSHIKI KAISHA
)(SHARP CORPORATION
Address: 22-22 Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka
545-8522, Japan
Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 25522:
يف الصنف 7 :
التاريخ 2014/09/10 :
مــن اجــل  :املكانــس الكهربائيــة؛ املكانــس
الكهربائيــة األوتوماتيكيــة (ذاتيــة الدفــع) تحديــدا
الروبوتــات للصيانــة املنزليــة؛ املكانــس الكهربائيــة
األوتوماتيكيــة (ذاتيــة الدفــع) تحديــدا الروبوتــات
لألغــراض التجاريــة؛ املكانــس الكهربائيــة

Trade Mark No.:25522
In Class: 7
Date: 10/09/2014
In Respect of: Electric vacuum cleaners; elec;tric namely, robots for household maintenance
electric automatic vacuum cleaners (self-propelled), automatic vacuum cleaners (self-propelled), namely, robots for commercial use; electric automatic vacuum cleaners (self-propelled),

األوتوماتيكيــة (ذاتيــة الدفــع) تحديــدا الروبوتــات
لتنظيــف وحــدات الخاليــا الشمســية؛ الغســاالت
الكهربائيــة؛ املصاعــد؛ الخالطــات الكهربائيــة
لألغــراض املنزليــة؛ أجهــزة املــزج الكهربائيــة
لألغــراض املنزليــة؛ آالت صنــع العصائــر ذات
الرسعــة املنخفضــة لألغــراض املنزليــة؛ عصــارات
الفواكــه بالضغــط لألغــراض املنزليــة؛ الجاليــات
لألغ ـراض املنزليــة والتجاريــة؛ مح ـرات الطعــام
الكهربائيــة؛ أجهــزة الفــرم الكهربائيــة؛ فرامــات
اللحــم؛ أجهــزة فــرم اللحــم.
بأســم  :شــارب كابوشــييك كايشــا (شــارب
كور بور يشــن )

;namely, robots for cleaning solar cell modules
electric washing machines; elevators; electric
mixers for household use; electric blenders for
household use; low speed juicing machines for
household use; electric fruit presses for household
purposes; dishwashers for household use and
commercial use; electric food processors; electric
food choppers; meat choppers; meat mincers.

In the name of: SHARP KABUSHIKI KAISHA
)(SHARP CORPORATION
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العنــوان  22-22 :ناغايــي -تشــو  ،أبينــو -كــو ،
أوســاكا  ، 8522 - 545اليابــان
عنــوان التبليــغ  :ص.ب  74472البــرة .هاتــف
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Address: 22-22 Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka
545-8522, Japan
Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 25523:
يف الصنف 7 :
التاريخ 2014/09/10 :
مــن اجــل  :املكانــس الكهربائيــة؛ املكانــس
الكهربائيــة األوتوماتيكيــة (ذاتيــة الدفــع) تحديــدا
الروبوتــات للصيانــة املنزليــة؛ املكانــس الكهربائيــة
األوتوماتيكيــة (ذاتيــة الدفــع) تحديــدا الروبوتــات
لألغــراض التجاريــة؛ املكانــس الكهربائيــة
األوتوماتيكيــة (ذاتيــة الدفــع) تحديــدا الروبوتــات
لتنظيــف وحــدات الخاليــا الشمســية؛ الغســاالت
الكهربائيــة؛ املصاعــد؛ الخالطــات الكهربائيــة
لألغــراض املنزليــة؛ أجهــزة املــزج الكهربائيــة
لألغــراض املنزليــة؛ آالت صنــع العصائــر ذات
الرسعــة املنخفضــة لألغــراض املنزليــة؛ عصــارات
الفواكــه بالضغــط لألغــراض املنزليــة؛ الجاليــات
لألغــراض املنزليــة والتجاريــة؛ محــرات الطعــام
الكهربائيــة؛ أجهــزة الفــرم الكهربائيــة؛ فرامــات
اللحــم؛ أجهــزة فــرم اللحــم.
بأســم  :شــارب كابوشــييك كايشــا (شــارب
كور بور يشــن )
العنــوان  22-22 :ناغايــي -تشــو  ،أبينــو -كــو ،
أوســاكا  ، 8522 - 545اليابــان
عنــوان التبليــغ  :ص.ب  74472البــرة .هاتــف
2989760

Trade Mark No.:25523
In Class: 7
Date: 10/09/2014
In Respect of: Electric vacuum cleaners; electric automatic vacuum cleaners (self-propelled),
namely, robots for household maintenance; electric automatic vacuum cleaners (self-propelled),
namely, robots for commercial use; electric automatic vacuum cleaners (self-propelled), namely,
robots for cleaning solar cell modules; electric
washing machines; elevators; electric mixers for
household use; electric blenders for household
use; low speed juicing machines for household
;use; electric fruit presses for household purposes
dishwashers for household use and commercial
use; electric food processors; electric food chop.pers; meat choppers; meat mincers
In the name of: SHARP KABUSHIKI KAISHA
)(SHARP CORPORATION
Address: 22-22 Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka
545-8522, Japan
Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 25524:
يف الصنف 11 :
التاريخ 2014/09/10 :
مــن اجــل  :األفــران العاملــة باملوجــات القصــرة؛ األفــران الكهربائيــة؛ مكيفــات الهــواء
لالســتخدامات املنزليــة التجاريــة ولالســتخدام يف الســيارات؛ مـراوح التهويــة الكهربائيــة؛ أجهــزة
التدفئــة الكهربائيــة؛ منقيــات الهــواء؛ الثالجــات؛ املجمــدات؛ مجمــدات الثالجــات؛ شــفاطات
األفــران؛ األفــران الكهربائيــة؛ أفــران البخــار ذات درجــات التســخني العاليــة؛ أفــران البخــار
ذات درجــات التســخني العاليــة التــي تعمــل عمــل أفــران املوجــات القصــرة؛ املحمصــات
الكهربائيــة؛ محمصــات األف ـران الكهربائيــة؛ الشــوايات الكهربائيــة؛ ســخانات الطبــخ العاملــة
بالتســخني بالحــث؛ وأســطح األفـران العلويــة وأدراج أفـران املوجــات القصــرة؛ أدراج التســخني
الكهربائيــة؛ طباخــات األرز الكهربائيــة؛ مولــدات األيونــات لالســتخدامات املنزليــة والتجاريــة
ولالســتخدام يف الســيارة؛ أجهــزة توليــد األيونــات الكهربائيــة األوتوماتيكيــة (ذاتيــة الدفــع)؛
مولــدات األيونــات للخــوذ ومنظفــات الخــوذ؛ مجففــات الشــعر؛ مجففــات الشــعر التــي
تقــوم بتوليــد األيونــات؛ أجهــزة توليــد البخــار الكهربائيــة لتنظيــف الوجــه والتــي تقــوم أيضــا
بتوليــد األيونــات؛ أجهــزة تنظيــف الوجــه الكهربائيــة التــي تقــوم بوظائــف توليــد األيونــات؛
أجهــزة وأدوات اإلضــاءة ذات الصاممــات الثنائيــة الباعثــة للضــوء؛ أجهــزة وأدوات اإلضــاءة؛
مصابيــح الشــوارع؛ مصابيــح الشــوارع ذات وحــدات الخاليــا الشمســية؛ أجهــزة التخلــص مــن
الرطوبــة؛ أجهــزة الرتطيــب؛ منقيــات امليــاه؛ ســاكبات امليــاه الكهربائيــة؛ األباريــق الكهربائيــة؛
ثالجــات العــرض للتربيــد و/أو التجميــد؛ أباريــق الشــاي الكهربائيــة؛ ســخانات املــاء الكهربائيــة؛
أجهــزة االغتســال الكهربائيــة التــي تتكــون مــن ســخانات ميــاه ورؤوس دفــق املــاء؛ أجهــزة
االغتســال الكهربائيــة التــي تتكــون مــن ســخانات ميــاه ورؤوس دفــق املــاء ومضخــات؛ أحــواض
االغتســال؛ أجهــزة التســخني والتجفيــف الكهربائيــة للحاممــات؛ أجهــزة التجفيــف الكهربائيــة
للحاممــات؛ أجهــزة التســخني والتجفيــف العاملــة بالغــاز للحاممــات؛ أجهــزة التجفيــف العاملــة
بالغــاز للحاممــات؛ مولــدات البخــار الكهربائيــة؛ محــرات القهــوة الكهربائيــة؛ محــرات
الشــطائر الســاخنة الكهربائيــة؛ املقــايل الكهربائيــة؛ التجهي ـزات الكهربائيــة لصنــع الشــوربات؛
التجهي ـزات الكهربائيــة لصنــع اللــن؛ آالت صنــع الخبــز؛ صانعــات الشــاي الكهربائيــة؛ أوعيــة
الغــي الكهربائيــة ومولــدات األيونــات الصغــرة ألغــراض التجميــل؛ أجهــزة الرتطيــب التــي
توضــع عــى ســطح املكتــب ألغـراض التجميــل؛ أجهــزة توليــد البخــار واأليونــات ذات أنظمــة
الصاممــات الثنائيــة الباعثــة للضــوء التــي توضــع عــى جانــب الرسيــر؛ أجهــزة توليــد األيونــات
والــرذاذ ألغـراض التجميــل؛ أجهــزة توليــد األيونــات والرطوبــة ألغـراض التجميــل؛ آالت تنشــيف
املالبس/الرشاشــف ألغ ـراض منزليــة؛ أجهــزة وتجهي ـزات التنشــيف لتوليــد األيونــات.

Trade Mark
No.:25524
In Class: 11
Date: 10/09/2014
In Respect of: Microwave ovens; electric
ovens; air conditioners for household use,
commercial use and
;car use; electric fans
electric ventilation
;fans; electric heaters
air purifiers; refrig;erators; freezers
;refrigerator-freezers
range hoods; electric
ranges; super heated
steam ovens; super
heated steam ovens
having a function of
;microwave ovens
;electric toasters
;electric oven toasters
electric grills; induc
tion heating cooking
heaters; cook top and
;microwave drawer
electric warming
drawers; electric rice
cookers; ion generators for household
use,
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commercial use and car use;
electric automatic ion generating apparatus (self-propelled);
ion generators for helmets,
helmet cleaners; hair dryers;
hair dryers having ion generating functions; electrical steam
facial apparatus having ion
generating functions; electrical facial apparatus having
ion generating functions; light
emitting diodes lighting apparatuses and instruments;
lighting apparatuses and
instruments; street lights; street
lights having solar cell modules; dehumidifiers; humidifiers; water purifiers; electric
water dispensers; electric
jar pots; refrigerating and/or
freezing showcases; electric
kettles; electric water heaters;
electric shower apparatus consisting of a water heater and a
shower head; electric shower
apparatus consisting of a water
heater, a shower head and a
pump; shower toilets; electric
heating and drying apparatus
for bathrooms; electric drying
apparatus for bathrooms; gas
heating and drying apparatus
for bathrooms; gas drying
apparatus for bathrooms; electric steamers; electric coffee
makers; electric hot sandwich
makers; electric fryers; electric
appliances for making soup;
electric appliances for making
yogurt; bread making machines; electric tea makers;
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electric urns, small ion generating for beauty purposes;
desktop type humidifiers for
beauty purposes; ion and steam
generating apparatus having
LED lighting systems for bedside; ion and mist generating
apparatus for beauty purposes; ion and steam generating
apparatus for beauty purposes;
electric clothes/bedding drying
machines for household purposes; drying apparatus and
installations having ion generating functions.

In the name of: SHARP
KABUSHIKI KAISHA
)(SHARP CORPORATION
Address: 22-22 Nagaike-cho,
Abeno-ku, Osaka 545-8522,
Japan
Address for Services:

) شارب كابوشييك كايشا (شارب كوربوريشن: بأسم
، 8522 - 545  أوســاكا،  كــو- أبينــو،  تشــو- ناغايــي22-22 : العنــوان
اليابــان
2989760  هاتف. البرية74472 ب. ص: عنوان التبليغ
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Trade Mark No.:25525
In Class: 11
Date: 10/09/2014

25525: العالمة التجارية رقم
11 : يف الصنف
2014/09/10 : التاريخ

العدد الثاين عرش 2015 / 4 / 19

مــن اجــل  :األفــران العاملــة باملوجــات القصــرة؛
األفـران الكهربائيــة؛ مكيفــات الهــواء لالســتخدامات
املنزليــة التجاريــة ولالســتخدام يف الســيارات؛ مراوح
التهويــة الكهربائيــة؛ أجهــزة التدفئــة الكهربائيــة؛
منقيــات الهــواء؛ الثالجــات؛ املجمــدات؛ مجمــدات
الثالجــات؛ شــفاطات األف ـران؛ األف ـران الكهربائيــة؛
أفــران البخــار ذات درجــات التســخني العاليــة؛
أفـران البخــار ذات درجــات التســخني العاليــة التــي
تعمــل عمــل أفـران املوجــات القصــرة؛ املحمصــات
الكهربائيــة؛ محمصــات األفــران الكهربائيــة؛
الشــوايات الكهربائيــة؛ ســخانات الطبــخ العاملــة
بالتســخني بالحــث؛ وأســطح األفــران العلويــة
وأدراج أفــران املوجــات القصــرة؛ أدراج التســخني
الكهربائيــة؛ طباخــات األرز الكهربائيــة؛ مولــدات
األيونــات لالســتخدامات املنزليــة والتجاريــة
ولالســتخدام يف الســيارة؛ أجهــزة توليــد األيونــات
الكهربائيــة األوتوماتيكيــة (ذاتيــة الدفــع)؛
مولــدات األيونــات للخــوذ ومنظفــات الخــوذ؛
مجففــات الشــعر؛ مجففــات الشــعر التــي تقــوم
بتوليــد األيونــات؛ أجهــزة توليــد البخــار الكهربائيــة
لتنظيــف الوجــه والتــي تقــوم أيضــا بتوليــد
األيونــات؛ أجهــزة تنظيــف الوجــه الكهربائيــة التــي
تقــوم بوظائــف توليــد األيونــات؛ أجهــزة وأدوات
اإلضــاءة ذات الصاممــات الثنائيــة الباعثــة للضــوء؛
أجهــزة وأدوات اإلضــاءة؛ مصابيــح الشــوارع؛
مصابيــح الشــوارع ذات وحــدات الخاليا الشمســية؛
أجهــزة التخلــص مــن الرطوبــة؛ أجهــزة الرتطيــب؛
منقيــات امليــاه؛ ســاكبات امليــاه الكهربائيــة؛
األباريــق الكهربائيــة؛ ثالجــات العــرض للتربيــد و/
أو التجميــد؛ أباريــق الشــاي الكهربائيــة؛ ســخانات
املــاء الكهربائيــة؛ أجهــزة االغتســال الكهربائيــة
التــي تتكــون مــن ســخانات ميــاه ورؤوس
دفــق املــاء؛ أجهــزة االغتســال الكهربائيــة التــي
تتكــون مــن ســخانات ميــاه ورؤوس دفــق املــاء
ومضخــات؛ أحــواض االغتســال؛ أجهــزة التســخني
والتجفيــف الكهربائيــة للحاممــات؛ أجهــزة
التجفيــف الكهربائيــة للحاممــات؛ أجهــزة التســخني
والتجفيــف العاملــة بالغــاز للحاممــات؛ أجهــزة
التجفيــف العاملــة بالغــاز للحاممــات؛ مولــدات
البخــار الكهربائيــة؛ مح ـرات القهــوة الكهربائيــة؛
مح ـرات الشــطائر الســاخنة الكهربائيــة؛ املقــايل
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;In Respect of: Microwave ovens; electric ovens
air conditioners for household use, commercial
use and car use; electric fans; electric ventilation
;fans; electric heaters; air purifiers; refrigerators
;freezers; refrigerator-freezers; range hoods
electric ranges; super heated steam ovens; super
heated steam ovens having a function of microwave ovens; electric toasters; electric oven
toasters; electric grills; induction heating cooking
heaters; cook top and microwave drawer; electric warming drawers; electric rice cookers; ion
generators for household use, commercial use
and car use; electric automatic ion generating
apparatus (self-propelled); ion generators for
helmets, helmet cleaners; hair dryers; hair dryers
having ion generating functions; electrical steam
;facial apparatus having ion generating functions
electrical facial apparatus having ion generating
functions; light emitting diodes lighting apparatuses and instruments; lighting apparatuses and
instruments; street lights; street lights having
;solar cell modules; dehumidifiers; humidifiers
water purifiers; electric water dispensers; electric
;jar pots; refrigerating and/or freezing showcases
electric kettles; electric water heaters; electric
shower apparatus consisting of a water heater and
a shower head; electric shower apparatus consist
;ing of a water heater, a shower head and a pump
shower toilets; electric heating and drying apparatus for bathrooms; electric drying apparatus for
bathrooms; gas heating and drying apparatus for
;bathrooms; gas drying apparatus for bathrooms
electric steamers; electric coffee makers; electric
hot sandwich makers; electric fryers; electric appliances for making soup; electric appliances for
making yogurt; bread making machines; electric
tea makers; electric urns, small ion generating
for beauty purposes; desktop type humidifiers for
beauty purposes; ion and steam generating appa;ratus having LED lighting systems for bedside
ion and mist generating apparatus for beauty
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الكهربائيــة؛ التجهيــزات الكهربائيــة لصنــع
الشــوربات؛ التجهيــزات الكهربائيــة لصنــع اللــن؛
آالت صنــع الخبــز؛ صانعــات الشــاي الكهربائيــة؛
أوعيــة الغــي الكهربائيــة ومولــدات األيونــات
الصغــرة ألغـراض التجميــل؛ أجهــزة الرتطيــب التــي
توضــع عــى ســطح املكتــب ألغــراض التجميــل؛
أجهــزة توليــد البخــار واأليونــات ذات أنظمــة
الصاممــات الثنائيــة الباعثــة للضــوء التــي توضــع
عــى جانــب الرسيــر؛ أجهــزة توليــد األيونــات
والــرذاذ ألغـراض التجميــل؛ أجهــزة توليــد األيونــات
والرطوبــة ألغــراض التجميــل؛ آالت تنشــيف
املالبس/الرشاشــف ألغــراض منزليــة؛ أجهــزة
وتجهيــزات التنشــيف لتوليــد األيونــات.

purposes; ion and steam generating apparatus for
beauty purposes; electric clothes/bedding drying
machines for household purposes; drying apparatus and installations having ion generating func.tions

بأســم  :شــارب كابوشــييك كايشــا (شــارب
كور بور يشــن )
العنــوان  22-22 :ناغايــي -تشــو  ،أبينــو -كــو ،
أوســاكا  ، 8522 - 545اليابــان
عنــوان التبليــغ  :ص.ب  74472البــرة .هاتــف
2989760

In the name of: SHARP KABUSHIKI KAISHA
)(SHARP CORPORATION
Address: 22-22 Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka
545-8522, Japan
Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 25526:
يف الصنف 11 :
التاريخ 2014/09/10 :
مــن اجــل  :األفــران العاملــة باملوجــات
القصــرة؛ األفــران الكهربائيــة؛ مكيفــات الهــواء
لالســتخدامات املنزليــة التجاريــة ولالســتخدام يف
الســيارات؛ مــراوح التهويــة الكهربائيــة؛ أجهــزة
التدفئــة الكهربائيــة؛ منقيــات الهــواء؛ الثالجــات؛
املجمــدات؛ مجمــدات الثالجــات؛ شــفاطات
األف ـران؛ األف ـران الكهربائيــة؛ أف ـران البخــار ذات
درجــات التســخني العاليــة؛ أفــران البخــار ذات
درجــات التســخني العاليــة التــي تعمــل عمــل

Trade Mark No.:25526
In Class: 11
Date: 10/09/2014
;In Respect of: Microwave ovens; electric ovens
air conditioners for household use, commercial
use and car use; electric fans; electric ventilation
;fans; electric heaters; air purifiers; refrigerators
freezers; refrigerator-freezers; range hoods; electric ranges; super heated steam ovens; super heated steam ovens having a function of microwave
;ovens; electric toasters; electric oven toasters
;electric grills; induction heating cooking heaters
;cook top and microwave drawer
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أفـران املوجــات القصــرة؛ املحمصــات الكهربائيــة؛
محمصــات األفــران الكهربائيــة؛ الشــوايات
الكهربائيــة؛ ســخانات الطبــخ العاملــة بالتســخني
بالحــث؛ وأســطح األف ـران العلويــة وأدراج أف ـران
املوجــات القصــرة؛ أدراج التســخني الكهربائيــة؛
طباخــات األرز الكهربائيــة؛ مولــدات األيونــات
لالســتخدامات املنزليــة والتجاريــة ولالســتخدام
يف الســيارة؛ أجهــزة توليــد األيونــات الكهربائيــة
األوتوماتيكيــة (ذاتيــة الدفــع)؛ مولــدات األيونــات
للخــوذ ومنظفــات الخــوذ؛ مجففــات الشــعر؛
مجففــات الشــعر التــي تقــوم بتوليــد األيونــات؛
أجهــزة توليــد البخــار الكهربائيــة لتنظيــف الوجــه
والتــي تقــوم أيضــا بتوليــد األيونــات؛ أجهــزة
تنظيــف الوجــه الكهربائيــة التــي تقــوم بوظائــف
توليــد األيونــات؛ أجهــزة وأدوات اإلضــاءة ذات
الصاممــات الثنائيــة الباعثــة للضــوء؛ أجهــزة
وأدوات اإلضــاءة؛ مصابيــح الشــوارع؛ مصابيــح
الشــوارع ذات وحــدات الخاليــا الشمســية؛
أجهــزة التخلــص مــن الرطوبــة؛ أجهــزة الرتطيــب؛
منقيــات امليــاه؛ ســاكبات امليــاه الكهربائيــة؛
األباريــق الكهربائيــة؛ ثالجــات العــرض للتربيــد
و/أو التجميــد؛ أباريــق الشــاي الكهربائيــة؛
ســخانات املــاء الكهربائيــة؛ أجهــزة االغتســال
الكهربائيــة التــي تتكــون مــن ســخانات ميــاه
ورؤوس دفــق املــاء؛ أجهــزة االغتســال الكهربائيــة
التــي تتكــون مــن ســخانات ميــاه ورؤوس دفــق
املــاء ومضخــات؛ أحــواض االغتســال؛ أجهــزة
التســخني والتجفيــف الكهربائيــة للحاممــات؛
أجهــزة التجفيــف الكهربائيــة للحاممــات؛ أجهــزة
التســخني والتجفيــف العاملــة بالغــاز للحاممــات؛
أجهــزة التجفيــف العاملــة بالغــاز للحاممــات؛
مولــدات البخــار الكهربائيــة؛ محــرات القهــوة
الكهربائيــة؛ محــرات الشــطائر الســاخنة
الكهربائيــة؛ املقــايل الكهربائيــة؛ التجهيـزات الكهــر
åبائيــة لصنــع الشــوربات؛ التجهيـزات الكهربائيــة
لصنــع اللــن؛ آالت صنــع الخبــز؛ صانعــات الشــاي
الكهربائيــة؛ أوعيــة الغــي الكهربائيــة ومولــدات
األيونــات الصغــرة ألغــراض التجميــل؛ أجهــزة
الرتطيــب التــي توضــع عــى ســطح املكتــب
ألغـراض التجميــل؛ أجهــزة توليــد البخــار واأليونــا
åت ذات أنظمــة الصاممــات الثنائيــة الباعثــة
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;electric warming drawers; electric rice cookers
ion generators for household use, commercial
use and car use; electric automatic ion generating apparatus (self-propelled); ion generators for
helmets, helmet cleaners; hair dryers; hair dryers
having ion generating functions; electrical steam
;facial apparatus having ion generating functions
electrical facial apparatus having ion generating
functions; light emitting diodes lighting apparatuses and instruments; lighting apparatuses and
instruments; street lights; street lights having
;solar cell modules; dehumidifiers; humidifiers
water purifiers; electric water dispensers; electric
;jar pots; refrigerating and/or freezing showcases
electric kettles; electric water heaters; electric
shower apparatus consisting of a water heater and
a shower head; electric shower apparatus consist;ing of a water heater, a shower head and a pump
shower toilets; electric heating and drying apparatus for bathrooms; electric drying apparatus for
bathrooms; gas heating and drying apparatus for
;bathrooms; gas drying apparatus for bathrooms
electric steamers; electric coffee makers; electric
hot sandwich makers; electric fryers; electric appliances for making soup; electric appliances for
making yogurt; bread making machines; electric
tea makers; electric urns, small ion generating
for beauty purposes; desktop type humidifiers for
beauty purposes; ion and steam generating appa;ratus having LED lighting systems for bedside
ion and mist generating apparatus for beauty
purposes; ion and steam generating apparatus for
beauty purposes; electric clothes/bedding drying
machines for household purposes; drying apparatus and installations having ion generating functions.
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للضــوء التــي توضــع عــى جانــب الرسيــر؛ أجهــزة
توليــد األيونــات والــرذاذ ألغــراض التجميــل؛
أجهــزة توليــد األيونــات والرطوبــة ألغــراض
التجميــل؛ آالت تنشــيف املالبس/الرشاشــف
ألغــراض منزليــة؛ أجهــزة وتجهيــزات التنشــيف
لتوليــد األيونــات.
بأســم  :شــارب كابوشــييك كايشــا (شــارب
كوربوريشــن)
العنــوان  22-22 :ناغايــي -تشــو  ،أبينــو -كــو ،
أوســاكا  ، 8522 - 545اليابــان

In the name of: SHARP KABUSHIKI KAISHA
)(SHARP CORPORATION
Address: 22-22 Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka
545-8522, Japan

عنــوان التبليــغ  :ص.ب  74472البــرة .هاتــف
2989760

Address for Services:

()480

العالمة التجارية رقم 25527:
يف الصنف 34 :
التاريخ 2014/09/10 :
من اجل  :تبغ
بأسم  :مصنع فيصل النتاج املعسل البحريني
العنوان  :الزرقاء  /املنطقة الحرة  /االردن
عنــوان التبليــغ  :رام اللــه مجمــع رمــون التجــاري
رشكــة جيــف جــوال 05682758

Trade Mark No.:25527
In Class: 34
Date: 10/09/2014
In Respect of: TOBACCO
In the name of: MASNAH FAISEL LEINTAJ
ALMOUSAL ALBAHRAINY
Address: AL ZARQA AL MANTIQA AL HURAH AL URDOUN
Address for Services:
()481

العالمة التجارية رقم 25528:
يف الصنف 21 :
التاريخ 2014/09/11 :

Trade Mark No.:25528
In Class: 21
Date: 11/09/2014
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مــن اجــل  :أقمشــة للتنظيــف وإزالــة للغبــار
والتلميــع؛ مناديــل لعدســات الكام ـرات؛ مناديــل
لتنظيــف شاشــات الكمبيوتــر؛ أقمشــة لتنظيــف
النظــارات؛ مناشــف مبللــة مســبقاً للتنظيــف
وإزالــة الغبــار والتلميــع.
بأسم  :نايس-باك برودكتس ،إنك.
العنــوان  :تــو نايس-بــاك بــارك أورانجبــرغ،
نيويــورك  ،1376-10962الواليــات املتحــدة
األمريكيــة
عنوان التبليغ  :ص.ب  219نابلس -فلسطني
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In Respect of: Cleaning, dusting and polishing
cloths; camera lens wipes; computer screen cleaning wipes; eyeglass cleaning cloths; pre-moistened towelettes for cleaning, dusting and polish.ing
In the name of: Two Nice-Pak Park
Address: Orangeburg, New York 10962-1376
United States
Address for Services:

()482

العالمة التجارية رقم 25529:
يف الصنف 42 :
التاريخ 2014/09/11 :
مــن اجــل  :الخدمــات القانونيــة واالستشــارات القانونيــة
واالبحــاث القانونيــة ،االستشــارات والخدمــات املقدمــة
بصفــة كاتــب عــدل ،خدمــات التحكيــم ،معالجــة االدعــاءات،
االستشــارات املتعلقــة بالقوانــن والترشيعــات ،الرتجمــة.
بأسم  :اسامعيل عبد الله اسامعيل “عمران الصوص”
العنــوان  :رام اللــه  -مقابــل الربيــد  -عــارة بــرج ناجــح املالــي
التجــاري ط. 2
عنــوان التبليــغ  :رام اللــه  -مقابــل الربيــد  -عــارة بــرج ناجــح
املالــي التجــاري ط. 2

Trade Mark No.:25529
In Class: 42
Date: 11/09/2014
In Respect of: Legal services, legal
consultancy, legal research; consultancy
;and services rendered by a notary public
arbitration services; dealing with complaints; consultancy regarding rules and
.legislation; translation
In the name of: Ismaeel Abdallh Ismaeel
”“Imran Alsous
Address: Ramallah - Moqabel Albared-Amaret Burj Najeh Almalki Altejari- floor 2
Address for Services : Ramallah - Moqabel Albared-Amaret Burj Najeh Almalki
Altejari- floor 2
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مالحظــة  :ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــات والعبــارات والرســومات الوصفيــة
ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة

()483

العالمة التجارية رقم 25530:
يف الصنف 3 :
التاريخ 2014/09/11 :
مــن اجــل  :مزيــل الدهــون؛ منظــف يــدوي
بــدون مــاء؛ مناديــل مبللــة مبنظــف للبــرة؛
أقمشــة ومناديــل مبللــة مبنظــف للبــرة؛ مناديــل
لالســتعامل ملــرة واحــدة مبللــة مبركبــات تنظيــف
لغايــات النظافــة الشــخصية؛ مناديــل لألطفــال؛
مناديــل لليديــن؛ مناديــل للوجــه؛ مناديــل تجميلية
مبللــة مســبقاً؛ مناديــل مبطنــة لالســتعامل ملــرة
واحــدة مبللــة مبزيــل لألرشطــة الالصقــة؛ مناديــل
مبطنــة لالســتعامل ملــرة واحــدة مبللــة مبزيــل
لصبغــة اليــود؛ مناديــل مبطنــة لالســتعامل ملــرة
واحــدة مبللــة مبزيــل مللمــع األظافــر؛ مناديــل
لالســتعامل ملــرة واحــدة مبللــة مبــواد كيميائيــة
منظفــة ومركبــات لتنظيــف األســطح املعدنيــة
الصلبــة والبالســتيكية والســراميك والحجــر
واألســطح الخشــبية؛ أقمشــة مبللــة للتنظيــف
وإزالــة للغبــار والتلميــع؛ مناديــل لالســتعامل ملــرة
واحــدة مبللــة ملــواد كيميائيــة منظفــة ومركبــات
لتنظيــف املستشــفيات والعيــادات واملكاتــب
الطبيــة واملرافــق الطبيــة ومرافــق العنايــة باملــرىض
والحاممــات واملطاعــم ومرافــق تجهيــز الطعــام؛
مناديــل لالســتعامل ملــرة واحــدة مبللــة مبــواد
كيميائيــة منظفــة ومركبــات لتنظيــف األثــاث
والك ـرايس املتحركــة وعربــات التســوق وتجهي ـزات
غــرف االســراحة واملنضــدات ومقاعــد التواليــت
ومقابــض البــاب واملغاســل وطــاوالت املطاعــم
ومقاعــد الجلــوس وكــرايس األمــان لألطفــال
والكــرايس املرتفعــة وقوائــم الطعــام

Trade Mark No.:25530
In Class: 3
Date: 11/09/2014
In Respect of: Grease remover; waterless hand
;cleaner; wipes impregnated with a skin cleanser
cloths and tissues impregnated with a skin cleanser; disposable wipes impregnated with cleaning
compounds for use in personal hygiene; baby
wipes; hand wipes; face wipes; pre-moistened
cosmetic wipes; disposable pads impregnated
with adhesive tape remover; disposable pads
impregnated with iodine stain remover; disposable pads impregnated with nail polish remover;disposable wipes impregnated with cleaning
chemicals and compounds for cleaning hard
metal; plastic, ceramic, stone, and wood surfaces; impregnated cleaning, dusting and polishing
cleaning chemical and compounds for cleaning
hospitals, clinics, medical offices, medical facilities, patient care facilities, bathrooms, restaurants, and food preparation facilities; disposable
wipes impregnated with cleaning chemical and
compounds for cleaning furniture, wheelchairs,
cloths; disposable wipes impregnated with shopping carts, rest room fixtures and counters, toilet
seats, door-knobs, sinks, restaurant tables, seating, booster seats, high chairs, menus, cash registers, telephones ,and food preparation and kitchen
equipment and tools.
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وآالت تســجيل النقــد والهواتــف ومعــدات وأدوات
تحضــر الطعــام ومعــدات وأدوات املطابــخ.
بأسم  :نايس-باك برودكتس ،إنك.
العنــوان  :تــو نايس-بــاك بــارك أورانجبــرغ،
نيويــورك  ،1376-10962الواليــات املتحــدة
األمريكيــة
عنوان التبليغ  :ص.ب  219نابلس -فلسطني
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In the name of: Two Nice-Pak Park
Address: Orangeburg, New York 10962-1376
United States
Address for Services:

()484

العالمة التجارية رقم 25531:
يف الصنف 29 :
التاريخ 2014/09/11 :
من اجل  :الطحينية
بأسم  :رشكة شاور لصناعة الطحينة واالستثامر
العنــوان  :الخليــل ،وادي الهريــة بالقــرب مــن
االرتبــاط العســكري 0599379423
عنــوان التبليــغ  :الخليــل ،وادي الهريــة بالقــرب
مــن االرتبــاط العســكري 0599379423

Trade Mark No.:25531
In Class: 29
Date: 11/09/2014
In Respect of: taheneh
In the name of: shareket shawer lesenaet altaheneh waestethmar
Address: alkhalel wadi alhareya
Address for Services : alkhalel wadi alhareya

()485

العالمة التجارية رقم 25532:
يف الصنف 43 :
التاريخ 2014/09/11 :
من اجل  :خدمات املطاعم

Trade Mark No.:25532
In Class: 43
Date: 11/09/2014
In Respect of: Restaurant services
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بأسم  :يب دبليو ار انرتناشيونال ,ال ال يس
العنــوان  564 :اولــد ســتيت روت  ,74سينســينايت ,اوهايــو
 ,45244الواليــات املتحــدة االمريكيــة
عنــوان التبليــغ P.O Box /AGIP - TMP Agents :
3800 Al-Beereh

In the name of: BWR International,
LLC
Address: 564 Old State Route 74, Cincinnati, Ohio 45244, USA
Address for Services:

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحامية املطلق باستخدام الكلامت والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام
ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة
()486

العالمة التجارية رقم 25533:
يف الصنف 9 :
التاريخ 2014/09/11 :
من اجل  :مكاوي بخارية وحرامات كهربائية
بأسم  :رشكة االستقامة للتجارة الدولية
العنوان  :الخليل - -راس الجورة ت2258584
عنــوان التبليــغ  :الخليــل - -راس الجــورة
ت 2258584

Trade Mark No.:25533
In Class: 9
Date: 11/09/2014
In Respect of: electric blanket , steem iron
In the name of: sharikat alistiqama lltigara aldawliah
Address: alkhalil-rasaljorah tel2258584
Address for Services : alkhalil-rasaljorah
tel2258584

()487

Trade Mark No.:25534
العالمة التجارية رقم 25534:
In Class: 43
يف الصنف 43 :
Date: 11/09/2014
التاريخ 2014/09/11 :
مــن اجــل  :خدمــات تزويــد املأكــوالت
In Respect of: Services of providing food and
واملرشوبــات ،خدمــات املطاعــم ،خدمــات drinks, restaurants services, hospitality services,
الضيافــة ،خدمــات املقاهــي ،خدمــات تحضــر Cafes services, preparation and serving meals and
وتقديــم الوجبــات واملرشوبــات
drinks
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بأسم  :رشكة أسباير كتارا للضيافة
العنوان  :ص  .ب  10737الدوحة  ,قطر
عنــوان التبليــغ  :عــارة جالرييــا ســنرت  ،نابلــس ،
ص.ب 768 :
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In the name of: Aspire Katara Hospitality Co
Address: B.O.Box 10737 Doha, Qatar
Address for Services:

()488

العالمة التجارية رقم 25535:
يف الصنف 35 :
التاريخ 2014/09/11 :
مــن اجــل  :ادارة األعــال ,إدارة األنشــطة
التجاريــة ,األعــال املكتبيــة ,االســترياد والتصديــر,
االستشــارات التجاريــة واستشــارات االعــال
بأسم  :ابراج انفيستمنت مانيجامنت ليمتد
العنــوان  :ص.ب  ,309اوغالنــد هــاوس ,غرانــد
كاميــان ,يك واي ,1104-1جــزر كاميــان
عنــوان التبليغ /AGIP - TMP Agents :
P.O Box 3800 Al-Beereh

Trade Mark No.:25535
In Class: 35
Date: 11/09/2014
In Respect of: Business management; business
administration; office functions; import and export; trade and commerce consultancy
In the name of: Abraaj Investment Management
Limited
Address: PO Box 309, Ugland House, Grand
Cayman, KY1-1104, Cayman Islands
Address for Services:

()489

العالمة التجارية رقم 25536:
يف الصنف 36 :
التاريخ 2014/09/11 :
مــن اجــل  :خدمــات التأمــن ,الشــؤون املاليــة,
الشــؤون النقديــة ,الشــؤون العقاريــة
بأسم  :ابراج انفيستمنت مانيجامنت ليمتد
العنــوان  :ص.ب  ,309اوغالنــد هــاوس ,غرانــد
كاميــان ,يك واي ,1104-1جــزر كاميــان

Trade Mark No.:25536
In Class: 36
Date: 11/09/2014
In Respect of: Insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs
In the name of: Abraaj Investment Management
Limited
Address: PO Box 309, Ugland House, Grand
Cayman, KY1-1104, Cayman Islands
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Address for Services:

عنــوان التبليــغ /AGIP - TMP Agents :
P.O Box 3800 Al-Beereh

()490

العالمة التجارية رقم 25537:
يف الصنف 6 :
التاريخ 2014/09/11 :
مــن اجــل  :املســامري ,الرباغــي مــن املعــدن ,قضبــان
معدنيــة للحــام ,صامــوالت معدنيــة ,حلقــات
للرباغــي ,مســامري ملولبــة معدنيــة ,مســامري برشــام
معدنيــة ,مقابــض معدنيــة لالبــواب ,تجهيــزات
معدنيــة لالبــواب ,مزاليــج معدنيــة لالبــواب,
مفصــات معدنيــة ,تجهيــزات معدنيــة لالثــاث,
تجهيــزات معدنيــة للنوافــذ ,تجهيــزات معدنيــة
للمبــاين ,تجهيــزات صغــرة مــن املعــدن ,حواجــز
معدنيــة ,اقفــال معدنيــة غــر كهربائيــة ,كلهــا يف
الصنــف 6
بأسم  :كينغ بوينت انرتبرايز كو ,.ال يت دي.
العنــوان 15 :فــل ,6-.نــو ,110 .ســان دو4رث
رود ,لينــغ يــا ديســت ,.كاوهســيونغ ســيتي ,تايــوان
عنــوان التبليــغ /AGIP - TMP Agents :
P.O Box 3800 Al-Beereh

Trade Mark No.:25537
In Class: 6
Date: 11/09/2014
In Respect of: Nails; screws of metal; rods of
;metal for welding; nuts of metal; screw rings
bolts of metal; rivets of metal; door handles of
;metal; door fittings of metal; door bolts of metal
;hinges of metal; fittings of metal for furniture
fittings of metal for windows; fittings of metal for
;building; small hardware of metal; stops of metal
locks of metal, other than electric, all in International Class 06
In the name of: KING POINT ENTERPRISE
.CO., LTD
Address: 15FL.-6, NO. 110, SAN DUO 4TH
ROAD, LING YA DIST., KAOHSIUNG CITY,
.TAIWAN, R.O.C
Address for Services:

()491

العالمة التجارية رقم 25538:
يف الصنف 16 :

Trade Mark No.:25538
In Class: 16
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التاريخ 2014/09/11 :
مــن اجــل  :الكتــب واملجــات وقوائــم املأكــوالت
واملرشوبــات واملطبوعــات واملطويــات والكتيبــات
وغريهــا مــن أصنــاف املطبوعــات املرتبطــة
بخدمــات املطاعــم واملقاهــي وعمليــات الضيافــة
بأسم  :رشكة أسباير كتارا للضيافة
العنوان  :ص  .ب  10737الدوحة  ,قطر
عنــوان التبليــغ  :عــارة جالرييــا ســنرت  ،نابلــس ،
ص.ب 768 :

359

Date: 11/09/2014
In Respect of: books, magazines, food and drink
menus, printed materials, brochures, booklets
and other varieties of printed matters related to
the services of restaurants, cafes and hospitality
.operations
In the name of: Aspire Katara Hospitality Co
Address: B.O.Box 10737 Doha, Qatar
Address for Services:
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Trade Mark No.:25540
العالمة التجارية رقم 25540:
In Class: 25
يف الصنف 25 :
Date: 11/09/2014
التاريخ 2014/09/11 :
من اجل  :املالبس ولباس القدم وأغطية الرأس
In Respect of: Clothing, footwear, headgear
بأسم  :فهيم جودت فهيم الشخشري
In the name of: FAHEMEM JAWDAT FAHEEM
SHAKHSHER
العنــوان  :نابلــس  -عصــرة الشــالية  -جــوال Address: NABLUS - ASSERA ALSHAMALIA - :
JAWWAL :0599392126
0599392126
عنــوان التبليــغ  :نابلــس  -عصــرة الشــالية -
Address for Services : NABLUS - ASSERA
جــوال 0599392126 :
ALSHAMALIA - JAWWAL :0599392126
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العالمة التجارية رقم 25541:
يف الصنف 5 :

Trade Mark No.:25541
In Class: 5
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Date: 11/09/2014
In Respect of: insecticides and disinfectants and medical creams
In the name of: modern engineering
company
Address: hebron
Address for Services : hebron

التاريخ 2014/09/11 :
من اجل  :مبيدات حرشية ومطهرات وكرميات طبية
بأسم  :الرشكة الهندسية العرصية
العنوان  :الخليل بيت امر 0599227969
عنوان التبليغ  :الخليل بيت امر 0599227969

مالحظــة  :ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــات والعبــارات والرســومات الوصفيــة
ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة

()494

Trade Mark No.:25543
In Class: 16
Date: 14/09/2014
In Respect of: Pencil sharpening machines,
)electric or non-electric; paper knives (cutters
(office requisites); pencil sharpeners, electric or
non-electric; rubber erasers; stationery; paper
.clasps; pencils; pen cases; drawing rulers

العالمة التجارية رقم 25543:
يف الصنف 16 :
التاريخ 2014/09/14 :
مــن اجــل  :آالت بــرى أقــام الرصــاص [كهربيــة
أو غــر كهربيــة] و ســكاكني لــأوراق [أدوات
قطــع] [لــوازم مكتبيــة] و ب َّرايــات أقــام الرصــاص
[كهربيــة أو غــر كهربيــة] و محايــات مطاطيــة و
قرطاســية و مشــابك للــورق و أقــام الرصــاص و
حافظــات أقــام الحــر و مســاطر رســم
بأســم  :شــانغهاي فراندشــيب بانســل شــاربرن In the name of: SHANGHAI FRIENDSHIP PEN-
كــو ،.ليمتــد
CIL SHARPENER CO., LTD
Address: 11, WEST DEVELOPMENT ROAD,
العنــوان  ،11 : :وســت ديفلومبينــت رود ،ســانزاو
اندســريال زرون 1125 ،نانليــو رود ،بودونــغ SANZAO INDUSTRIAL ZONE, 1125 NANLIU
ROAD, PUDONG NEW DISTRICT, SHANGنيــو ديســريكت ،شــانغهاي ،جمهوريــة الصــن
HAI, PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
الشــعبية
عنــوان التبليــغ  :حمــزة عــى بنــي عودة-طمــونAddress for Services: -
نابلــس
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العالمة التجارية رقم 25544:
يف الصنف 6 :
التاريخ 2014/09/15 :
من اجل  :مطرقة تكسري الحجارة
بأســم  :محمــد بــدر عبــد الســام عبــد املوجــود
النتشــة
العنوان  :الخليل دوار الجلدة 0599795247
عنــوان التبليــغ  :الخليــل دوار الجلــدة
0599795247
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Trade Mark No.:25544
In Class: 6
Date: 15/09/2014
In Respect of: HYDROLIC BREAKER
In the name of: MOHAMAD BADER AA ALNATSHEH
Address: AL KHALIL
Address for Services : AL KHALIL

()496

العالمة التجارية رقم 25545:
يف الصنف 3 :
التاريخ 2014/09/15 :
مــن اجــل  :مســتحرضات تبييــض األقمشــة وغريهــا
مــن املــواد التــي تســتخدم يف غســيل املالبــس،
مســتحرضات التنظيــف والصقــل والكشــط وازالــة
االوســاخ  ،الصابــون ،العطــور ،الزيــوت العطريــة،
مســتحرضات التجميــل (الكوزمتيــك) ،غســول
(لوســيون) الشــعر ،معاجــن ومنظفــات األســنان.
بأسم  :يت يب أل ليسينسينغ أل أل يس
العنــوان  200 :دومــن درايــف  ،سـراتهام  ،نيــو
هامبشــر  ، 03885الواليــات املتحــدة األمريكيــة
عنــوان التبليــغ  :ص.ب  74472البــرة .هاتــف
2989760

Trade Mark No.:25545
In Class: 3
Date: 15/09/2014
In Respect of: Bleaching preparations and other
substances for laundry use; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations; soaps; per;fumery, essential oils, cosmetics, hair lotions
.dentifrices
In the name of: TBL Licensing LLC
Address: 200 Domain Drive, Stratham, New
Hampshire 03885, United States of America
Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 25546:
يف الصنف 9 :
التاريخ 2014/09/15 :
مــن اجــل  :األجهــزة واألدوات العلميــة واملالحيــة
واملســاحية وأجهــزة وأدوات التصويــر الفوتوغ ـرايف
والســيناميئ واألجهــزة واألدوات البرصيــة وأدوات
الــوزن والقيــاس واإلشــارة واملراقبــة (اإلرشاف)
واإلنقــاذ والتعليــم وأجهــزة وأدوات لوصــل أو
فتــح أو تحويــل أو تكثيــف أو تنظيــم أو التحكــم
يف الطاقــة الكهربائيــة؛ أجهــزة تســجيل أو إرســال
أو نســخ الصــوت أو الصــور؛ حامــات البيانــات
املغناطيســية وأقــراص التســجيل؛ األقــراص
املدمجــة ،أقــراص الفيديــو الرقميــة وغريهــا مــن
وســائط التســجيل الرقميــة؛ آليــات لألجهــزة التــي
تعمــل بقطــع النقــد؛ آالت تســجيل النقــد واآلالت
الحاســبة ومعــدات معالجــة البيانــات وأجهــزة
الحاســوب؛ برمجيــات الحاســوب؛ أجهــزة إطفــاء
الحرائــق.
بأسم  :يت يب أل ليسينسينغ أل أل يس
العنــوان  200 :دومــن درايــف  ،س ـراتهام  ،نيــو
هامبشــر  ، 03885الواليــات املتحــدة األمريكيــة
عنــوان التبليــغ  :ص.ب  74472البــرة .هاتــف
2989760
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Trade Mark No.:25546
In Class: 9
Date: 15/09/2014
In Respect of: Scientific, nautical, surveying,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating,
regulating or controlling electricity; apparatus
for recording, transmission or reproduction of
sound or images; magnetic data carriers, recording discs; compact discs, DVDs and other digital
recording media; mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment, computers; computer
.software; fire-extinguishing apparatus
In the name of: TBL Licensing LLC
Address: 200 Domain Drive, Stratham, New
Hampshire 03885, United States of America
Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 25547:
يف الصنف 14 :
التاريخ 2014/09/15 :

Trade Mark No.:25547
In Class: 14
Date: 15/09/2014
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مــن اجــل  :املعــادن النفيســة وخالئطهــا والبضائــع
املصنوعــة مــن املعــادن النفيســة او املطــاة بهــا
وغــر الــواردة ضمــن فئــات اخــرى ،املجوهــرات،
االحجــار الكرميــة ،الســاعات واالدوات االخــرى
الخاصــة بقيــاس الزمــن بدقــة (الكرونومــر).
بأسم  :يت يب أل ليسينسينغ أل أل يس
العنــوان  200 :دومــن درايــف  ،س ـراتهام  ،نيــو
هامبشــر  ، 03885الواليــات املتحــدة األمريكيــة
عنــوان التبليــغ  :ص.ب  74472البــرة .هاتــف
2989760

363

In Respect of: Precious metals and their alloys
and goods in precious metals or coated therewith,
not included in other classes; jewellery, precious
.stones; horological and chronometric instruments
In the name of: TBL Licensing LLC
Address: 200 Domain Drive, Stratham, New
Hampshire 03885, United States of America
Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 25548:
يف الصنف 18 :
التاريخ 2014/09/15 :
مــن اجــل  :الجلــود املدبوغــة والجلــود املدبوغــة
املقلــدة والبضائــع املصنوعــة مــن هــذه
املــواد وغــر الــواردة ضمــن فئــات اخــرى،
الجلودالحيوانية،الجلــود الخام،صناديــق الثيــاب
وحقائــب السفر،الشــايس،املظالت الخفيفةالواقيــة
مــن الشــمس وعــي املــي ،الســياط وعــدة
الخيــل والــروج ومااليهــا.
بأسم  :يت يب أل ليسينسينغ أل أل يس
العنــوان  200 :دومــن درايــف  ،سـراتهام  ،نيــو
هامبشــر  ، 03885الواليــات املتحــدة األمريكيــة
عنــوان التبليــغ  :ص.ب  74472البــرة .هاتــف
2989760

Trade Mark No.:25548
In Class: 18
Date: 15/09/2014
In Respect of: Leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not
;included in other classes; animal skins, hides
trunks and travelling bags; umbrellas and para.sols; walking sticks; whips, harness and saddler

In the name of: TBL Licensing LLC
Address: 200 Domain Drive, Stratham, New
Hampshire 03885, United States of America
:Address for Services
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العالمة التجارية رقم 25549:
يف الصنف 25 :

Trade Mark No.:25549
In Class: 25
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التاريخ 2014/09/15 :
مــن اجــل  :املالبــس  ،ألبســة القــدم  ،اغطيــة
الــرأس.
بأسم  :يت يب أل ليسينسينغ أل أل يس
العنــوان  200 :دومــن درايــف  ،سـراتهام  ،نيــو
هامبشــر  ، 03885الواليــات املتحــدة األمريكية
عنــوان التبليــغ  :ص.ب  74472البــرة .هاتــف
2989760
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Date: 15/09/2014
.In Respect of: Clothing, footwear, headgear
In the name of: TBL Licensing LLC
Address: 200 Domain Drive, Stratham, New
Hampshire 03885, United States of America
Address for Services:
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Trade Mark No.:25550
In Class: 35
Date: 15/09/2014
In Respect of: Retail store services and online retail
store services in the field of apparel and apparel accessories; providing consumer product information
.via the Internet

العالمة التجارية رقم 25550:
يف الصنف 35 :
التاريخ 2014/09/15 :
مــن اجــل  :خدمــات متاجــر البيــع بالتجزئــة
وخدمــات متاجــر بالتجزئــة عــر االنرتنــت يف
مجــال املالبس وأكسســوارات املالبــس؛ خدمات
توفــر معلومــات املنتجــات للمســتهلكني عــر
االنرتنــت.
بأسم  :يت يب أل ليسينسينغ أل أل يس
In the name of: TBL Licensing LLC
العنــوان  200 :دومــن درايــف  ،س ـراتهام Address: 200 Domain Drive, Stratham, New Hamp- ،
shire 03885, United States of America
نيــو هامبشــر  ، 03885الواليــات املتحــدة
األمريكيــة
Address for Services:
عنــوان التبليــغ  :ص.ب  74472البــرة.
هاتــف 2989760
()502

العالمة التجارية رقم 25551:
يف الصنف 3 :
التاريخ 2014/09/15 :

Trade Mark No.:25551
In Class: 3
Date: 15/09/2014

العدد الثاين عرش 2015 / 4 / 19

مــن اجــل  :مســتحرضات تبييــض األقمشــة وغريهــا
مــن املــواد التــي تســتخدم يف غســيل املالبــس،
مســتحرضات التنظيــف والصقــل والكشــط وازالــة
االوســاخ  ،الصابــون ،العطــور ،الزيــوت العطريــة،
مســتحرضات التجميــل (الكوزمتيــك) ،غســول
(لوســيون) الشــعر ،معاجــن ومنظفــات األســنان.
بأسم  :يت يب أل ليسينسينغ أل أل يس
العنــوان  200 :دومــن درايــف  ،ســراتهام ،
نيــو هامبشــر  ، 03885الواليــات املتحــدة
األمريكيــة
عنــوان التبليــغ  :ص.ب  74472البــرة .هاتــف
2989760
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In Respect of: Bleaching preparations and other
substances for laundry use; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations; soaps; per;fumery, essential oils, cosmetics, hair lotions
.dentifrices
In the name of: TBL Licensing LLC
Address: 200 Domain Drive, Stratham, New
Hampshire 03885, United States of America
Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 25552:
يف الصنف 9 :
التاريخ 2014/09/15 :
مــن اجــل  :األجهــزة واألدوات العلميــة واملالحيــة
واملســاحية وأجهــزة وأدوات التصويــر الفوتوغ ـرايف
والســيناميئ واألجهــزة واألدوات البرصيــة وأدوات
الــوزن والقيــاس واإلشــارة واملراقبــة (اإلرشاف)
واإلنقــاذ والتعليــم وأجهــزة وأدوات لوصــل أو

Trade Mark No.:25552
In Class: 9
Date: 15/09/2014
In Respect of: Scientific, nautical, surveying,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and

فتــح أو تحويــل أو تكثيــف أو تنظيــم أو التحكــم
يف الطاقــة الكهربائيــة؛ أجهــزة تســجيل أو إرســال
أو نســخ الصــوت أو الصــور؛ حامــات البيانــات
املغناطيســية وأقــراص التســجيل؛ األقــراص
املدمجــة ،أقــراص الفيديــو الرقميــة وغريهــا مــن
وســائط التســجيل الرقميــة؛ آليــات لألجهــزة التــي
تعمــل بقطــع النقــد؛ آالت تســجيل النقــد واآلالت
الحاســبة ومعــدات معالجــة البيانــات وأجهــزة
الحاســوب؛ برمجيــات الحاســوب؛ أجهــزة إطفــاء
الحرائــق.

instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating,
regulating or controlling electricity; apparatus
for recording, transmission or reproduction of
sound or images; magnetic data carriers, recording discs; compact discs, DVDs and other digital
recording media; mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment, computers; computer
software; fire-extinguishing apparatus.
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بأسم  :يت يب أل ليسينسينغ أل أل يس
العنــوان  200 :دومــن درايــف  ،سـراتهام  ،نيــو
هامبشــر  ، 03885الواليــات املتحــدة األمريكية
عنــوان التبليــغ  :ص.ب  74472البــرة .هاتــف
2989760
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In the name of: TBL Licensing LLC
Address: 200 Domain Drive, Stratham, New
Hampshire 03885, United States of America
Address for Services:

()504

العالمة التجارية رقم 25553:
يف الصنف 14 :
التاريخ 2014/09/15 :
مــن اجــل  :املعــادن النفيســة وخالئطهــا والبضائــع
املصنوعــة مــن املعــادن النفيســة او املطــاة بهــا
وغــر الــواردة ضمــن فئــات اخــرى ،املجوهــرات،
االحجــار الكرميــة ،الســاعات واالدوات االخــرى
الخاصــة بقيــاس الزمــن بدقــة (الكرونومــر).
بأسم  :يت يب أل ليسينسينغ أل أل يس
العنــوان  200 :دومــن درايــف  ،س ـراتهام  ،نيــو
هامبشــر  ، 03885الواليــات املتحــدة األمريكيــة
عنــوان التبليــغ  :ص.ب  74472البــرة .هاتــف
2989760

Trade Mark No.:25553
In Class: 14
Date: 15/09/2014
In Respect of: Precious metals and their alloys
and goods in precious metals or coated therewith,
not included in other classes; jewellery, precious
.stones; horological and chronometric instruments
In the name of: TBL Licensing LLC
Address: 200 Domain Drive, Stratham, New
Hampshire 03885, United States of America
Address for Services:

()505

العالمة التجارية رقم 25554:
يف الصنف 18 :
التاريخ 2014/09/15 :

Trade Mark No.:25554
In Class: 18
Date: 15/09/2014
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مــن اجــل  :الجلــود املدبوغــة والجلــود املدبوغــة
املقلــدة والبضائــع املصنوعــة مــن هــذه املــواد
وغــر الــواردة ضمــن فئــات اخرى،الجلــود
الحيوانية،الجلــود الخام،صناديــق الثيــاب وحقائــب
السفر،الشــايس،املظالت الخفيفةالواقيــة مــن
الشــمس وعــي املــي ،الســياط وعــدة الخيــل
والــروج وماإليهــا.
بأسم  :يت يب أل ليسينسينغ أل أل يس
العنــوان  200 :دومــن درايــف  ،س ـراتهام  ،نيــو
هامبشــر  ، 03885الواليــات املتحــدة األمريكيــة
عنــوان التبليــغ  :ص.ب  74472البــرة .هاتــف
2989760
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In Respect of: Leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not
;included in other classes; animal skins, hides
trunks and travelling bags; umbrellas and para.sols; walking sticks; whips, harness and saddler

In the name of: TBL Licensing LLC
Address: 200 Domain Drive, Stratham, New
Hampshire 03885, United States of America
Address for Services:
()506

العالمة التجارية رقم 25555:
يف الصنف 25 :
التاريخ 2014/09/15 :
مــن اجــل  :املالبــس  ،ألبســة القــدم  ،اغطيــة
الــرأس.
بأسم  :يت يب أل ليسينسينغ أل أل يس
العنــوان  200 :دومــن درايــف  ،ســراتهام ،
نيــو هامبشــر  ، 03885الواليــات املتحــدة
األمريكيــة
عنــوان التبليــغ  :ص.ب  74472البــرة .هاتــف
2989760

Trade Mark No.:25555
In Class: 25
Date: 15/09/2014
.In Respect of: Clothing, footwear, headgear
In the name of: TBL Licensing LLC
Address: 200 Domain Drive, Stratham, New
Hampshire 03885, United States of America
Address for Services:

()507
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العالمة التجارية رقم 25556:
يف الصنف 35 :
التاريخ 2014/09/15 :
مــن اجــل  :خدمــات متاجــر البيــع بالتجزئــة
وخدمــات متاجــر بالتجزئــة عــر االنرتنــت يف مجــال
املالبــس وأكسســوارات املالبــس؛ خدمــات توفــر
معلومــات املنتجــات للمســتهلكني عــر االنرتنــت.
بأسم  :يت يب أل ليسينسينغ أل أل يس
العنــوان  200 :دومــن درايــف  ،س ـراتهام  ،نيــو
هامبشــر  ، 03885الواليــات املتحــدة األمريكية
عنــوان التبليــغ  :ص.ب  74472البــرة .هاتــف
2989760

368

Trade Mark No.:25556
In Class: 35
Date: 15/09/2014
In Respect of: Retail store services and online
retail store services in the field of apparel and
apparel accessories; providing consumer product
.information via the Internet
In the name of: TBL Licensing LLC
Address: 200 Domain Drive, Stratham, New
Hampshire 03885, United States of America
Address for Services:

()508

العالمة التجارية رقم 25558:
يف الصنف 10 :
التاريخ 2014/09/15 :
مــن اجــل  :املجســات وشاشــات املراقبــة وشاشــات
العــرض للصحــة واللياقــة البدنيــة والتمريــن
والعافيــة الصحيــة؛ االجهــزة واالدوات الطبيــة
بأسم  :أبل انك.
العنــوان  1 :انفينيــت لــوب ،كوبرتينــو ،كاليفورنيــا
 ،95014الواليــات املتحــدة األمريكيــة
عنــوان التبليــغ  :عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة،
محامــون ،ص.ب ,74رام اللــه

Trade Mark No.:25558
In Class: 10
Date: 15/09/2014
In Respect of: Health, fitness, exercise, and
wellness sensors, monitors and displays; medical
.apparatus and devices
.In the name of: Apple Inc
Address: 1 Infinite Loop, Cupertino, California
95014, United States of America
Address for Services:

()509

العالمة التجارية رقم 25560:
يف الصنف 44 :
التاريخ 2014/09/15 :

Trade Mark No.:25560
In Class: 44
Date: 15/09/2014
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مــن اجــل  :خدمــات املراقبــة وتقييــم الصحــة
واللياقــة البدنيــة والتمريــن والعافيــة الصحيــة؛
توفــر املعلومــات يف مجــاالت الصحــة واللياقــة
البدنيــة والتمريــن والعافيــة الصحيــة؛ توفــر
موقــع الكــروين يتضمــن معلومــات حــول الصحــة
واللياقــة البدنيــة والتمريــن والعافيــة الصحيــة.
بأسم  :أبل انك.
العنــوان  1 :انفينيــت لــوب ،كوبرتينــو ،كاليفورنيــا
 ،95014الواليــات املتحــدة األمريكيــة
عنــوان التبليــغ  :عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة،
محامــون ،ص.ب ,74رام اللــه
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In Respect of: Health, fitness, exercise, and
;wellness monitoring and assessment services
providing information in the fields of health, fitness, exercise, and wellness; providing a website
featuring information on health, fitness, exercise,
.and wellness
.In the name of: Apple Inc
Address: 1 Infinite Loop, Cupertino, California
95014, United States of America
Address for Services:

()510

العالمة التجارية رقم 25561:
يف الصنف 44 :
التاريخ 2014/09/15 :
مــن اجــل  :خدمــات املراقبــة وتقييــم الصحــة
واللياقــة البدنيــة والتمريــن والعافيــة الصحيــة؛
توفــر املعلومــات يف مجــاالت الصحــة واللياقــة
البدنيــة والتمريــن والعافيــة الصحيــة؛ توفــر موقــع

Trade Mark No.:25561
In Class: 44
Date: 15/09/2014
In Respect of: Health, fitness, exercise, and wellness monitoring and assessment services; providing information in the fields of health, fitness,
exercise, and wellness; providing a website

الكــروين يتضمــن معلومــات حــول الصحــة واللياقــة
البدنيــة والتمريــن والعافيــة الصحيــة.
بأسم  :أبل انك.
العنــوان  1 :انفينيــت لــوب ،كوبرتينــو ،كاليفورنيــا
 ،95014الواليــات املتحــدة األمريكيــة
عنــوان التبليــغ  :عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة،
محامــون ،ص.ب ,74رام اللــه

featuring information on health, fitness, exercise,
and wellness.
.In the name of: Apple Inc
Address: 1 Infinite Loop, Cupertino, California
95014, United States of America
Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 25563:
يف الصنف 10 :
التاريخ 2014/09/15 :
مــن اجــل  :املجســات وشاشــات املراقبــة وشاشــات
العــرض للصحــة واللياقــة البدنيــة والتمريــن
والعافيــة الصحيــة؛ االجهــزة واالدوات الطبيــة
بأسم  :أبل انك.
العنــوان  1 :انفينيــت لــوب ،كوبرتينــو ،كاليفورنيا
 ،95014الواليــات املتحــدة األمريكية
عنــوان التبليــغ  :عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة،
محامــون ،ص.ب ,74رام اللــه

370

()511

Trade Mark No.:25563
In Class: 10
Date: 15/09/2014
In Respect of: Health, fitness, exercise, and
wellness sensors, monitors and displays; medical
.apparatus and devices
.In the name of: Apple Inc
Address: 1 Infinite Loop, Cupertino, California
95014, United States of America
Address for Services:

()512

العالمة التجارية رقم 25567:
يف الصنف 44 :
التاريخ 2014/09/15 :
مــن اجــل  :خدمــات املراقبــة وتقييــم الصحــة
واللياقــة البدنيــة والتمريــن والعافيــة الصحيــة؛
توفــر املعلومــات يف مجــاالت الصحــة واللياقــة
البدنيــة والتمريــن والعافيــة الصحيــة؛ توفــر موقــع
الكــروين يتضمــن معلومــات حــول الصحــة واللياقة
البدنيــة والتمريــن والعافيــة الصحيــة.
بأسم  :أبل انك.
العنــوان  1 :انفينيــت لــوب ،كوبرتينــو ،كاليفورنيــا
 ،95014الواليــات املتحــدة األمريكيــة
عنــوان التبليــغ  :عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة،
محامــون ،ص.ب ,74رام اللــه

Trade Mark No.:25567
In Class: 44
Date: 15/09/2014
In Respect of: Health, fitness, exercise, and
;wellness monitoring and assessment services
providing information in the fields of health, fitness, exercise, and wellness; providing a website
featuring information on health, fitness, exercise,
.and wellness
.In the name of: Apple Inc
Address: 1 Infinite Loop, Cupertino, California
95014, United States of America
Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 25568:
يف الصنف 10 :
التاريخ 2014/09/15 :
مــن اجــل  :املجســات وشاشــات املراقبــة وشاشــات
العــرض للصحــة واللياقــة البدنيــة والتمريــن
والعافيــة الصحيــة؛ االجهــزة واالدوات الطبيــة.
بأسم  :أبل انك.
العنــوان  1 :انفينيــت لــوب ،كوبرتينــو ،كاليفورنيــا
 ،95014الواليــات املتحــدة األمريكيــة
عنــوان التبليــغ  :عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة،
محامــون ،ص.ب ,74رام اللــه
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()513

Trade Mark No.:25568
In Class: 10
Date: 15/09/2014
In Respect of: Health, fitness, exercise, and
wellness sensors, monitors and displays; medical
.apparatus and devices
.In the name of: Apple Inc
Address: 1 Infinite Loop, Cupertino, California
95014, United States of America
Address for Services:

()514

Trade Mark No.:25569
العالمة التجارية رقم 25569:
In Class: 30
يف الصنف 30 :
Date: 16/09/2014
التاريخ 2014/09/16 :
مــن اجــل  :الحلويــات والعلكــة والســكاكر والنعناع In Respect of: Confectionery, chewing gum, can-
وقطـرات الحلــوى وقطــع الحلوى.
.dy, mints, drops and lozenges
بأسم  :دبليو ام .ريغيل جونيور كومبني
In the name of: WM. WRIGLEY JR. COMPANY
Address: 1132 W. Blackhawk Street, Chicago,
العنــوان  1132 :وســت بالكهــوك ســريت ،
Illinois 60642, United States of America
إلينــوي  ، 60642شــيكاغو  ،الواليــات املتحــده
االمريكيــة
Address for Services:
عنوان التبليغ  :ص.ب  219نابلس -فلسطني

()515

العالمة التجارية رقم 25570:

Trade Mark No.:25570
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يف الصنف 32 :
التاريخ 2014/09/16 :
مــن اجــل  :امليــاه املعدنيــة والغازيــة وغريهــا
مــن املرشوبــات غــر الكحوليــة؛ مرشوبــات
مســتخلصة مــن الفواكــه وعصائــر الفواكــه؛ رشاب
ومســتحرضات أخــرى لعمــل املرشوبــات.
بأسم  :دبليو ام .ريغيل جونيور كومبني
العنــوان  1132 :وســت بالكهــوك ســريت ،
إلينــوي  ، 60642شــيكاغو  ،الواليــات املتحــده
االمريكيــة
عنوان التبليغ  :ص.ب  219نابلس -فلسطني
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In Class: 32
Date: 16/09/2014
In Respect of: Mineral and aerated waters and
other non-alcoholic beverages; fruit beverages
and fruit juices; syrups and other preparations for
.making beverages
In the name of: WM. WRIGLEY JR. COMPANY
Address: 1132 W. Blackhawk Street, Chicago,
Illinois 60642, United States of America
Address for Services:

()516

Trade Mark No.:25571
العالمة التجارية رقم 25571:
In Class: 35
يف الصنف 35 :
Date: 16/09/2014
التاريخ 2014/09/16 :
مــن اجــل  :الدعايــة واإلعــان؛ إدارة األعــال؛
In Respect of: Advertising; business manageتوجيــه األعــال؛ تفعيــل النشــاط املكتبــي.
.ment; business administration; office functions
بأسم  :دبليو ام .ريغيل جونيور كومبني
In the name of: WM. WRIGLEY JR. COMPANY
Address: 1132 W. Blackhawk Street, Chicago,
العنــوان  1132 :وســت بالكهــوك ســريت ،
Illinois 60642, United States of America
إلينــوي  ، 60642شــيكاغو  ،الواليــات املتحــده
االمريكيــة
Address for Services:
عنوان التبليغ  :ص.ب  219نابلس -فلسطني

()517

العالمة التجارية رقم 25572:
يف الصنف 41 :
التاريخ 2014/09/16 :
مــن اجــل  :التعليــم والتهذيــب؛ توفــر التدريــب؛
الرتفيــه؛ األنشــطة الرياضيــة والثقافيــة.

Trade Mark No.:25572
In Class: 41
Date: 16/09/2014
;In Respect of: Education; providing of training
.entertainment; sporting and cultural activities
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بأسم  :دبليو ام .ريغيل جونيور كومبني
In the name of: WM. WRIGLEY JR. COMPANY
Address: 1132 W. Blackhawk Street, Chicago,
العنــوان  1132 :وســت بالكهــوك ســريت ،
Illinois 60642, United States of America
إلينــوي  ، 60642شــيكاغو  ،الواليــات املتحــده
االمريكيــة
Address for Services:
عنوان التبليغ  :ص.ب  219نابلس -فلسطني

()518

العالمة التجارية رقم 25573:
يف الصنف 3 :
التاريخ 2014/09/16 :
مــن اجــل  :الصابــون  ،والشــامبو  ،ومســتحرضات
التجميــل  ،صابــون ســائل الجــي  ،مــواد التنظيــف
 ،العطــور مطــري للمالبــس وجــل لتنظيــف
االرضيــات ملمــع زجــاج  ،معطــر للمالبــس منظــف
ســائل للمالبــس  ،مســحوق غســيل  /منعــم مالبــس
منظــف حاممــات  ،الكلــور  ،مســتحرضات الغســيل
والتبييــض الســتعامالت الغســيل
بأسم  :رشكة مليس لصناعة املنظفات
العنــوان  :ســحاب  -مدينــة امللــك عبداللــه الثــاين
الصناعيــة االردن
عنــوان التبليــغ  :جنــن – شــارع الجامعــة -عــارة
الســعد

Trade Mark No.:25573
In Class: 3
Date: 16/09/2014
In Respect of: Soap, shampoo, cosmetics, liquid soap Clearly, cleaning agents, perfumes rain
clothing Almighty to clean the floors polished
glass, scented clothing detergent liquid for
clothes, washing powder / conditioner clothes
cleaner pools, chlorine, cosmetics laundry bleach
to use washing
In the name of: Lamis for manufacture detergents
.Co
Address: King Abdullah II Industrial City - Sahab. Jordan
Address for Services:

()519

العالمة التجارية رقم 25574:
يف الصنف 3 :
التاريخ 2014/09/16 :

Trade Mark No.:25574
In Class: 3
Date: 16/09/2014
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مــن اجــل  :صابــون  ،والشــامبو  ،ومســتحرضات
التجميــل  ،صابــون ســائل الجــي  ،مــواد التنظيــف
 ،العطــور مطــري للمالبــس وجــل لتنظيــف
االرضيــات ملمــع زجــاج  ،معطــر للمالبــس منظــف
ســائل للمالبــس  ،مســحوق غســيل  /منعــم مالبــس
منظــف حاممــات  ،الكلــور  ،مســتحرضات الغســيل
والتبييــض الســتعامالت الغســيل
بأسم  :رشكة مليس لصناعة املنظفات
العنــوان  :ســحاب  -مدينــة امللــك عبداللــه الثــاين
الصناعيــة االردن
عنــوان التبليــغ  :جنــن – شــارع الجامعــة -عــارة
الســعد
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In Respect of: Soap, shampoo, cosmetics, liquid soap Clearly, cleaning agents, perfumes rain
clothing Almighty to clean the floors polished
glass, scented clothing detergent liquid for
clothes, washing powder / conditioner clothes
cleaner pools, chlorine, cosmetics laundry bleach
to use washing
In the name of: Lamis for manufacture detergents
.Co
Address: King Abdullah II Industrial City - Sahab. Jordan
Address for Services:

مالحظــة  :ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــات والعبــارات الوصفيــة ذات
االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة
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العالمة التجارية رقم 25576:
يف الصنف 16 :
التاريخ 2014/09/16 :
مــن اجــل  :املناديــل الورقيــة  ،مناديــل ورقيــة
للوجــه ،مناديــل ورقيــة للحــام ،ورق تواليــت ,
مناديــل ورقيــه ألغــراض التجميــل  ،ورق صحــي
بأسم  :رشكة مليس لصناعة املنظفات
العنــوان  :ســحاب  -مدينــة امللــك عبداللــه الثــاين
الصناعيــة االردن
عنــوان التبليــغ  :جنــن – شــارع الجامعــة -عــارة
ا لسعد

Trade Mark No.:25576
In Class: 16
Date: 16/09/2014
In Respect of: Paper tissues, facial tissues, bathroom tissues, tissues paper, toilet tissues, coarse
.tissues for cosmetics purposes, hygienic paper
In the name of: Lamis for manufacture detergents
.Co
Address: King Abdullah II Industrial City - Sahab. Jordan
Address for Services:
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Trade Mark No.:25577
العالمة التجارية رقم 25577:
In Class: 16
يف الصنف 16 :
Date: 16/09/2014
التاريخ 2014/09/16 :
مــن اجــل  :املناديــل الورقيــة  ،مناديــل ورقيــة للوجــهIn Respect of: Paper tissues, facial tissues, ،
مناديــل ورقيــة للحــام ،ورق تواليــت  ,مناديــل ورقيــه
bathroom tissues, tissues paper, toilet tisألغــراض التجميــل  ،ورق صحــي
sues, coarse tissues for cosmetics purposes,
.hygienic paper
بأسم  :رشكة مليس لصناعة املنظفات
In the name of: Lamis for manufacture
.detergents Co
العنــوان  :ســحاب  -مدينــة امللــك عبداللــه الثــاين الصناعيــة Address: King Abdullah II Industrial City -
االردن
Sahab. Jordan
عنوان التبليغ  :جنني  -عامرة السعد
Address for Services:
مالحظــة  :ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــات والعبــارات الوصفيــة ذات
االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة

()522

Trade Mark No.:25578
العالمة التجارية رقم 25578:
In Class: 16
يف الصنف 16 :
Date: 16/09/2014
التاريخ 2014/09/16 :
مــن اجــل  :املناديــل الورقيــة  ،مناديــل ورقيــة للوجــهIn Respect of: Paper tissues, facial tissues, ،
مناديــل ورقيــة للحــام ،ورق تواليــت  ,مناديــل ورقيــه
bathroom tissues, tissues paper, toilet tisألغــراض التجميــل  ،ورق صحــي
sues, coarse tissues for cosmetics purposes,
.hygienic paper
بأسم  :رشكة مليس لصناعة املنظفات
In the name of: Lamis for manufacture
.detergents Co
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العنــوان  :ســحاب  -مدينــة امللــك عبداللــه الثــاين الصناعيــة Address: King Abdullah II Industrial City -
االردن
Sahab. Jordan
عنوان التبليغ :
Address for Services:
مالحظــة  :ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــات والعبــارات الوصفيــة ذات
االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة

()523

العالمة التجارية رقم 25579:
يف الصنف 7 :
التاريخ 2014/09/17 :
مــن اجــل  :اآلالت وعــدد اآلالت– املحــركات (عــدا
محــركات مــا كان منهــا للمركبــات الربيــة)  ،قارنــات
آليــة وعنــارص نقــل الحركــة ( عــدا مــا كان منهــا
للمركبــات الربيــة )  ،معــدات زراعيــة عــدا مــا يــدار
باليــد  ،اجهــزة تفقيــس البيــض .
بأسم  :رامي سليم امني درويش
العنــوان  :نابلــس  -قــرب البلديــه  -عــارة ملحــس
 جــوال 0599151030عنــوان التبليــغ  :نابلــس  -قــرب البلديــه  -عــارة
ملحــس  -جــوال 0599151030

Trade Mark No.:25579
In Class: 7
Date: 17/09/2014
;In Respect of: Machines and machine tools
;)motors and engines (except for land vehicles
machine coupling and transmission components
(except for land vehicles); agricultural implements other than hand-operated;incubators for
eggs
In the name of: Rami Saleem Ameen Darwesh
Address: Nablus -Qurb Baldiah Amaret Malhas
-Jawwal 0599151030
Address for Services : Nablus -Qurb Baldiah
Amaret Malhas -Jawwal 0599151030
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العالمة التجارية رقم 25580:
يف الصنف 3 :
التاريخ 2014/09/17 :

Trade Mark No.:25580
In Class: 3
Date: 17/09/2014

العدد الثاين عرش 2015 / 4 / 19

من اجل  :مزيل عرق مكياج
بأسم  :موىس أحمد محمود عبد ربه
العنــوان  :الخليل-الحر-sطلعــة أضــواء املدينــة-
مؤسســة ديب للتجــارة العامــة 2224382
عنــوان التبليــغ  :الخليل-الحر-sطلعــة
أضــواء املدينة-مؤسســة ديب للتجــارة العامــة
2224382

377

In Respect of: deodrant,cosmatics
In the name of: musa ahmad mahmod abid rabo
Address: Hebron- Alharas
Hebron- Alharas :Address for Services

()525

العالمة التجارية رقم 25581:
يف الصنف 29 :
التاريخ 2014/09/17 :
من اجل  :التمور والعجوة املصنوعة من التمور
بأسم  :رشكة الطيبات للتوريدات واالستثامر
العنوان  :الخليل واد الهرية بجانب فرن الرشيد
عنــوان التبليــغ  :الخليــل واد الهريــة بجانــب فــرن
الرشــيد

Trade Mark No.:25581
In Class: 29
Date: 17/09/2014
In Respect of: dates
In the name of: sharikat altaibat lltwredat walistithmar
Address: alkhalil
Address for Services : alkhalil

()526

العالمة التجارية رقم 25582:
يف الصنف 11 :
التاريخ 2014/09/17 :

Trade Mark No.:25582
In Class: 11
Date: 17/09/2014
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مــن اجــل  :أجهــزة االنــارة والتدفئــة وتجميــع
البخــار والتربيــد والتنشــيف والتهويــة وتوفــر
امليــاه وأجهــزة الغــراض صحيــة ،الحاممــات
والبانيوهــات ودوامــات الحاممــات وتجهيــزات
الحاممــات ،الــدش وتجهيــزات الــدش ،توابــع
الــدش والحــام ،الــدش الكهربــايئ ،مســخنات املــاء
الكهربائيــة ،مقصــورات الــدش والحــام ،أحــواض
الــدش ،رؤوس الــدش ،أبــواب الــدش ،مــوزع امليــاه،
رؤوس الــرش يف الــدش ،املغاســل البيضاويــة،
الشــطافات ،املغاســل املســتطيلة ،املراحيــض،
أحــواض املراحيــض ،مقاعــد املراحيــض ،مراحيــض
تعمــل بــدون ملــس ،أجهزة ضــخ امليــاه يف املراحيض
مــن دون ملــس ،دورات امليــاه ،االضــواء ،أضــواء لهــا
شــكل القبــة ،اضــواء لهــا شــكل القبــة لالثــاث،
االضويــة الكهربائيــة ،ثريــات االضــاءة ،املغاســل،
ركائــز املغاســل ،الحنفيــات ،حنفيــات تعمــل مــن
دون ملــس ،مصــايف امليــاه ،حنفيــات يتــم التحكــم
بهــا بالحـرارة او باالشــعة تحــت الحمـراء اوبالـرادار
او الكرتونيــا ،مجففــات اليديــن الكهربائيــة ،املصايف
املســتعملة مــع املغاســل ،أحــواض التغســيل
واالســتحامم ،أجهــزة تجفيــف اليديــن التــي
تعمــل بــدون ملــس ،ســدادات تســتعمل مــع
املغاســل ،أحــواض التغســيل واالســتحامم ،حنفيــات
الحاممــات ،صاممــات التحكــم بامليــاه املســتعملة
مــع صهاريــج امليــاه ،صاممــات التحكــم بامليــاه،
صاممــات التحكــم بامليــاه املســتعملة يف صنبــور
امليــاه ،صهاريــج امليــاه ،ميــرات امليــاه ،لــوازم
الحاممــات ،نوافــر الــرب ،غــرف البخــار ،رافعــات
غــر معدنيــة للصهاريــج ،املعــدات والتجهيــزات
الصحيــة ،معــدات توفــر امليــاه واالدوات الصحيــة.

In Respect of: Apparatus for lighting, heating,
steam generating, cooking, refrigerating, drying,
;ventilating, water supply and sanitary purposes
Baths, bathtubs, whirlpool baths and bath installations; showers and shower installations; shower and bath enclosures; electric showers; electric
water heaters; shower and bath cubicles; shower
pans; shower heads; shower doors; water divert;ers; shower spray heads; basins; bidets; lavatories
;toilets; toilet bowls; toilet seats; touchless toilets
;touchless flushing apparatus; water closets; lights
dome lights; dome lights for furniture; electric
;lighting; lighting fixtures; sinks; sink pedestals
taps; faucets; touchless faucets; water filters; thermostatically, infrared, radar or electronically controlled faucets; electric hand dryers; strainers for
use with sinks, baths and shower trays; touchless
hand drying apparatus; stoppers for use with sinks,
baths and shower trays; bath spouts; water control
;valves for water cisterns; water control valves
water control valves for faucets; urinals; water cisterns; water softeners; bathroom fittings; drinking
;fountains; saunas; non-metallic levers for cisterns
sanitary apparatus and installations; water supply
apparatus and sanitaryware.

بأسم  :كوهلر كو.
العنــوان  :رشكــة مؤسســة وقامئــة مبوجــب قوانــن
واليــة ويسكونســن وعنوانهــا  444هايالنــد
درايــف ،كوهلــر ،ويسكونســن ،الواليــات املتحــدة
االمريكيــة
عنــوان التبليــغ  :عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة،
محامــون ،ص.ب ,74رام اللــه

.In the name of: KOHLER CO
Address: a corporation organized and existing
under the laws of the State of Wisconsin, located
.at 444 Highland Drive, Kohler, Wisconsin, USA
Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 25583:
يف الصنف 43 :
التاريخ 2014/09/17 :
من اجل  :خدمات املطاعم
بأسم  :رشكة الكوثر لصناعة املرشوبات
العنوان  :الخليل الشعابة 0599373037
عنوان التبليغ  :الخليل الشعابة 0599373037
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Trade Mark No.:25583
In Class: 43
Date: 17/09/2014
In Respect of: resturant services
In the name of: SHARIKAT ALKAWTHAR
LISINAT ALMASHROBAT
Address: HEBRON ALSHABA
Address for Services : HEBRON ALSHABA

مالحظــة  :ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــات والعبــارات والرســومات الوصفيــة
ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة
()528

العالمة التجارية رقم 25584:
يف الصنف 7 :
التاريخ 2014/09/17 :
مــن اجــل  :أدوات تــدار بالطاقــة و ُعــدد آالت
و بخاصــة :مثاقــب ،مفــكات ،مطــارق ،قواطــع،
مناشــر ،آالت صنفــرة ،آلــة صقــل وتلميــع ،اجهــزة
طحــن ،مفتــاح الصواميــل أو املفتــاح االنجليــزي،
مقشــطة ،أجهــزة توجيــه ،آالت الحفــر ،موصــات،
مسدســات الهــواء الســاخن ،مسدســات غــراء
الســاخن ،مسدســات لــرش الدهــان ،مسدســات
لتســمري ،مســدس لتدبيــس ،آالت املطبــخ
الكهربائيــة ،ثقابــة ضغطيــة ،مخــارط من الخســب،
آالت رافعــة كهربائيــة ،محــركات ،بندقيــة تســمري،
دباســات ،هــزاز الخرســانة ،خالطــات خرســانة
[آالت] ،االت هــدم البنايــات ،أالت لدمــج األتربــة
و األرضيــات ،أالت لقطــع الخشــب ،آالت النجــارة،

Trade Mark No.:25584
In Class: 7
Date: 17/09/2014
In Respect of: power operated tools and machine
tools, namely, drills, screwdrivers, hammers, cutters, saws, sanders, polishers, grinders, wrenches,
planers, routers, engraving machines, jointers, hot
air guns, hot glue guns, spray guns for paint, nailing guns, staple guns, electric kitchen machines,
drill press, wood lathe, electric hoist, nailing apparatus, stapler machines, concrete vibrators, con;crete mixer, demolition breaker, plate compactor
log splitters; woodworking machines; air powered
tools, namely, blowers, grass trimmers, hedge
trimmers, lawn mowers, lawn edgers, shredders,
;pumps , high pressure washers, vacuum cleaners
tools ; air compressors; power lawn and garden
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أالت تشــتغل بالهــواء ،أجهــزة ضغــط الهــواء،
جــززات العشــب و أدوات خاصــة بالحدائــق ،و
بخاصــة املنافيــخ أو املـراوح ،أالت لقطــع األعشــاب
الضــارة ،أالت تقليــم وقطــع األعشــاب ،ألــة جــز
العشــب ،أداة جــز حافــة العشــب ،.آالت تفتيــت،
مضخــات ،آالت غســل بالضغــط العــايل ،مكانــس
كهربيــة ،أالت زراعيــة ،مولــدات؛ محــركات؛ مرحــة
لتحريــك الهــواء ،آالت رافعــة مــزودة بسلســلة؛
آالت اللحــام الكهربائيــة؛ أكسســورات األالت
و بخاصــة ،قلــم قطــع ،لقمــة الثقــب أو ريشــة
املثقــب ،خراطيــش الحفــر ،أدوات قطــع ،مفــك
املــرود أو الربغــي ،شــفرات املنشــار ،العجــات
لطحــن أو الســنفرة ،وســادات لصقــل و التلميــع،
عجــات لجلــخ ،صفائــح للصنفــرة ،صفائــح للقطــع
بأســم  :ســوزهو دايك ماشــينريي كــو ،.ليمتد/رشكــة
صينيــة محــدودة /غرضهــا :صناعــة و تجــارة.
العنــوان  :رووم  ،618بيلدينــغ منــر  ،1اليك
ســيتي كومارشــيال ســينرت ،ســوزهو إنداســريال
بــارك ،ســوزهو ســيتي ،جيانغســو بروفينــس ،الصني
عنوان التبليغ  :طمون /نابلس
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agricultural machines; generators; motors except
for land vehicles; exhaust fan; chain block hoists
;electric welding machines; power tool accessories, namely, tool bits, drill bits, drill chucks,
router bits, screwdriver bits, saw blades, grinding
wheels, polishing pads, abrasive wheels, sanding
.sheets, cutting discs

In the name of: SUZHOU DAKE MACHINERY
CO., LTD./A limited Chinese company/ Objec.tives: Manufactures & Merchants
Address: ROOM 618, BUILDING NUMBER 1,
LUCKY CITY COMMERCIAL CENTER, SUZHOU INDUSTRIAL PARK, SUZHOU CITY,
JIANGSU PROVINCE, CHINA
Address for Services:

()529

العالمة التجارية رقم 25585:
يف الصنف 8 :
التاريخ 2014/09/17 :
مــن اجــل  :عــدد و أدوات يدويــة  ،و بخاصــة ،عــدد
تــدار باليــد؛ مثاقيــب؛ مفــكات؛ مناشــر؛ مفاتيــح
ربــط؛ زرديــات؛ قامطــات؛ مطارق؛ فــؤوس؛ أزاميل؛
موجهــات؛ آالت قطــع؛ ألــة تســمري؛ الــة تدبيــس،
ألــة تدبيــس؛ مبــارد؛ قراضــات؛ خرامــات؛ مــدرسة
برشــام؛ مســطرين؛ مجــارف؛ مفــك ســدايس؛

Trade Mark No.:25585
In Class: 8
Date: 17/09/2014
In Respect of: Hand tools and hand instruments,
;namely, hand-operated hand tools; hand drills
;screwdrivers; saws ; wrenches; pliers; clamps
;hammers; axes; chisels; planers; routers; cutters
;nailers; tackers; staplers; files; nippers; punches
;riveters; trowels; shovels; hex keys; spanners
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مفاتيــح ربــط؛ أدوات العقــص؛ مرفــاع (رافعــات)
تــدار يدوي ـاً؛ حقائــب للعــدد و األدوات؛ ممســك
للعــدد؛ أدوات زراعيــة؛ أدوات الحدائــق؛ مقصــات؛
أمشــاط تســوية؛ مجــ َّزات للعشــب؛ عــدد حد ِّيــة
للحدائــق؛ ســكاكني تقليــم (األعشــاب)؛ معــدات
الســحج؛ مسدســات للغــراء؛ ســكاكني؛ أدوات
الشــحذ؛ لقــم [أج ـزاء مــن ُعــدد يدويــة]؛ عجــات
ســنفرة للجلــخ؛ عجــات أو صفائــح للقطــع؛ صفائح
لصقــل؛ صفائــح لصنفــرة؛ شــفرات للمنشــار.
بأســم  :ســوزهو دايك ماشــينريي كــو ،.ليمتد/رشكــة
صينيــة محــدودة /غرضهــا :صناعــة و تجــارة.
العنــوان  :رووم  ،618بيلدينــغ منــر  ،1اليك
ســيتي كومارشــيال ســينرت ،ســوزهو إنداســريال
بــارك ،ســوزهو ســيتي ،جيانغســو بروفينــس ،الصــن
عنوان التبليغ  :طمون /نابلس
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crimping tools; hand jacks; tool bags; tool holders; agricultural tools; garden tools; shears; lawn
;rakes; lawn clippers; lawn edgers; pruning knives
abrading instruments; glue guns; knives; sharpening instruments; bits for hand tools; grinding
;discs; cutting discs; polishing discs; sanding discs
saw blades

In the name of: SUZHOU DAKE MACHINERY
CO., LTD./A limited Chinese company/ Objec.tives: Manufactures & Merchants
Address: ROOM 618, BUILDING NUMBER 1,
LUCKY CITY COMMERCIAL CENTER, SUZHOU INDUSTRIAL PARK, SUZHOU CITY,
JIANGSU PROVINCE, CHINA
Address for Services:

()530

العالمة التجارية رقم 25586:
يف الصنف 9 :
التاريخ 2014/09/17 :
مــن اجــل  :أجهــزة وأدوات للــوزن؛ موازيــن
إلكرتونيــة؛ أجهــزة و أدوات قيــاس؛ رشائط للقياس؛
موازيــن تســوية كحوليــة؛ أجهــزة ليــزر ألغــراض
الســمك؛ مقيــاس متعــدد
البنــاء؛ أدوات قيــاس ُّ
إلكــروين ؛ مقيــاس كالمــب ميــت ؛ جهــاز لربــط
عــدات االختبــار اإللكرتونيــة إىل الجهــاز االختبــار،
أجهــزة و أدوات ســامة ملنــع وقــوع الحــوادث أو
اإلصابــات؛ مالبــس ســامة ووقايــة؛ خــوذات واقية؛
قفــازات ســامة؛ أقنعــة واقيــة؛ أقنعــة التنفــس؛
أحذيــة الســامة؛ نظــارات واقيــة؛ واقيــات الركبــة؛
ســدادات األذن؛ ســرة عاكســة؛ علــب البطاريــات؛

Trade Mark No.:25586
In Class: 9
Date: 17/09/2014
In Respect of: Weighing apparatus and instruments; electronic scales; measuring apparatus and
instruments; measuring tape; spirit level; laser level; calipers; digital multimeter; clamp meters; test
lead; safety apparatus and instruments for the prevention of accident or injury; safety clothing; safety helmets; safety gloves; protective masks; respi
pads; ear plug; reflection vest; battery packs;battery chargers; electric cables; electric wires; electric switches; electric transformers; electrical rato
plugs and sockets; commutators; ry masks; safety
electric relays; boots; safety goggles; knee
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شــواحن البطاريــات؛ كبــات كهربيــة؛ أســاك electric switch plates; current rectifiers; covers for
كهربيــة؛ مفاتيــح كهربائيــة؛ محــوالت كهربائيــة؛
electric outlets
مقابــس كهربائيــة؛ أجهــزة تبديــل التيــار؛ ِمرحــات
كهربيــة؛ لوحــات تبديــل كهربائيــة؛ مقومــات
التيــار؛ أغطيــة للمخــارج الكهربيــة.
بأســم  :ســوزهو دايك ماشــينريي كــو ،.ليمتد/رشكــة In the name of: SUZHOU DAKE MACHINERY
صينيــة محــدودة /غرضهــا :صناعــة و تجــارة.
CO., LTD./A limited Chinese company/ Objec.tives: Manufactures & Merchants
العنــوان  :رووم  ،618بيلدينــغ منــر  ،1اليك Address: ROOM 618, BUILDING NUMBER 1,
LUCKY CITY COMMERCIAL CENTER, SUســيتي كومارشــيال ســينرت ،ســوزهو إنداســريال
ZHOU INDUSTRIAL PARK, SUZHOU CITY,
بــارك ،ســوزهو ســيتي ،جيانغســو بروفينــس،
JIANGSU PROVINCE, CHINA
الصــن
عنوان التبليغ  :طمون /نابلس
Address for Services:

()531

العالمة التجارية رقم 25587:
يف الصنف 5 :
التاريخ 2014/09/21 :
مــن اجــل  :مســتحرضات صيدالنيــه وبيطريــه ,
مســتحرضات صحيــه لغايــات طبيــه ,مــواد حميــه
معــده لالســتعامل الطبــي واغذيــه للرضــع واالطفال
 ,لصقــات ومــواد ضــاد ,مــواد حشــو االســنان
وشــمع طــب االســنان  ,مطهــرات ,مســتحرضات
االبــاده الحــرات والحيوانــات الضــاره  ,مبيــدات
فطريــات ومبيــدات اعشــاب.
بأسم  :رشكة صن تكس للصناعة واالستثامر
العنوان  :نابلس
عنــوان التبليــغ  :نابلــس – شــارع ســفيان – عــارة
عنــر – الطابــق الرابــع

Trade Mark No.:25587
In Class: 5
Date: 21/09/2014
In Respect of: Pharmaceutical and veterinary
preparations: sanitary preparations for medical
purposes: dietetic substances adapted for medical
use, food for babies: plasters, materials for dressings: material for stopping teeth , dental wax:
disinfectants: preparations for destroying vermin:
.fungicides herbicides
In the name of: sharekat sun tex lelssnaa wa
elestethmar
Address: Nablus
Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 25588:
يف الصنف 5 :
التاريخ 2014/09/21 :
مــن اجــل  :مســتحرضات صيدالنيــه وبيطريــه
 ,مســتحرضات صحيــه لغايــات طبيــه ,مــواد
حميــه معــده لالســتعامل الطبــي واغذيــه للرضــع
واالطفــال  ,لصقــات ومــواد ضــاد ,مــواد حشــو
االســنان وشــمع طــب االســنان  ,مطهــرات
,مســتحرضات االبــاده الحــرات والحيوانــات
الضــاره  ,مبيــدات فطريــات ومبيــدات اعشــاب.
بأسم  :رشكة صن تكس للصناعة واالستثامر
العنوان  :نابلس
عنــوان التبليــغ  :نابلــس – شــارع ســفيان – عــارة
عنــر – الطابــق الرابــع
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()532

Trade Mark No.:25588
In Class: 5
Date: 21/09/2014
In Respect of: Pharmaceutical and veterinary
preparations: sanitary preparations for medical
purposes: dietetic substances adapted for medical
use, food for babies: plasters, materials for dressings: material for stopping teeth , dental wax:
disinfectants: preparations for destroying vermin:
.fungicides herbicides
In the name of: sharekat sun tex lelssnaa wa
elestethmar
Address: Nablus
Address for Services:

()533

العالمة التجارية رقم 25589:
يف الصنف 5 :
التاريخ 2014/09/21 :
مــن اجــل  :مســتحرضات صيدالنيــه وبيطريــه ,
مســتحرضات صحيــه لغايــات طبيــه ,مــواد حميــه
معــده لالســتعامل الطبــي واغذيــه للرضــع واالطفال
 ,لصقــات ومــواد ضــاد ,مــواد حشــو االســنان
وشــمع طــب االســنان  ,مطهــرات ,مســتحرضات
االبــاده الحــرات والحيوانــات الضــاره  ,مبيــدات
فطريــات ومبيــدات اعشــاب.
بأسم  :رشكة صن تكس للصناعة واالستثامر
العنوان  :نابلس

Trade Mark No.:25589
In Class: 5
Date: 21/09/2014
In Respect of: Pharmaceutical and veterinary
preparations: sanitary preparations for medical
purposes: dietetic substances adapted for medical
use, food for babies: plasters, materials for dressings: material for stopping teeth , dental wax:
disinfectants: preparations for destroying vermin:
.fungicides herbicides
In the name of: sharekat sun tex lelssnaa wa
elestethmar
Address: Nablus
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Address for Services:

عنــوان التبليــغ  :نابلــس – شــارع ســفيان – عــارة
عنــر – الطابــق الرابــع
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العالمة التجارية رقم 25590:
يف الصنف 5 :
التاريخ 2014/09/21 :
مــن اجــل  :مســتحرضات صيدالنيــه وبيطريــه
 ,مســتحرضات صحيــه لغايــات طبيــه ,مــواد
حميــه معــده لالســتعامل الطبــي واغذيــه للرضــع
واالطفــال  ,لصقــات ومــواد ضــاد ,مــواد حشــو
االســنان وشــمع طــب االســنان  ,مطهــرات
,مســتحرضات االبــاده الحــرات والحيوانــات
الضــاره  ,مبيــدات فطريــات ومبيــدات اعشــاب.
بأسم  :رشكة صن تكس للصناعة واالستثامر
العنوان  :نابلس
عنــوان التبليــغ  :نابلــس – شــارع ســفيان – عــارة
عنــر – الطابــق الرابع

Trade Mark No.:25590
In Class: 5
Date: 21/09/2014
In Respect of: Pharmaceutical and veterinary
preparations: sanitary preparations for medical
purposes: dietetic substances adapted for medical
use, food for babies: plasters, materials for dressings: material for stopping teeth , dental wax:
disinfectants: preparations for destroying vermin:
.fungicides herbicides
In the name of: sharekat sun tex lelssnaa wa
elestethmar
Address: Nablus
Address for Services:

()535

العالمة التجارية رقم 25591:
يف الصنف 5 :
التاريخ 2014/09/21 :

Trade Mark No.:25591
In Class: 5
Date: 21/09/2014
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مــن اجــل  :مســتحرضات صيدالنيــه وبيطريــه
 ,مســتحرضات صحيــه لغايــات طبيــه ,مــواد
حميــه معــده لالســتعامل الطبــي واغذيــه للرضــع
واالطفــال  ,لصقــات ومــواد ضــاد ,مــواد حشــو
االســنان وشــمع طــب االســنان  ,مطهــرات
,مســتحرضات االبــاده الحــرات والحيوانــات
الضــاره  ,مبيــدات فطريــات ومبيــدات اعشــاب.
بأسم  :رشكة صن تكس للصناعة واالستثامر
العنوان  :نابلس
عنــوان التبليــغ  :نابلــس – شــارع ســفيان – عــارة
عنــر – الطابــق الرابع
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In Respect of: Pharmaceutical and veterinary
preparations: sanitary preparations for medical
purposes: dietetic substances adapted for medical
use, food for babies: plasters, materials for dressings: material for stopping teeth , dental wax:
disinfectants: preparations for destroying vermin:
.fungicides herbicides
In the name of: sharekat sun tex lelssnaa wa
elestethmar
Address: Nablus
Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 25592:
يف الصنف 5 :
التاريخ 2014/09/21 :
مــن اجــل  :مســتحرضات صيدالنيــه وبيطريــه
 ,مســتحرضات صحيــه لغايــات طبيــه ,مــواد
حميــه معــده لالســتعامل الطبــي واغذيــه للرضــع
واالطفــال  ,لصقــات ومــواد ضــاد ,مــواد حشــو
االســنان وشــمع طــب االســنان  ,مطهــرات
,مســتحرضات االبــاده الحــرات والحيوانــات
الضــاره  ,مبيــدات فطريــات ومبيــدات اعشــاب.
بأسم  :رشكة صن تكس للصناعة واالستثامر
العنوان  :نابلس
عنــوان التبليــغ  :نابلــس – شــارع ســفيان – عــارة
عنــر – الطابــق الرابــع

Trade Mark No.:25592
In Class: 5
Date: 21/09/2014
In Respect of: Pharmaceutical and veterinary
preparations: sanitary preparations for medical
purposes: dietetic substances adapted for medical
use, food for babies: plasters, materials for dressings: material for stopping teeth , dental wax:
disinfectants: preparations for destroying vermin:
.fungicides herbicides
In the name of: sharekat sun tex lelssnaa wa
elestethmar
Address: Nablus
Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 25593:
يف الصنف 5 :
التاريخ 2014/09/21 :
مــن اجــل  :مســتحرضات صيدالنيــه وبيطريــه ,
مســتحرضات صحيــه لغايــات طبيــه ,مــواد حميــه
معــده لالســتعامل الطبــي واغذيــه للرضــع واالطفال
 ,لصقــات ومــواد ضــاد ,مــواد حشــو االســنان
وشــمع طــب االســنان  ,مطهــرات ,مســتحرضات
االبــاده الح ـرات والحيوانــات الضــاره  ,مبيــدات
فطريــات ومبيــدات اعشــاب.
بأسم  :رشكة صن تكس للصناعة واالستثامر
العنوان  :نابلس
عنــوان التبليــغ  :نابلــس – شــارع ســفيان – عــارة
عنــر – الطابــق الرابــع
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Trade Mark No.:25593
In Class: 5
Date: 21/09/2014
In Respect of: Pharmaceutical and veterinary
preparations: sanitary preparations for medical
purposes: dietetic substances adapted for medical
use, food for babies: plasters, materials for dressings: material for stopping teeth , dental wax:
disinfectants: preparations for destroying vermin:
.fungicides herbicides
In the name of: sharekat sun tex lelssnaa wa
elestethmar
Address: Nablus
Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 25594:
يف الصنف 5 :
التاريخ 2014/09/21 :
مــن اجــل  :مســتحرضات صيدالنيــه وبيطريــه  ,مســتحرضات
صحيــه لغايــات طبيــه ,مــواد حميــه معــده لالســتعامل
الطبــي واغذيــه للرضــع واالطفــال  ,لصقــات ومــواد ضــاد
,مــواد حشــو االســنان وشــمع طــب االســنان  ,مطهــرات
,مســتحرضات االبــاده الحــرات والحيوانــات الضــاره ,
مبيــدات فطريــات ومبيــدات اعشــاب.
بأسم  :رشكة صن تكس للصناعة واالستثامر

Trade Mark No.:25594
In Class: 5
Date: 21/09/2014
In Respect of: Pharmaceutical and veterinary preparations: sanitary preparations
for medical purposes: dietetic substances
adapted for medical use, food for babies:
plasters, materials for dressings: material
for stopping teeth , dental wax: disinfectants: preparations for destroying vermin:
.fungicides herbicides
In the name of: sharekat sun tex lelssnaa wa
elestethmar

العدد الثاين عرش 2015 / 4 / 19
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Address: Nablus
Address for Services:

العنوان  :نابلس
عنــوان التبليــغ  :نابلــس – شــارع ســفيان – عــارة عنــر –
الطابــق الرابــع

مالحظــة  :ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــات والعبــارات الوصفيــة واألرقــام ذات
االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة

()539

العالمة التجارية رقم 25595:
يف الصنف 5 :
التاريخ 2014/09/21 :
مــن اجــل  :مســتحرضات صيدالنيــه وبيطريــه
 ,مســتحرضات صحيــه لغايــات طبيــه ,مــواد
حميــه معــده لالســتعامل الطبــي واغذيــه للرضــع
واالطفــال  ,لصقــات ومــواد ضــاد ,مــواد حشــو
االســنان وشــمع طــب االســنان  ,مطهــرات
,مســتحرضات االبــاده الحــرات والحيوانــات
الضــاره  ,مبيــدات فطريــات ومبيــدات اعشــاب.
بأسم  :رشكة صن تكس للصناعة واالستثامر
العنوان  :نابلس
عنــوان التبليــغ  :نابلــس – شــارع ســفيان – عــارة
عنــر – الطابــق الرابــع

Trade Mark No.:25595
In Class: 5
Date: 21/09/2014
In Respect of: Pharmaceutical and veterinary
preparations: sanitary preparations for medical
purposes: dietetic substances adapted for medical
use, food for babies: plasters, materials for dressings: material for stopping teeth , dental wax:
disinfectants: preparations for destroying vermin:
.fungicides herbicides
In the name of: sharekat sun tex lelssnaa wa
elestethmar
Address: Nablus
Address for Services:

()540

العالمة التجارية رقم 25596:
يف الصنف 5 :

Trade Mark No.:25596
In Class: 5

العدد الثاين عرش 2015 / 4 / 19

التاريخ 2014/09/21 :
مــن اجــل  :مســتحرضات صيدالنيــه وبيطريــه
 ,مســتحرضات صحيــه لغايــات طبيــه ,مــواد
حميــه معــده لالســتعامل الطبــي واغذيــه للرضــع
واالطفــال  ,لصقــات ومــواد ضــاد ,مــواد حشــو
االســنان وشــمع طــب االســنان  ,مطهــرات
,مســتحرضات االبــاده الحــرات والحيوانــات
الضــاره  ,مبيــدات فطريــات ومبيــدات اعشــاب.
بأسم  :رشكة صن تكس للصناعة واالستثامر
العنوان  :نابلس
عنــوان التبليــغ  :نابلــس – شــارع ســفيان – عــارة
عنــر – الطابــق الرابــع
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Date: 21/09/2014
In Respect of: Pharmaceutical and veterinary
preparations: sanitary preparations for medical
purposes: dietetic substances adapted for medical
use, food for babies: plasters, materials for dressings: material for stopping teeth , dental wax:
disinfectants: preparations for destroying vermin:
.fungicides herbicides
In the name of: sharekat sun tex lelssnaa wa
elestethmar
Address: Nablus
Address for Services:

()541

العالمة التجارية رقم 25597:
يف الصنف 5 :
التاريخ 2014/09/21 :
مــن اجــل  :مســتحرضات صيدالنيــه وبيطريــه
 ,مســتحرضات صحيــه لغايــات طبيــه ,مــواد
حميــه معــده لالســتعامل الطبــي واغذيــه للرضــع
واالطفــال  ,لصقــات ومــواد ضــاد ,مــواد حشــو
االســنان وشــمع طــب االســنان  ,مطهــرات
,مســتحرضات االبــاده الحــرات والحيوانــات
الضــاره  ,مبيــدات فطريــات ومبيــدات اعشــاب.
بأسم  :رشكة صن تكس للصناعة واالستثامر
العنوان  :نابلس
عنــوان التبليــغ  :نابلــس – شــارع ســفيان – عــارة
عنــر – الطابــق الرابــع

Trade Mark No.:25597
In Class: 5
Date: 21/09/2014
In Respect of: Pharmaceutical and veterinary
preparations: sanitary preparations for medical
purposes: dietetic substances adapted for medical
use, food for babies: plasters, materials for dressings: material for stopping teeth , dental wax:
disinfectants: preparations for destroying vermin:
.fungicides herbicides
In the name of: sharekat sun tex lelssnaa wa
elestethmar
Address: Nablus
Address for Services:

العدد الثاين عرش 2015 / 4 / 19

العالمة التجارية رقم 25598:
يف الصنف 5 :
التاريخ 2014/09/21 :
مــن اجــل  :مســتحرضات صيدالنيــه وبيطريــه ,
مســتحرضات صحــي ه لغايــات طبيــه ,مــواد حميــه
معــده لالســتعامل الطبــي واغذيــه للرضــع واالطفال
 ,لصقــات ومــواد ضــاد ,مــواد حشــو االســنان
وشــمع طــب االســنان  ,مطهــرات ,مســتحرضات
االبــاده الحــرات والحيوانــات الضــاره  ,مبيــدات
فطريــات ومبيــدات اعشــاب.
بأسم  :رشكة صن تكس للصناعة واالستثامر
العنوان  :نابلس
عنــوان التبليــغ  :نابلــس – شــارع ســفيان – عــارة
عنــر – الطابــق الرابــع
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()542

Trade Mark No.:25598
In Class: 5
Date: 21/09/2014
In Respect of: Pharmaceutical and veterinary
preparations: sanitary preparations for medical
purposes: dietetic substances adapted for medical
use, food for babies: plasters, materials for dressings: material for stopping teeth , dental wax:
disinfectants: preparations for destroying vermin:
.fungicides herbicides
In the name of: sharekat sun tex lelssnaa wa
elestethmar
Address: Nablus
Address for Services:

()543

العالمة التجارية رقم 25599:
يف الصنف 5 :
التاريخ 2014/09/21 :
مــن اجــل  :مســتحرضات صيدالنيــه وبيطريــه
 ,مســتحرضات صحيــه لغايــات طبيــه ,مــواد
حميــه معــده لالســتعامل الطبــي واغذيــه للرضــع
واالطفــال  ,لصقــات ومــواد ضــاد ,مــواد حشــو
االســنان وشــمع طــب االســنان  ,مطهــرات
,مســتحرضات االبــاده الحــرات والحيوانــات
الضــاره  ,مبيــدات فطريــات ومبيــدات اعشــاب.
بأسم  :رشكة صن تكس للصناعة واالستثامر

Trade Mark No.:25599
In Class: 5
Date: 21/09/2014
In Respect of: Pharmaceutical and veterinary
preparations: sanitary preparations for medical
purposes: dietetic substances adapted for medical
use, food for babies: plasters, materials for dressings: material for stopping teeth , dental wax:
disinfectants: preparations for destroying vermin:
.fungicides herbicides
In the name of: sharekat sun tex lelssnaa wa
elestethmar

العدد الثاين عرش 2015 / 4 / 19
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Address: Nablus
Address for Services:

العنوان  :نابلس
عنــوان التبليــغ  :نابلــس – شــارع ســفيان – عــارة
عنــر – الطابــق الرابــع

()544

العالمة التجارية رقم 25600:
يف الصنف 5 :
التاريخ 2014/09/21 :
مــن اجــل  :مســتحرضات صيدالنيــه وبيطريــه
 ,مســتحرضات صحيــه لغايــات طبيــه ,مــواد
حميــه معــده لالســتعامل الطبــي واغذيــه للرضــع
واالطفــال  ,لصقــات ومــواد ضــاد ,مــواد حشــو
االســنان وشــمع طــب االســنان  ,مطهــرات
,مســتحرضات االبــاده الحــرات والحيوانــات
الضــاره  ,مبيــدات فطريــات ومبيــدات اعشــاب.
بأسم  :رشكة صن تكس للصناعة واالستثامر
العنوان  :نابلس
عنــوان التبليــغ  :نابلــس – شــارع ســفيان – عــارة
عنــر – الطابــق الرابــع

Trade Mark No.:25600
In Class: 5
Date: 21/09/2014
In Respect of: Pharmaceutical and veterinary
preparations: sanitary preparations for medical
purposes: dietetic substances adapted for medical
use, food for babies: plasters, materials for dressings: material for stopping teeth , dental wax:
disinfectants: preparations for destroying vermin:
.fungicides herbicides
In the name of: sharekat sun tex lelssnaa wa
elestethmar
Address: Nablus
Address for Services:

()545

العالمة التجارية رقم 25601:
يف الصنف 5 :
التاريخ 2014/09/21 :

Trade Mark No.:25601
In Class: 5
Date: 21/09/2014

العدد الثاين عرش 2015 / 4 / 19
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مــن اجــل  :مســتحرضات صيدالنيــه وبيطريه  ,مســتحرضات
صحيــه لغايــات طبيــه ,مــواد حميــه معــده لالســتعامل
الطبــي واغذيــه للرضــع واالطفــال  ,لصقــات ومــواد ضــاد
,مــواد حشــو االســنان وشــمع طــب االســنان  ,مطهــرات
,مســتحرضات االبــاده الحــرات والحيوانــات الضــاره ,
مبيــدات فطريــات ومبيــدات اعشــاب.

In Respect of: Pharmaceutical and veterinary preparations: sanitary preparations
for medical purposes: dietetic substances
adapted for medical use, food for babies:
plasters, materials for dressings: material for
stopping teeth , dental wax: disinfectants:
preparations for destroying vermin: fungi.cides herbicides
In the name of: sharekat sun tex lelssnaa wa
elestethmar

العنوان  :نابلس
عنــوان التبليــغ  :نابلــس – شــارع ســفيان – عــارة عنــر –
الطابــق ال رابــع

Address: Nablus
Address for Services:

بأسم  :رشكة صن تكس للصناعة واالستثامر

()546

العالمة التجارية رقم 25602:
يف الصنف 5 :
التاريخ 2014/09/21 :
مــن اجــل  :مســتحرضات صيدالنيــه وبيطريــه ,
مســتحرضات صحيــه لغايــات طبيــه ,مــواد حميــه
معــده لالســتعامل الطبــي واغذيــه للرضــع واالطفال
 ,لصقــات ومــواد ضــاد ,مــواد حشــو االســنان
وشــمع طــب االســنان  ,مطهــرات ,مســتحرضات
االبــاده الحــرات والحيوانــات الضــاره  ,مبيــدات
فطريــات ومبيــدات اعشــاب.
بأسم  :رشكة صن تكس للصناعة واالستثامر
العنوان  :نابلس
عنــوان التبليــغ  :نابلــس – شــارع ســفيان – عــارة
عنــر – الطابــق الرابــع

Trade Mark No.:25602
In Class: 5
Date: 21/09/2014
In Respect of: Pharmaceutical and veterinary
preparations: sanitary preparations for medical
purposes: dietetic substances adapted for medical
use, food for babies: plasters, materials for dressings: material for stopping teeth , dental wax:
disinfectants: preparations for destroying vermin:
.fungicides herbicides
In the name of: sharekat sun tex lelssnaa wa
elestethmar
Address: Nablus
Address for Services:

العدد الثاين عرش 2015 / 4 / 19

العالمة التجارية رقم 25603:
يف الصنف 3 :
التاريخ 2014/09/21 :
مــن اجــل  :املســتحرضات الخاصة بتبييض األقمشــة
وغريهــا مــن املــواد التــي تســتخدم يف غســيل
املالبــس ومســتحرضات التنظيــف والصقــل وإزالــة
األوســاخ والكشــط والصابــون واملــواد العطريــة
والزيــوت الطيــارة ومــواد التزيــن (الكوزموتيــك)
ومحاليــل الشــعر ومعاجــن األســنان .
بأسم  :رشكة صن تكس للصناعة واالستثامر
العنوان  :نابلس
عنــوان التبليــغ  :نابلــس – شــارع ســفيان – عــارة
عنــر – الطابــق الرابــع
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()547

Trade Mark No.:25603
In Class: 3
Date: 21/09/2014
In Respect of: Bleaching preparations and other
substances for laundry use:cleaning ,polishing ,
scouring and abrasive preparations, soaps ,perfumery, essential oils ,cosmetics, hair lotions ,
dentifrices .
In the name of: sharekat sun tex lelssnaa wa
elestethmar
Address: Nablus
Address for Services:

()548

العالمة التجارية رقم 25604:
يف الصنف 3 :
التاريخ 2014/09/21 :
مــن اجــل  :املســتحرضات الخاصــة بتبييــض
األقمشــة وغريهــا مــن املــواد التــي تســتخدم يف
غســيل املالبــس ومســتحرضات التنظيــف والصقــل
وإزالــة األوســاخ والكشــط والصابــون واملــواد
العطريــة والزيــوت الطيــارة ومــواد التزيــن
(الكوزموتيــك) ومحاليــل الشــعر ومعاجــن
األســنان .
بأسم  :رشكة صن تكس للصناعة واالستثامر

Trade Mark No.:25604
In Class: 3
Date: 21/09/2014
In Respect of: Bleaching preparations and other
substances for laundry use:cleaning ,polishing ,
scouring and abrasive preparations, soaps ,perfumery, essential oils ,cosmetics, hair lotions ,
. dentifrices

In the name of: sharekat sun tex lelssnaa wa
elestethmar

العدد الثاين عرش 2015 / 4 / 19
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Address: Nablus
Address for Services:

العنوان  :نابلس
عنــوان التبليــغ  :نابلــس – شــارع ســفيان – عــارة
عنــر – الطابــق الرابــع

()549

العالمة التجارية رقم 25606:
يف الصنف 3 :
التاريخ 2014/09/21 :
مــن اجــل  :املســتحرضات الخاصــة بتبييض األقمشــة
وغريهــا مــن املــواد التــي تســتخدم يف غســيل
املالبــس ومســتحرضات التنظيــف والصقــل وإزالــة
األوســاخ والكشــط والصابــون واملــواد العطريــة
والزيــوت الطيــارة ومــواد التزيــن (الكوزموتيــك)
ومحاليــل الشــعر ومعاجــن األســنان .
بأسم  :رشكة صن تكس للصناعة واالستثامر
العنوان  :نابلس
عنــوان التبليــغ  :نابلــس – شــارع ســفيان – عــارة
عنــر – الطابــق الرابــع

Trade Mark No.:25606
In Class: 3
Date: 21/09/2014
In Respect of: Bleaching preparations and other
substances for laundry use: cleaning ,polishing ,
scouring and abrasive preparations, soaps ,perfumery, essential oils ,cosmetics, hair lotions ,
dentifrices .
In the name of: sharekat sun tex lelssnaa wa
elestethmar
Address: Nablus
Address for Services:

()550

العالمة التجارية رقم 25607:
يف الصنف 3 :
التاريخ 2014/09/21 :

Trade Mark No.:25607
In Class: 3
Date: 21/09/2014

العدد الثاين عرش 2015 / 4 / 19

مــن اجــل  :املســتحرضات الخاصــة بتبييــض
األقمشــة وغريهــا مــن املــواد التــي تســتخدم يف
غســيل املالبــس ومســتحرضات التنظيــف والصقــل
وإزالــة األوســاخ والكشــط والصابــون واملــواد
العطريــة والزيــوت الطيــارة ومــواد التزيــن
(الكوزموتيــك) ومحاليــل الشــعر ومعاجــن
األســنان .
بأسم  :رشكة صن تكس للصناعة واالستثامر
العنوان  :نابلس
عنــوان التبليــغ  :نابلــس – شــارع ســفيان – عــارة
عنــر – الطابــق الرابــع
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In Respect of: Bleaching preparations and other
substances for laundry use:cleaning ,polishing ,
scouring and abrasive preparations, soaps ,perfumery, essential oils ,cosmetics, hair lotions ,
. dentifrices

In the name of: sharekat sun tex lelssnaa wa
elestethmar
Address: Nablus
Address for Services:

()551

العالمة التجارية رقم 25608:
يف الصنف 3 :
التاريخ 2014/09/21 :
مــن اجــل  :املســتحرضات الخاصــة بتبييــض
األقمشــة وغريهــا مــن املــواد التــي تســتخدم يف
غســيل املالبــس ومســتحرضات التنظيــف والصقــل
وإزالــة األوســاخ والكشــط والصابــون واملــواد
العطريــة والزيــوت الطيــارة ومــواد التزيــن
(الكوزموتيــك) ومحاليــل الشــعر ومعاجــن
األســنان .
بأسم  :رشكة صن تكس للصناعة واالستثامر
العنوان  :نابلس
عنــوان التبليــغ  :نابلــس – شــارع ســفيان – عــارة
عنــر – الطابــق الرابــع

Trade Mark No.:25608
In Class: 3
Date: 21/09/2014
In Respect of: Bleaching preparations and other
substances for laundry use: cleaning ,polishing ,
scouring and abrasive preparations, soaps ,perfumery, essential oils ,cosmetics, hair lotions ,
. dentifrices

In the name of: sharekat sun tex lelssnaa wa
elestethmar
Address: Nablus
Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 25611:
يف الصنف 43 :
التاريخ 2014/09/21 :
مــن اجــل  :خدمــات التزويــد بالطعــام والـراب ،
ترتيــب االقامــة املؤقتــة
بأسم  :رشكة املبدعون للمطاعم ذ.م.م.
العنــوان  :ص.ب  144318عــان – 11814
– االردن  -الصويفيــة – مجمــع الزيتونــة التجــاري
عنــوان التبليــغ /AGIP - TMP Agents :
P.O Box 3800 Al-Beereh
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()552

Trade Mark No.:25611
In Class: 43
Date: 21/09/2014
In Respect of: Services for providing food and
drink; temporary accommodation
.In the name of: Innovators for Restaurants L.L.C
Address: P.O Box 144318 Amman - 11814 Jordan
- Swefieh - Al-Zaytounah Complex
Address for Services:

()553

العالمة التجارية رقم 25612:
يف الصنف 43 :
التاريخ 2014/09/21 :
مــن اجــل  :خدمــات تقديــم الطعــام وال ـراب,
خدمــات املقاهــي ,خدمــات الكفترييــات,
خدمــات املطاعــم
بأســم  :رشكــة الغــذاء اليومــي التجاريــة  -ذات
مســؤولية محــدودة
العنــوان  :ص.ب 91929 .الريــاض11643 ،
اململكــة العربيــة الســعودية
AGIP - TMP Agents/عنوان التبليغ :
P.O Box 3800 Al-Beereh

Trade Mark No.:25612
In Class: 43
Date: 21/09/2014
In Respect of: Services for providing food and
drink, Cafes, Cafeterias, Restaurants
In the name of: Daily Food Company - Limited
Liability Company
Address: P.O. Box 91929, Riyadh 11643, Kingdom of Saudi Arabia
Address for Services:
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()554

Trade Mark No.:25615
In Class: 2
Date: 21/09/2014
In Respect of: Paints, varnishes, lacquers; preservatives against rust and against deterioration
;of wood; colorants; mordants; raw natural resins
metals in foil and powder form for painters, decorators, printers and artists

العالمة التجارية رقم 25615:
يف الصنف 2 :
التاريخ 2014/09/21 :
مــن اجــل  :الدهانــات والورنيــش وطــاء اللــك ،
املــواد الحافظــة ضــد الصــدأ وضــد تلــف الخشــب
 ،املــواد امللونــة  ،مثبتــات األلــوان  ،الراتينجــات
الطبيعيــة الخــام  ،معــادن عــى شــكل رقائــق وعــى
شــكل مســحوق للدهانــن واملزخرفــن والطباعــن
والفنانــن
بأسم  :رشكة الصناعات الفنية للدهانات ذ.م.م.
In the name of: The Company of Technical Indus.tries of Paints L.L.C
العنــوان  :مدينــة عــان الصناعيــة  ,ســحاب ,
Address: Amman Industrial City – Sahab – P.O
ص.ب  ,11185 – 8503340االردن
Box 8503340 – 11185, Jordan
Address for Services:
عنــوان التبليــغ /AGIP - TMP Agents :
P.O Box 3800 Al-Beereh
مالحظــة  :ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــات والعبــارات ذات االســتخدام العــام
مبعــزل عــن العالمــة
()555

العالمة التجارية رقم 25616:
يف الصنف 5 :
التاريخ 2014/09/21 :
من اجل  :املكمالت الغذائية
بأســم  :مونســر انريجــي كومبــاين (ديالويــر
كوربوريشــن)
العنــوان  1 :مونســر ويــه ,كورونــا ,كاليفورنيــا
 ,92879الواليــات املتحــدة االمريكيــة

Trade Mark No.:25616
In Class: 5
Date: 21/09/2014
In Respect of: Nutritional supplements
In the name of: Monster Energy Company (a
)Delaware corporation
Address: 1 Monster Way, Corona, California
.92879, U.S.A
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Address for Services:

/AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ
P.O Box 3800 Al-Beereh

)556(

Trade Mark No.:25617
In Class: 32
Date: 21/09/2014
In Respect of: Non-alcoholic beverages
In the name of: Monster Energy Company (a
)Delaware corporation
Address: 1 Monster Way, Corona, California
.92879, U.S.A
Address for Services:

25617: العالمة التجارية رقم
32 : يف الصنف
2014/09/21 : التاريخ
 املرشوبات غري الكحولية: من اجل
 مونســر انريجــي كومبــاين (ديالويــر: بأســم
)كوربوريشــن
 كاليفورنيــا, كورونــا, مونســر ويــه1 : العنــوان
 الواليــات املتحــدة االمريكيــة,92879
/AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليغ
P.O Box 3800 Al-Beereh

)557(

Trade Mark No.:25618
In Class: 32
Date: 21/09/2014
In Respect of: Non-alcoholic beverages
In the name of: Monster Energy Company (a
)Delaware corporation
Address: 1 Monster Way, Corona, California
.92879, U.S.A
Address for Services:

25618: العالمة التجارية رقم
32 : يف الصنف
2014/09/21 : التاريخ
 املرشوبات غري الكحولية: من اجل
 مونســر انريجــي كومبــاين (ديالويــر: بأســم
)كوربوريشــن
 كاليفورنيــا, كورونــا, مونســر ويــه1 : العنــوان
 الواليــات املتحــدة االمريكيــة,92879
/AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليغ
P.O Box 3800 Al-Beereh
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العالمة التجارية رقم 25619:
يف الصنف 32 :
التاريخ 2014/09/21 :
من اجل  :املرشوبات غري الكحولية
بأســم  :مونســر انريجــي كومبــاين (ديالويــر
كوربوريشــن)
العنــوان  1 :مونســر ويــه ,كورونــا ,كاليفورنيــا
 ,92879الواليــات املتحــدة االمريكيــة
عنــوان التبليــغ /AGIP - TMP Agents :
P.O Box 3800 Al-Beereh
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Trade Mark No.:25619
In Class: 32
Date: 21/09/2014
In Respect of: Non-alcoholic beverages
In the name of: Monster Energy Company (a
)Delaware corporation
Address: 1 Monster Way, Corona, California
.92879, U.S.A
Address for Services:

()559

Trade Mark No.:25620
In Class: 25
Date: 21/09/2014
In Respect of: Clothing, headgear and footwear,
including bridal wear, wedding gowns, veils and
headwear, gowns, prom gowns and dresses

العالمة التجارية رقم 25620:
يف الصنف 25 :
التاريخ 2014/09/21 :
مــن اجــل  :املالبــس وأغطيــة الــرأس ولبــاس القــدم،
مبــا يف ذلــك مالبــس العــروس والزفــاف ،مالبــس
الحجــاب وأغطيــة الــرأس ،العبــاءات ،عبــاءات
ومالبــس الحفــات
بأسم  :ماجي سوتريو ديزاينز إل إل يس
In the name of: Maggie Sottero Designs LLC
العنــوان  2300 :ســاوث  1070ويســت ســولت Address: 2300 South 1070 West Salt Lake CityU-
tah 84119 United States of America
الك ســيتي يوتــاه  84119الواليــات املتحــدة
األمريكيــة
Address for Services:
عنــوان التبليــغ  :ســاس للملكيــة الفكريــة ص ب
 219نابلــس _فلســطنب

العدد الثاين عرش 2015 / 4 / 19

العالمة التجارية رقم 25621:
يف الصنف 5 :
التاريخ 2014/09/21 :
من اجل  :املكمالت الغذائية
بأســم  :مونســر انريجــي كومبــاين (ديالويــر
كوربوريشــن)
العنــوان  1 :مونســر ويــه ,كورونــا ,كاليفورنيــا
 ,92879الواليــات املتحــدة االمريكيــة
عنــوان التبليــغ /AGIP - TMP Agents :
P.O Box 3800 Al-Beereh
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()560

Trade Mark No.:25621
In Class: 5
Date: 21/09/2014
In Respect of: Nutritional supplements
In the name of: Monster Energy Company (a
)Delaware corporation
Address: 1 Monster Way, Corona, California
.92879, U.S.A
Address for Services:
()561

العالمة التجارية رقم 25622:
يف الصنف 32 :
التاريخ 2014/09/21 :
من اجل  :املرشوبات غري الكحولية
بأســم  :مونســر انريجــي كومبــاين (ديالويــر
كوربوريشــن)
العنــوان  1 :مونســر ويــه ,كورونــا ,كاليفورنيــا
 ,92879الواليــات املتحــدة االمريكيــة
عنــوان التبليــغ /AGIP - TMP Agents :
P.O Box 3800 Al-Beereh

Trade Mark No.:25622
In Class: 32
Date: 21/09/2014
In Respect of: Non-alcoholic beverages
In the name of: Monster Energy Company (a
)Delaware corporation
Address: 1 Monster Way, Corona, California
.92879, U.S.A
Address for Services:
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Trade Mark No.:25623
In Class: 25
Date: 21/09/2014
In Respect of: Clothing, headgear and footwear,
including bridal wear, wedding gowns, veils and
headwear, gowns, prom gowns and dresses

العالمة التجارية رقم 25623:
يف الصنف 25 :
التاريخ 2014/09/21 :
مــن اجــل  :املالبــس وأغطيــة الــرأس ولبــاس
القــدم ،مبــا يف ذلــك مالبــس العــروس والزفــاف،
مالبــس الحجــاب وأغطيــة الــرأس ،العبــاءات،
عبــاءات ومالبــس الحفــات
بأسم  :ماجي سوتريو ديزاينز إل إل يس
In the name of: Maggie Sottero Designs LLC
العنــوان  2300 :ســاوث  1070ويســت Address: 2300 South 1070 West Salt Lake CityU-
tah 84119 United States of America
ســولت الك ســيتي يوتــاه  84119الواليــات
املتحــدة األمريكيــة
Address for Services:
عنــوان التبليــغ  :ســاس للملكيــه الفكريــه ص.ب
 219نابلــس -فلســطني

()563

العالمة التجارية رقم 25624:
يف الصنف 25 :
التاريخ 2014/09/21 :
من اجل  :املالبس ولباس القدم واغطية الراس
بأســم  :رشكــة زهــري لالســترياد والتصدير مســاهمة
خصو صية
العنــوان  :نابلــس  -شــارع ســفيان  -جــوال :
0599050500
عنــوان التبليــغ  :نابلــس  -شــارع ســفيان  -جــوال :
0599050500

Trade Mark No.:25624
In Class: 25
Date: 21/09/2014
In Respect of: Clothing, footwear, headgear
In the name of: SHARIKIT ZUHRE LILISTERAD WA ALTASDEER
Address: NABLUS- SHARE’E SUFYAN JAWWAL : 0599050500
Address for Services : NABLUS- SHARE’E
SUFYAN JAWWAL : 0599050500
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العالمة التجارية رقم 25625:
يف الصنف 30 :
التاريخ 2014/09/21 :
مــن اجــل  :الحلويــات والعلكــة والســكاكر
والنعنــاع وقطــرات الحلــوى وقطــع الحلــوى
بأسم  :دبليو ام .ريغيل جونيور كومبني
العنــوان  1132 :وســت بالكهــوك ســريت
شــيكاغو ،إلينــوي  ،60642الواليــات املتحــدة
األمريكيــة
عنــوان التبليــغ  :ســاس للملكيــة الفكريــة ص ب
 219نابلــس _فلســطنب
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Trade Mark No.:25625
In Class: 30
Date: 21/09/2014
In Respect of: Confectionery, chewing gum, can.dy, mints, drops and lozenges
In the name of: WM. Wrigley Jr Company
Address: 1132 West Blackhawk Street Chicago,
Illinois 60642, United States of America
Address for Services:
()565

Trade Mark No.:25626
العالمة التجارية رقم 25626:
In Class: 38
يف الصنف 38 :
Date: 21/09/2014
التاريخ 2014/09/21 :
مــن اجــل  :خدمــات البــث واالرســال عــر الكابــات واالقــار In Respect of: For media broadcasting
الصناعيــة وخدمــات ارســال البــث املســموع
through cables,satellites and radio
بأسم  :ابراهيم حسني ابراهيم عيىس
In the name of: Ibrahim Hussein Ibrahim Issa
العنــوان  :شــارع القدس-الخليل,بيــت لحــم مقابــل الحــا علقــم Address: Hebron-jerusalem Rd.,Bethle-
للكــرايس يف مبنــى مركــز زهــور االمــل
hem,IST FLOOR Hope Flowers Center
عنــوان التبليــغ  :شــارع القدس-الخليل,بيــت لحــم مقابــل الحــا Address for Services : Hebron-jerusa-
lem Rd.,Bethlehem,IST FLOOR Hope
علقــم للكــرايس يف مبنــى مركــز زهــور االمــل
Flowers Center
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مالحظــة  :ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــات والعبــارات والرســومات الوصفيــة
ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة

()566

العالمة التجارية رقم 25628:
يف الصنف 3 :
التاريخ 2014/09/22 :
من اجل  :العطور واملكياج ومزيل العرق
بأسم  :منصور عبد الرحيم خليل ابو عيشة
العنوان  :الخليل واد الهرية ت 0599874443
عنوان التبليغ  :البرية  -ص ب 3800

Trade Mark No.:25628
In Class: 3
Date: 22/09/2014
In Respect of: PERFUMES AND COSMATICS
AND DEUDRANT
In the name of: MANSOUR A.A ABU AISHEH
Address: ALKHALIL
:Address for Services

()567

العالمة التجارية رقم 25629:
يف الصنف 35 :
التاريخ 2014/09/22 :
مــن اجــل  :الدعايــة واالعــان وادارة وتوجيــه
االعــال وتفعيــل النشــاط املكتبــي
بأسم  :عيل عمر محمد ابو طيون
العنــوان  :نابلس_شــارع ســفيان  -معــرض ارينــا-
جــوال 0599731936

Trade Mark No.:25629
In Class: 35
Date: 22/09/2014
In Respect of: Advertising; business management; business administration; office functions
In the name of: Ali omar Abu Tayonn
 Address: NABLUS- SHARE’ SUFIANMA’RAD AREENA- JAWAL: 0599731936
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عنــوان التبليــغ  :نابلس_شــارع ســفيان  -معــرض
ارينــا -جــوال 0599731936
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NABLUS- SHARE’ :Address for Services
SUFIAN - MA’RAD AREENA- JAWAL:
0599731936
()568

Trade Mark No.:25630
العالمة التجارية رقم 25630:
In Class: 29
يف الصنف 29 :
Date: 22/09/2014
التاريخ 2014/09/22 :
من اجل  :الطحينة
In Respect of: tahineiy
بأســم  :رشكــة الحــام لصناعــة املــواد الغذائيــة
In the name of: SHARIKIT ALHAMAM
العاديــة العامــة
LISINAET ALMAWAD ALGHTHAIEH ALADEYA ALAMEH
العنــوان  :نابلــس  -املنطقــه الصناعيــة  ،شــارع Address: NABLUS- ALMANTKA ALSENE’A ,
الحســبة  -هاتــف 09-2311006 :
SHARE’E ALHESBEH
عنــوان التبليــغ  :مكتــب  -نابلــس  -شــارع العــدل
Address for Services:
 عــارة عالــول وابــو صالحــه  -الطابــق الرابــع -املدخــل الغــريب تلفــون 092398176 :
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العالمة التجارية رقم 25631:
يف الصنف 31 :
التاريخ 2014/09/23 :

Trade Mark No.:25631
In Class: 31
Date: 23/09/2014
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In Respect of: Grains and agricultural, horticultural and forestry products not included in other
;classes; live animals; fresh fruits and vegetables
seeds, natural plants and flowers; foodstuffs for
.animals, malt

مــن اجــل  :الغــال واملنتجــات الزراعيــة ،ومنتجــات
البســاتني والغابــات غــر الــواردة يف اصنــاف اخــرى،
الحيوانــات الحيــة ،الفواكــه والخــروات الطازجــة،
البــذور والنباتــات والزهــور الطبعيبــة  ،املــواد
الغذائيــة الخاصــة بالحيوانــات  ،الشــعري املنبــت
(امللــت).
بأسم  :رشكة ابو شمسية للتجارة والتسويق.
In the name of: Sharekat Abu Shamsyeh lel Tejar.ah w Al Tasweeq
العنوان  :بيت لحم  /شارع القدس – الخليل.
.Address: Bethlehem / Al quds Street-Al khalel
عنــوان التبليــغ  :البــرة ،مركــز البــرة التجــاري/
Address for Services:
ط ،6صنــدوق بريــد (.)3663
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Trade Mark No.:25632
In Class: 30
Date: 23/09/2014
In Respect of: Coffee, tea, cocoa, and artificial
coffee; rice, tapioca and sago; flour and preparations made from cereals; bread, pastry and
confectionery; ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces (condi.ments); spices; ice

العالمة التجارية رقم 25632:
يف الصنف 30 :
التاريخ 2014/09/23 :
مــن اجــل  :القهــوة والشــاي والكاكــو والقهــوة
االصطناعيــة ،االرز ،التابيــوكا والســاجو ،الدقيــق
واملســتحرضات املصنوعــة مــن الحبــوب ،الخبــز
والفطائــر والحلويــات ،الحلويــات املثلجــة ،عســل
النحــل والعســل االســود ،الخمــرة ومســحوق
الخمــرة ،امللــح ،الخــردل ،الخــل والصلصــات
(التوابــل) ،البهــارات ،الثلــج.
بأسم  :رشكة ابو شمسية للتجارة والتسويق.
In the name of: Sharekat Abu Shamsyeh lel Tejar.ah w Al Tasweeq
العنوان  :بيت لحم  /شارع القدس – الخليل.
.Address: Bethlehem / Al quds Street-Al khalel
عنــوان التبليــغ  :البــرة ،مركــز البــرة التجــاري/
Address for Services:
ط ،6صنــدوق بريــد (.)3663
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Trade Mark No.:25633
In Class: 29
Date: 23/09/2014
In Respect of: Meat, fish, poultry and game; meat
extracts; preserved, dried and cooked fruits and
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk
.and milk products; edible oils and fats

العالمة التجارية رقم 25633:
يف الصنف 29 :
التاريخ 2014/09/23 :
مــن اجــل  :اللحــوم واالســاك ولحــوم الدواجــن
والصيــد ،خالصــات اللحــم ،فواكــه وخــروات
محفوطــة ومجففــة ومطهــوة ،هــام (جــي)
ومربيــات وفواكــه مطهــوة بالســكر ،البيــض
والحليــب ومنتجــات الحليــب ،الزيــوت والدهــون
الصالحــة لــاكل.
بأسم  :رشكة ابو شمسية للتجارة والتسويق.
In the name of: Sharekat Abu Shamsyeh lel Tejar.ah w Al Tasweeq
العنوان  :بيت لحم  /شارع القدس – الخليل.
.Address: Bethlehem / Al quds Street-Al khalel
عنــوان التبليــغ  :البــرة ،مركــز البــرة التجــاري/
Address for Services:
ط ،6صنــدوق بريــد (.)3663
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العالمة التجارية رقم 25634:
يف الصنف 38 :
التاريخ 2014/09/23 :
مــن اجــل  :خدمــات االتصــاالت عــن بعــد ووســائل االتصــال
عمومــاً ،االتصــاالت متعــددة املعــدات املعلوماتيــة وخدمــات
االنرتنــت ومنافــذ االتصــاالت وأعــال مركــز االتصــال ،خدمــات
البــث التلفزيــوين ،خدمــات البــث اإلذاعــي ،خدمــات البــث عــر
القمــر الصناعــي ،خدمــات اعالميــة

Trade Mark No.:25634
In Class: 38
Date: 23/09/2014
In Respect of: Telecommunications and
Communication Services, multimedia
E-communication portals, Internet
services, Communications middleware
and call center operations, television
broadcasting services, radio broad;casting services, satellite transmission
media services
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In the name of: Sharkat ALmera LKhadamat Al- Tejara O Ialam
Address: Ramallah
Address for Services:

بأسم  :رشكة املريا لخدمات التجارة واالعالم
العنوان  :رام الله
عنوان التبليغ  :بالل كامل ،البرية ،مركز البرية التجاري /ط.6

مالحظــة  :ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــات ذات االســتخدام العــام مبعــزل
عــن العالمــة

()573

العالمة التجارية رقم 25635:
يف الصنف 5 :
التاريخ 2014/09/24 :
مــن اجــل  :مضاضــات حيويــة لعــاج اإللتهابــات
باملســالك البوليــة.
بأسم  :زامبون أس .يب .إيه.
العنــوان  :فيــا ليلــو دل دوكا 20091 ، 10
بريســو  ،ميــان (إيطاليــا).
عنــوان التبليــغ  :ص.ب  74472البــرة .هاتــف
2989760

Trade Mark No.:25635
In Class: 5
Date: 24/09/2014
In Respect of: Antibiotic for the treatment of uri.nary tract infections
.In the name of: ZAMBON S.P.A
Address: VIA LILLO DEL DUCA 10, 20091
)BRESSO, MILAN (ITALY
:Address for Services
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العالمة التجارية رقم 25636:
يف الصنف 3 :
التاريخ 2014/09/24 :

Trade Mark No.:25636
In Class: 3
Date: 24/09/2014
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مــن اجــل  :القطــن؛ الصــوف القطنــي ألغــراض
تجميليــة؛ القطــن إلزالــة املاكيــاج؛ القطــن
املــرب مبحاليــل تجميليــة واملناديــل املرشبــه
مبحاليــل تجميليــة؛ املناديــل املرشبــه مبــا الكولونيــا
او اللوســيون؛ عيــدان القطــن ألغ ـراض تجميليــة؛
املســحات القطنيــة بالفئــة .3
بأســم  :أيبــك أيدروفيــل بامــوك ســنايي يف
تيكاريــت أنونيــم ســركيتي
العنــوان  :باربــاروس مــاه .أرديــك ســوكاك رقــم2:
فاريــاب مرييديــان ســيتييس جــي –  1بلــوك
دي 20-17 .أتاشــهري  ،إســطنبول  ،تركيــا
عنــوان التبليــغ  :ص.ب  74472البــرة .هاتــف
2989760
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In Respect of: Cotton, cotton wool for cosmetic
purposes, cotton for make-up removing, cotton
impregnated with cosmetic solutions, tissues
impregnated with cosmetic solutions, tissues
impregnated with eau-de cologne or lotions,
cotton sticks for cosmetic purposes; cotton swabs.
orationT2788201
In the name of: Ipek Idrofil Pamuk Sanayi ve
Ticaret Anonim Sirketi
Address: Barbaros Mah. Ard?c Sokak No. 2
Varyap Meridian Sitesi G-1 Blok D. 17-20,
Atasehir Istanbul, Turkey
Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 25637:
يف الصنف 5 :
التاريخ 2014/09/24 :
مــن اجــل  :القطــن ألغــراض طبيــة؛ الفــوط
الصحيــة؛ الســدادات الصحيــة؛ القطــن املــرب
مبســتحرضات طبيــة؛ املناديــل املرشبــه مبحاليــل
طبيــة؛ املطهــرات؛ القطــن املطهــر؛ منتجــات
التعقيــم مبــا يف ذلــك الفــوط والســدادات
والحفاضــات واملطه ـرات واللصقــات والضــادات؛
مــواد التضميــد ألغــراض طبيــة بالفئــة .5
بأســم  :أيبــك أيدروفيــل بامــوك ســنايي يف
تيكاريــت أنونيــم ســركيتي
العنــوان  :باربــاروس مــاه .أرديــك ســوكاك رقــم2:
فاريــاب مرييديــان ســيتييس جــي –  1بلــوك
دي 20-17 .أتاشــهري  ،إســطنبول  ،تركيــا

Trade Mark No.:25637
In Class: 5
Date: 24/09/2014
In Respect of: Cotton for medical purposes, sanitary pads; sanitary tampons; cotton impregnated
with medical preparations; tissues impregnated
with medical solutions, antiseptics; antiseptic cotton; hygienic products including pads, tampons,
diapers, blisters, plasters, bandages; bandaging
.materials for medical purposes
In the name of: Ipek Idrofil Pamuk Sanayi ve
Ticaret Anonim Sirketi
Address: Barbaros Mah. Ard?c Sokak No. 2
Varyap Meridian Sitesi G-1 Blok D. 17-20,
Atasehir Istanbul, Turkey
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Address for Services:

عنــوان التبليــغ  :ص.ب  74472البــرة .هاتــف
2989760

()576

العالمة التجارية رقم 25638:
يف الصنف 30 :
التاريخ 2014/09/24 :
مــن اجــل  :الــن والشــاي والســكر والــكاكاو واألرز
والتابيــوكا والســاجور ،ومــا يقــوم مقــام الــن،
املتــة -الدقيــق واملســتحرضات املصنوعــة مــن
الحبــوب– الخبــز والكعــك والفطائــر والحلويــات–
الخمــرة ومســحوق الخبيــز– مســاحيق غذائيــة–
مقبــات غذائيــة– الحــاوة والطحينــة -عــى
املثلجــات– الثلــج– البوظــة -عســل النحــل
والعســل األســود -عــى امللــح– الخــردل–
الفلفــل– التوابــل– الخــل– الصلصــة -الشــوكوالته
واملغطســات والبســكويت– حبــوب شــوكوالته
ملبســة -الســكاكر– العلكــة– الراحــة– مصــاص
األطفــال– ملبــس– قضامــة ســكرية– فونــدان.
بأسم  :مهدي وحيد عبد العزيز ابو زينة
العنــوان  :الخليــل املربعــة مقابــل املســكوبية
0599205268
عنــوان التبليــغ  :الخليــل املربعــة مقابل املســكوبية
0599205268

Trade Mark No.:25638
In Class: 30
Date: 24/09/2014
In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations
made from cereals, bread, pastry and confectionery,ices; honey, treacle; yeast, baking-pow;)der; salt, mustard; vinegar,sauces (condiments
spices; ice

In the name of: mahdi wahid abu zaineh
Address: alkhalil
alkhalil :Address for Services
()577

العالمة التجارية رقم 25639:
يف الصنف 29 :

Trade Mark No.:25639
In Class: 29
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التاريخ 2014/09/24 :
مــن اجــل  :اللحــوم واالســاك ولحــوم الدواجــن
والصيــد ،خالصــات اللحــم  ،فواكــه وخــروات
محفوظــة ومجففــة ومطهــوة  ،هــام (جيــي )
ومربيــات وفواكــه مطبوخــة بالســكر  ،البيــض
والحليــب ومنتجــات الحليــب  ،الزيــوت والدهــون
الصالحــة لــأكل .
بأســم  :رشكــة الريحــان للمــواد الغذائيــة
و ا لتمو ينيــة
العنوان  :اليامون  -جنني
عنوان التبليغ  :اليامون  -جنني
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Date: 24/09/2014
In Respect of: Meat, fish, poultry and game; meat
extracts; preserved, dried and cooked fruits and
;vegetables; jellies, jams,compotes, fruit sauces
eggs, milk and milk products; edible oils and fats

In the name of: Sharekat al-rayhan Llmawad al
ghthaeh w altmweneh
Address: Jenin/ al- Yamoun
Address for Services : Jenin/ al- Yamoun
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العالمة التجارية رقم 25640:
يف الصنف 25 :
التاريخ 2014/09/24 :
مــن اجــل  :املالبــس ,البســة القــدم ,اغطيــة
الــرأس ,قطــع املالبــس ,البســة القــدم واغطيــة
الــرأس املســتخدمة يف الرياضــة ويف الرياضــة
خــارج املنــزل ,قفافيــز (مالبــس) ,قفافيــز,
اوشــحة ,طامقــات ,مبــا فيهــا ,طامقــات الرقبــة,
طامقــات االرجــل والكواحــل ,الجرابــات,
البنطلونــات ,اغطيــة الســاق (لتدفئــة الســاق),
طامقــات (بنطلونــات) ,املالبــس الضيقــة ,املالبــس
الداخليــة ,مالبــس داخليــة ماصــة للعــرق ,املالبس
التحتيــة ,املالبــس الداخليــة الحراريــة ,الصــدارات,
البســة النــوم ,الجاكيتــات (مالبــس) ,اغطيــة
الجاكيتــات ,اثــواب مــن الصــوف (مالبــس),
اثــواب رياضيــة مــن الصــوف ,صــدارات ,كن ـزات
صوفيــة ,قطــع لتدفئــة الجســم ,غيلتــات ,كنـزات
صوفيــة ,جاكيتــات صوفيــة ,الشــورتات ,طامقــي
وســرات واقيــة ,املالبــس املحبوكــة ,القمصــان,
قمصــان قصــرة

Trade Mark No.:25640
In Class: 25
Date: 24/09/2014
In Respect of: Clothing, footwear, headgear; articles of clothing, footwear and headgear for use in
;]sporting and outdoor pursuits;gloves [clothing
mittens; scarves; gaiters, namely, neck gaiters, leg
gaiters and ankle gaiters; socks; trousers, leggings
[leg warmers]; leggings [trousers]; tights; underclothing; sweat-absorbent underclothing [underwear]; underwear; thermal underwear; vests; sleepwear; jackets [clothing]; jacket hoods; sleeveless
;jackets, jerseys [clothing]; sports jerseys; jumpers
pullovers; body warmers; gilets; fleece pullovers,
;fleece jackets, shorts, tops and vests; knitwear
shirts; short-sleeve shirts; sweaters; t-shirts; po;loshirts; tank-tops; leisurewear; tracksuits; skirts
;trousers; pants; shorts; skorts; dresses; swimwear
;outerwear, namely, shells, rain jackets, rain pants
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االكــام ,الســر ,الباليــز ,باليــز بولــو ,اطــواق
املالبــس ,مالبــس وقــت الراحــة ,بــدالت الرياضــة,
التنانــر ,البنطلونــات ,الرساويــل ,الشــورتات,
ســكورتات ,الفســاتني ,البســة الســباحة ,املالبــس
خــارج املنــزل ,مبــا فيهــا ,الشــيالت ,جاكيتــات
املطــر ,رساويــل املطــر ,مالبــس واقيــة مــن
املطــر ,جاكيتــات واقيــة مــن املطــر ,مالبــس
فــوق البنطلونــات ,املعاطــف ,مالبــس فــوق
املعاطــف ,معاطــف املطــر ,املشــمعات للمطــر,
املشــمعات ,الكوتــات ,مالبــس واقيــة مــن
الريــاح ,البســة التزلــج مبــا فيهــا ,بــدالت التزلــج,
صــدارات التزلــج ,جاكيتــات التزلــج ,مراييــل
التزلــج ,مراييــل االفرهــوالت ,مراييــل الرساويــل,
رساويــل التزلــج ,قبعــات التزلــج ,قفــازات التزلــج,
ســالوبيتات ,البســة الثلــوج مبــا فيهــا ,جاكيتــات
الثلــوج ,بنطلونــات الثلــوج ,بــدل الثلــوج ,مالبــس
راكبــي الدراجــات مبــا فيهــا ,باليــز الدراجــن,
قمصــان الدراجــن ,جاكيتــات الدراجــن ,شــورتات
الدراجــن ,مراييــل الدراجــن ,بنطلونــات الدراجني,
اغطيــة الســاق للدراجــن (مالبــس) ,مالبــس واقية
مــن املطــر للدراجــن ,مالبــس واقيــة مــن الريــاح
للدراجــن ,قفــازات الدراجــن ,كفــوف الدراجــن,
االحزمــة (مالبــس) احزمــة النقــود (ليســت مــن
املعــادن النفيســة) ,البســة القــدم وقــت الراحــة,
االحذيــة ,الصنــادل ,احذيــة القفــز ,احذيــة
الرياضــة ,احذيــة الرياضيــن ,احذيــة الزحــف,
االبــواط ,احذيــة وابــواط الثلــوج ,احذيــة وابــواط
التزلــج والثلــوج ومســتلزماتها ,احذيــة الدراجــن,
االحذيــة ذات االربطــة ,الكلوشــات ,احذيــة
وابــواط املــي ,احذيــة وابــواط التســلق ,الجــزم
(ابــواط للمطــر) ,النعــال الداخليــة الضبانــات,
القبعــات ,قبعــات (اغطيــة رأس) ,اربطــة الــرأس
(مالبــس) ,اربطــة االذن (مالبــس) ,املناديــل
املخرمــة ,اغطيــة االذن (مالبــس) ,القلنســوات,
اللفــاع ,القبعــات القصــرة ,القبعــات املحبوكــة

waterproof clothing; waterproof jackets; overtrou;sers; coats; overcoats; raincoats; anoraks; parkas
ponchos; windcheaters; ski wear namely, ski suits,
ski vests, ski jackets, ski bibs, bib overalls, bib
;pants, ski pants, ski trousers, ski hats, ski gloves
salopettes, snowboard wear namely, snowboard
jackets, snowboard trousers, snow suits; clothing
for cyclists namely, cycle jerseys, cycle t-shirts,
cycle jackets, cycle shorts, cycle bibs, cycle trousers, cycle leggings [trousers], waterproof clothing for cyclists, windproof clothing for cyclists,
cycle gloves, cycle mitts; belts [clothing]; money
;belts (not of precious metal); leisure footwear
;shoes; sandals; flip flops; athletic shoes; sneakers
trail shoes; boots; snow shoes and boots; ski and
snowboard boots and shoes and parts thereof; cycle shoes; lace boots; galoshes; hiking shoes and
boots; climbing shoes and boots; wellington boots
;](rain boots); inner soles; hats; caps [headwear
headbands [clothing]; earbands; bandanas; ear
;muffs [clothing]; balaclavas; mufflers; beanies
knitted caps

بأسم  :ريغاتا ال يت دي.
العنــوان  :ريســول هــاوس ,مريكــري ويــه,
دامبلينغتــون ,اورمســتون ,مانشيســر ام41
7ارار ,اململكــة املتحــدة
عنــوان التبليغ /AGIP - TMP Agents :
P.O Box 3800 Al-Beereh

.In the name of: Regatta Ltd
Address: Risol House, Mercury Way, Dumplington, Urmston, Manchester M41 7RR, United
Kingdom
Address for Services:
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Trade Mark No.:25641
العالمة التجارية رقم 25641:
In Class: 35
يف الصنف 35 :
Date: 25/09/2014
التاريخ 2014/09/25 :
مــن اجــل  :الدعايــة واالعــان وإدارة وتوجيــه
In Respect of: Advertising; business manageاالعــال وتفعيــل النشــاط املكتبــي.
ment; business administration; office functions
بأسم  :رشكة بينك بيويت لالبسة العادية العامة
In the name of: SHAREKAT PINK BEAUTY LL
ALBESA AL ADIA ALAMA
العنــوان  :نابلــس -شــارع العــدل -جــوال Address: NABLUS - SHARE ‘ ALADEL - jaww- :
05998777761
al 05998777761
عنــوان التبليــغ  :نابلــس -شــارع العــدل -جــوال :
‘ Address for Services : NABLUS - SHARE
ALADEL - jawwal 05998777761
05998777761

()580

العالمة التجارية رقم 25642:
يف الصنف 3 :
التاريخ 2014/09/25 :
مــن اجــل  :مســتحرضات قــر االقمشــة ومــواد
اخــرى تســتعمل يف غســيل ويك املالبــس ،
مســتحرضات تنظيــف وصقــل وجــي وكشــط
،صابــون زيــوت عطريــة  ،مســتحرضات تجميــل
بأسم  :رشكة بينك بيويت لالبسة العادية العامة
العنــوان  :نابلــس -شــارع العــدل -جــوال :
05998777761
عنــوان التبليــغ  :نابلــس -شــارع العــدل -جــوال :
05998777761

Trade Mark No.:25642
In Class: 3
Date: 25/09/2014
In Respect of: Bleaching preparations and other
substances for laundry use;cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations; soaps; essential oils
In the name of: SHAREKAT PINK BEAUTY LL
ALBESA AL ADIA ALAMA
Address: NABLUS - SHARE ‘ ALADEL - jawwal 05998777761
‘ Address for Services : NABLUS - SHARE
ALADEL - jawwal 05998777761
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العالمة التجارية رقم 25643:
يف الصنف 30 :
التاريخ 2014/09/25 :
مــن اجــل  :القهــوة  ،الشــاي  ،كاكاو  ،القهــوة
الصطناعيــة  ،األرز  ،التابيوكاوالســاغو  ،الدقيــق ،
واملســتحرضات املصنوعــة مــن الحبــوب  ،الخبــز
والفطائــر والحلويــات  ،الحلويــات املثلجــة  ،عســل
النحــل  ،والعســل األســود  ،الخمــرة  ،ومســحوق
الخبيــز  ،امللــح  ،الخــردل  ،الخــل  ،الصصــات
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Trade Mark No.:25643
In Class: 30
Date: 25/09/2014
In Respect of: Coffee, tea, cocoa, and artificial
coffee, rice, tapioca,and sago, ; flour and preparations made from cereals, bread, pastry and
confectionery,ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar,sauces (condiments); spices; ice

( التوابل) والبهارات  ،الثلج .
بأسم  :الياس خليل الياس البندك

In the name of: ELIAS KHALLL ELIAS ALBANDAK
Address: BETHLEHEM ,AL ANATRA
العنوان  :بيت لحم حارة العناترة  ،ص .ب 166
STREER. BOX 166
عنــوان التبليــغ  :بيــت لحــم حــارة العناتــرة  ،ص Address for Services : BETHLEHEM ,AL ANA-
TRA STREER. BOX 166
.ب 166

()582

Trade Mark No.:25645
العالمة التجارية رقم 25645:
In Class: 43
يف الصنف 43 :
Date: 25/09/2014
التاريخ 2014/09/25 :
مــن اجــل  :املطاعــم ،مطاعــم الخدمــة الذاتيــة ،مطاعــم
In Respect of: Restaurants, restaurants
تقديــم الوجبــات الخفيفــة ،مطاعــم الخدمــة الذاتيــة (self-services), self-services restaurants snak ،
املقاهــي  ،الكافترييــات  ،املطاعــم املؤقتــة أو املتنقلــة bar, cafes, cafeterias,canteens catering (food
(الكانتينــات)  ،التزويــد بالطعــام والــراب
)and drink
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بأســم  :رشكــة زيــارة لخدمــات الضيافــة والرتفيــه املســاهمة In the name of: sharekat zyara le khadmat al
الخصوصيــة
dyafeh o al tarfeh al moshmesh al ksossyeh
العنوان  :رام الله  /فلسطني
Address: Ramallah, Palestine
Address for Services:
عنوان التبليغ  :عامرة حنانيا ص ب 1377
مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحامية املطلق باستخدام الكلامت والعبارات والرسومات الوصفية ذات
االستخدام العام مبعزل عن العالمة
()583

العالمة التجارية رقم 25646:
يف الصنف 29 :
التاريخ 2014/09/28 :
من اجل  :زيتون محفوظ
بأسم  :رشكة ايكا التجارية املساهمة الخصوصية
العنوان  :بيت لحم  /شارع الصف
عنوان التبليغ  :بيت لحم  /شارع الصف

Trade Mark No.:25646
In Class: 29
Date: 28/09/2014
In Respect of: olives prepared
In the name of: Eka Trading Company
Address: Bethlehem/ALsaf Street
Address for Services : Bethlehem/ALsaf
Street

مالحظــة  :ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــات والعبــارات والرســومات الوصفيــة
ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة

()584

العالمة التجارية رقم 25647:
يف الصنف 41 :

Trade Mark No.:25647
In Class: 41
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التاريخ 2014/09/28 :
مــن اجــل  :التعليــم والتهذيــب  ،التدريــب  ،الرتفيه
 ،األنشــطة الرياضيــة والثقافيــة  ،تنظيــم مســابقات
الجــال  ،حجــز املقاعــد للعــروض املرسحيــة ،
عــروض ســينامئية  ،خدمــات التصويــر الرقمــي ،
إعــادة تســجيل الصــوت  ،معلومــات عــن الرتفيــه
والرتبيــة والتعليــم  ،إنتــاج األفــام  ،خدمــات
العــروض بخــاف مــا كان منهــا لغايــات الدعايــة
واإلعــان  ،عــرض متثيليــات حيــة  ،التصويــر
بامليكروفلــم  ،تأجــر األفــام الســينامئية  ،توفــر
تجهيـزات دُور الســينام  ،خدمــات مراســي األنبــاء
 ،تقديــم التقاريــر املصــورة  ،التصويــر الفوتوغـرايف
 ،تنظيــم حفــات (ترفيــه)  ،إنتــاج وإعــداد وعــرض
برامــج الراديــو والتلفزيــون  ،إنتــاج العــروض
املرسحيــة  ،إنتــاج أفــام الفيديــو  ،تأجــر أجهــزة
الراديــو والتلفزيــون  ،الرتفيــه اإلذاعــي والتلفزيــوين
والســيناميئ  ،تأجــر مســجالت الفيديــو بالحافظات
الرشيطيــة  ،خدمــات ســتديوهات التســجيل ،
توفــر تســهيالت الرتفيــه  ،تأجــر معــدات إرســال
واســتقبال الصــوت  ،تأجــر كامــرات الفيديــو
 ،تأجــر األفــام الســينامئية  ،تأجــر أجهــزة
اإلضــاءة للمســارح أو ســتوديوهات التلفزيــون
 ،تأجريبروجكــرات (آالت عــرض) وملحقاتهــا ،
تأجــر مشــاهد العــرض  ،تأجــر مســجالت الصــوت
 ،تأجــر كامـرات الفيديــو  ،تأجــر أرشطــة الفيديــو
 ،خدمــات كتابــة الســيناريو والربامــج اإلذاعيــة
والتلفزيونيــة  ،اســتديوهات ســينامئية  ،ترجمــة
األفــام  ،نــر وكتابــة النصــوص بخــاف نصــوص
الدعايــة واإلعــان  ،اإلنتــاج املرسحــي  ،خدمــات
وكاالت التذاكــر (ترفيــه)  ،توقيــت املناســبات
الرياضيــة  ،ترجمــة  ،إعــداد أرشطــة الفيديــو ،
إنتــاج أفــام الفيديــو  ،تســجيل أرشطــة الفيديــو
 ،تنظيــم املباريــات (ترفيــه)  ،خدمــات موســيقى
الرســوم املتحركــة الرتفيهيــة  ،تنظيــم الرتفيــه
املوســيقي واملــريئ  ،خدمــات الرتفيــه الســمعي ،
خدمــات تقديــم عــروض ســمعية برصيــة لغايــات
الرتفيــه  ،الرتفيــه التفاعــي  ،تنظيــم األحــداث
الرتفيهيــة  ،إعــداد الربامــج الرتفيهيــة للبــث  ،توفــر
تســهيالت للرتفيــه  ،خدمــات الرتفيــه عــر ألعــاب
الفيديــو والكمبيوتــر  ،خدمــات األلعــاب
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Date: 28/09/2014
;In Respect of: Education; providing of training
;entertainment; sporting and cultural activities
arranging of beauty contests; booking of seats
for shows; cinema presentations; digital imaging
services; dubbing; entertainment & education information; film production; layout services other
than for advertising purposes; presentation of live
performances; microfilming; rental of motion pictures; providing of movie theater facilities; news
reporters services; photographic reporting; photography; party planning (entertainment); production,
preparation & presentation of radio and television
programmes; production of shows; production
(videotape film); rental of radio and television
;sets; radio, television & cinema entertainment
rental of video cassette recorders; recording stu;dio services; providing of entertainment facilities
;rental of audio equipment; rental of camcorders
rental of cine-films; rental of lighting apparatus for
theatrical sets or television studios; rental of movie
;projectors and accessories; rental of show scenery
rental of sound recordings; rental of video cam;eras; rental of videotapes; scriptwriting services
movie studios; subtitling; publication & writing
of texts other than publicity texts; theater pro;)ductions; ticket agency services (entertainment
timing of sports events; translation; videotape
;editing; videotape film productions; videotaping
organization of competitions (entertainment); Animated musical entertainment services; Arranging
of musical and visual entertainment; Audio entertainment services; Audio-visual display presentation services for entertainment purposes; interactive entertainment; Organisation of entertainment
events; Preparation of entertainment programmes
for broadcasting; Providing facilities for entertainment; Video & computer game entertainment
services; game services provided on-line (from a
computer network) or any other communication
network; distribution of TV series for broadcast
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املقدمــة مبــارشة (مــن شــبكة حاســوب) أو مــن
خــال شــبكة اتصــال أخــرى  ،توزيــع مسلســات
تلفزيونيــة للبــث مــن خــال محطــات تلفزيونيــة
مســتقلة  ،إخــراج برامــج اإلذاعــة والتلفزيــون ،
خدمــات برامــج األنبــاء للراديــو أو التلفزيــون
 ،توفــر املطبوعــات اإلكرتونيــة الفوريــة (غــر
القابلــة للتنزيــل)  ،نــر الكتــب  ،نــر الكتــب
والصحــف االلكرتونيــة الفوريــة  ،توفــر معلومــات
عــن األنبــاء  ،الخدمــات التــي هدفهــا األســايس
الرتفيــه أو التســلية أو االســتجامم  ،عــروض األعامل
الفنيــة أو األدبيــة املرئيــة للجمهــور لغايــات
ثقافيــة أو ترفيهيــة أو تعليميــة
بأسم  :ام يب يس اي يب منطقة حرة ذ.م.م
العنــوان  :مبنــى ام يب يس ،الطابــق الخامــس،
مدينــة ديب لإلعــام ،اإلمــارات العربيــة املتحــدة
عنــوان التبليــغ  :نــادر جميــل قمصيــة بيــت
ســاحور -الضفــة الغربيــة ص.ب182 .
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by independent television stations; Direction of
radio and television programs; News programme
services for radio or television; providing online
electronic publications (not downloadable); publication of books; publication of electronic books
and journals on-line; provision of news information; services having the basic aim of the entertainment, amusement or recreation; presentation
of works of visual art or literature to the public for
cultural, entertainment of educational purposes

In the name of: MBC IP FZ-LLC
Address: MBC Building, Fifth Floor, Dubai Media City, United Arab Emirates
:Address for Services

()585

العالمة التجارية رقم 25648:
يف الصنف 38 :
التاريخ 2014/09/28 :
مــن اجــل  :االتصــاالت  ،اإلذاعــة بالراديــو والبــث بالتلفزيــون
 ،اإلتصــاالت عــر الطرفيــات الحاســوبية وشــبكات األليــاف
البرصيــة والربقيــات والتلفــون  ،نقــل الرســائل والصــور عــر
الحاســوب  ،معلومــات حــول االتصــاالت  ،وكاالت األنبــاء ،
توفــر قنــوات إتصــال للتســوق عــن بعــد  ،توفــر توصيــات
خاصــة عــر شــبكة حاســوب دوليــة  ،تأجــر معــدات االتصــال
وأنظمــة االتصــال الالســليك ومعــدات البــث عــر األقــار
الصناعيــة  ،اإلجتامعــات عــن ُبعــد  ،خدمــات االتصــال
الالســليك  ،خدمــات البــث واإلرســال عــر الكبــات واألقــار
الصناعيــة  ،خدمــات اإلتصــاالت عــر األقــار الصناعيــة ،
معلومــات حــول االتصــاالت واالتصــال الالســليك  ،توجيــه

Trade Mark No.:25648
In Class: 38
Date: 28/09/2014
In Respect of: Telecommunications; television and radio broadcasting; communication by computer terminals, fiber optic networks, telegrams & telephone; computer
aided transmission of messages and imag;es; information about telecommunication
news agencies; providing telecommuni;cation channels for teleshopping services
providing telecommunication connections
to a global computer network; rental of
telecommunication equipment, wireless
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communication system and satellite broadcast equipment; teleconferencing services;
wireless communication services; cable
and satellite broadcasting & transmission
services; satellite communication services;
information about telecommunication
and wireless communication; telecommunications routing and junction services;
transmission of videotext and teletext information; voice mail services; video
broadcasting & transmission services; video communication services; video messaging services; wire services; all services that
consist essentially of the diffusion of radio
or television programmes
In the name of: MBC IP FZ-LLC
Address: MBC Building, Fifth Floor,
Dubai Media City, United Arab Emirates
Address for Services:

 إرســال معلومــات النصــوص املرئيــة، وربــط االتصــاالت
 خدمــات،  خدمــات الربيــد الصــويت، والنصــوص عــن بعــد
 خدمــات،  خدمــات االتصــال املــريئ، البــث واإلرســال املــريئ
 جميــع الخدمــات،  خدمــات ســكلية، إرســال الرســائل املــريئ
التــي تتكــون بصفــة أساســية مــن بــث الربامــج اإلذاعيــة
والتلفزيونيــة

م.م. ام يب يس اي يب منطقة حرة ذ: بأسم
 مدينــة ديب، الطابــق الخامــس، مبنــى ام يب يس: العنــوان
 اإلمــارات العربيــة املتحــدة،لإلعــام
 الضفــة- نــادر جميــل قمصيــة بيــت ســاحور: عنــوان التبليــغ
182 .ب.الغربيــة ص
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Trade Mark No.:25649
In Class: 35
Date: 28/09/2014
In Respect of: Advertising; business management; business administration; office functions;
radio and television advertising services; services
rendered by advertising establishments primarily
undertaking communication to the public, declaration or announcements by all means of diffusion
and concerning all kinds of goods and services;

25649: العالمة التجارية رقم
35 : يف الصنف
2014/09/28 : التاريخ
 إدارة،  خدمــات الدعايــة واإلعــان: مــن اجــل
 تفعيــل النشــاط،  توجيــه األعــال، األعــال
،  خدمــات اإلعــان بالراديــو والتلفزيــون، املكتبــي
الخدمــات التــي تؤديهــا مؤسســات دعايــة وإعــان
متــارس االتصــال بالجامهــر أو اإلعــان أو االشــهار
بــكل وســائل اإلعــام فيــا يتعلــق بكافة الســلع أو
 خدمــات تســجيل أو نســخ أو تحريــر، الخدمــات
أو تجميــع أو تنظيــم املراســات والتجســيالت
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الخطيــة وكذلــك اســتغالل أو تجميــع ايــة بيانــات
حســابية أو إحصائيــة  ،خدمــات الدعايــة واإلعــان
فيــا يتعلــق بخدمــات أخــرى كتلــك املتعلقــة
بالدعايــة واإلعــان بالراديــو والتلفزيــون  ،وكاالت
الدعايــة واإلعــان  ،الدعايــة واإلعــان بالطلــب
الربيــدي  ،تحديــث مــواد الدعايــة واإلعــان ،
تأجــر املســاحات اإلعالنيــة  ،تنظيــم اإلش ـراكات
يف خدمــات االتصــاالت لصالــح الغــر  ،إدارة
عــرض أعــال فنــاين التمثيــل  ،لصــق اإلعالنــات ،
عــرض ســلع عــى وســائط اإلعــام لغايــات البيــع
بالتجزئــة  ،عــرض الســلع  ،اإلعــان بالربيــد املبــارش
 ،نــر مــواد الدعايــة واإلعــان  ،نســخ الوثائــق
 ،تنظيــم املعــارض والعــروض التجاريــة للغايــات
التجاريــة أو اإلعالنيــة  ،التنبــؤات االقتصاديــة ،
خدمــات العــروض لغايــات الدعايــة واإلعــان
 ،خدمــات إعــداد منــاذج الدعايــة واإلعــان أو
ترويــج املبيعــات  ،خدمــات إقتطــاع األخبــار أو
املعلومــات املهمــة يف الصحــف  ،اإلعــان والدعايــة
املبــارشة عــى شــبكات الحاســوب  ،إســتطالعات
الــرأي  ،الدعايــة واإلعــان الخارجــي  ،نــر
نصــوص الدعايــة واإلعــان  ،اإلعــان بالراديــو
والتلفزيــون  ،تأجــر مــواد الدعايــة واإلعــان ،
ترويــج املبيعــات لآلخريــن  ،البحــث عــن كفالــة
 ،كتابــة النصــوص اإلعالنيــة
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services consisting of the registration, transcription, composition, compilation or systematization
of written communications and registrations, and
also the exploitation or compilation of mathematical or statistical data; advertising services in connection with other services such as those concerning advertising by radio and television; advertising
agencies; advertising by mail order; updating of
;advertising matter, rental of advertising space
arranging subscription to telecommunication services for others; business management of performing artists; bill-posting; presentation of goods on
communication media for retail purposes; demonstration of goods; direct mail advertising; dissemination of adverting matter; document reproduction; organization of exhibitions and trade fairs
for commercial or advertising purposes; economic
forecasting; layout services for advertising purposes; modelling for advertising or sales promotion; news clipping services; on-line advertising
on a computer network; opinion polling; outdoor
& advertising; publication of publicity texts; radio
television commercials; rental of publicity material; sales
promotion for others; sponsorship search; writing
of publicity texts

بأسم  :ام يب يس اي يب منطقة حرة ذ.م.م
العنــوان  :مبنــى ام يب يس ،الطابــق الخامــس،
مدينــة ديب لإلعــام ،اإلمــارات العربيــة املتحــدة
عنــوان التبليــغ  :نــادر جميــل قمصيــة بيــت
ســاحور -الضفــة الغربيــة ص.ب182 .

In the name of: MBC IP FZ-LLC
Address: MBC Building, Fifth Floor, Dubai Media City, United Arab Emirates
Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 25650:
يف الصنف 25 :
التاريخ 2014/09/28 :
مــن اجــل  :مالبــس  ،لبــاس القــدم  ،أغطيــة
الــرأس  ،مالبــس داخليــة مضــادة للعــرق  ،مراييــل
(مالبــس)  ،باندانــات (مناديــل للرقبــة)  ،مالبــس
للشــاطئ  ،أحذيــة للشــاطئ  ،أحزمــة (مالبــس) ،
أحذيــة عاليــة الســاق  ،أحذيــة للرياضــة  ،مشــدات
للصــدر  ،قبعــات ذو اطــراف اماميــة (أغطيــة
للــرأس)  ،مالبــس للرياضــة  ،مالبــس مــن الجلــد
والجلــد املُقلّــد  ،معاطــف  ،ياقــات (مالبــس) ،
مبــاذل  ،أغطيــة لألذنــن (مالبــس)  ،مالبــس غربدين
 ،طامقــات  ،قفــازات (مالبــس)  ،قبعــات  ،أربطــة
للــرأس (مالبــس)  ،كعــوب لألحذيــة والجــوارب ،
برانــس (مالبــس)  ،مالبــس محبوكــة  ،نعــال داخليــة
(ضبانــات)  ،جاكيتــات (مالبــس)  ،صــداري (صــدر
القميــص)  ،ألبســة القــدم الجلديــة  ،ربطــات عنــق
 ،مالبــس خارجيــة  ،أرديــة رسواليــة  ،معاطــف
خارجيــة  ،رساويــل داخليــة  ،جاكيتــات مقلنســة
 ،بيجامــات  ،مالبــس جاهــزة  ،صنــادل  ،أوشــحة
 ،شــاالت  ،قمصــان  ،أحذيــة  ،رسوايــل قصــرة ،
تنانــر  ،أخفــاف  ،جالبيــب  ،جــوارب قصــرة  ،نعــال
للبــاس القــدم  ،طامقــات للكاحــل  ،جــوارب طويلــة
 ،بــذالت  ،ســرات  ،أثــواب ســباحة  ،قمصــان
نصــف كــم  ،زخــارف لبــاس القــدم  ،بناطيــل ،
مالبــس داخليــة  ،رساويــل داخليــة  ،بـزات نظاميــة
ُ ،خ ُمــر (مالبــس)  ،مالبــس مضــادة للــاء  ،ســيور
لألحذيــة  ،عصابــات للمعصــم (مالبــس)

Trade Mark No.:25650
In Class: 25
Date: 28/09/2014
In Respect of: Clothing; footwear; headgear; anti-sweat underclothing; aprons (clothing); ban;danas (neckerchiefs); beach clothes; beach shoes
;belts (clothing); boots; boots for sports; brassieres
caps (headwear); clothing for sports; clothing of
leather and of imitations of leather; coats; collars
;)(clothing); dressing gowns; ear muffs (clothing
;)gabardines (clothing); gaiters; gloves (clothing
hats; headbands (clothing); heels for shoes and
;stockings; hoods (clothing); hosiery; inner soles
jackets (clothing); jumpers (shirt fronts); leather
footwear; neckties; outer clothing; overalls; overcoats; pants; parkas; pyjamas; ready-made cloth;ing; sandals; scarves; shawls; shirts; shoes; shorts
;skirts; slippers; smocks; socks; soles for footwear
spats; stock ings; suits; sweaters; swimsuits; tee;shirts; tips for footwear; trousers; underclothing
underpants; uniforms; veils (clothing); waterproof
?)clothing; welts for shoes; wristbands (clothing

بأسم  :ام يب يس اي يب منطقة حرة ذ.م.م
العنــوان  :مبنــى ام يب يس ،الطابــق الخامــس،
مدينــة ديب لإلعــام ،اإلمــارات العربيــة املتحــدة
عنــوان التبليــغ  :نــادر جميــل قمصيــة بيــت
ســاحور -الضفــة الغربيــة ص.ب182 .

In the name of: MBC IP FZ-LLC
Address: MBC Building, Fifth Floor, Dubai Media City, United Arab Emirates
Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 25651:
يف الصنف 16 :
التاريخ 2014/09/28 :
مــن اجــل  :الــورق والــورق املقــوى واملنتجــات
املصنوعــة مــن هــذه املــواد وغــر واردة يف فئــات
أخــرى  ،املطبوعــات  ،مــواد تجليــد الكتــب ،
الصــور الفوتوغرافيــة  ،القرطاســية  ،مــواد اللصــق
املســتعملة يف القرطاســية أو لغايــات منزليــة ،
مــواد الفنانــن  ،فــرايش الدهــان أو التلويــن ،
اآلالت الكاتبــة واللــوازم املكتبيــة (عــدا األثــاث)
 ،مــواد التوجيــه والتدريــس (عــدا األجهــزة) ،
مــواد التغليــف البالســتيكية (غــر الــواردة يف
فئــات أخــرى)  ،حــروف الطباعــة  ،الكليشــيهات
(الراســات)  ،ورق نشــاف  ،أجهــزة وآالت تجليــد
الكتــب (معــدات مكتبيــة)  ،تجاليــد كتــب ،
مســاند كتــب  ،كتيبــات  ،مــؤرشات للكتــب ،
كتــب  ،تقاويــم  ،بطاقــات  ،كتالوجــات  ،مصفــات
حــروف الطباعــة  ،دفاتــر يوميــات  ،صــور معــدة
للنقــل  ،رســوم بيانيــة  ،ناســخات  ،كليشــيهات
حفــر  ،كليشــيهات  ،مغلفــات (قرطاســية)  ،نـرات
 ،منــاذج مطبوعــة  ،خرائــط جغرافيــة  ،محســنات
تجزيــع (أمشــاط تخطيــط)  ،مطبوعــات تخطيطيــة
ورســوم بيانيــة ونُســخ تخيطيطيــة  ،بطاقــات
تهنئــة  ،كتــب موجــزة (أدلــة)  ،هكتوغـراف (آالت
نســخ بالجيالتــن)  ،بطاقــات دليليــة (قرطاســية) ،
فهــارس  ،بطاقــات غــر نســيجية  ،صــواين الرســائل
 ،أحــرف الطباعــة  ،حجــارة للطباعــة الحجريــة ،
أشــغال طباعــة حجريــة فنيــة  ،مطبوعــات حجريــة
 ،مجــات (دوريــات)  ،ورق نســخ (قرطاســية) ،
أدلــة (كتــب موجــزة)  ،نــرات إخباريــة دوريــة
 ،صحــف  ،دفاتــر  ،أرقــام الطباعــة  ،دفاتــر قطــع
للكتابــة  ،دفاتــر قطــع (قرطاســية)  ،كراســات ،
بنتوغــراف (أدوات نســخ التصاميــم والرســوم)
(معــدات رســم)  ،دوريــات  ،صــور فوتوغرافيــة
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Trade Mark No.:25651
In Class: 16
Date: 28/09/2014
In Respect of: Paper, cardboard and goods made
from these materials, not included in other classes; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery
or household purposes; artists’ materials; paint
brushes; typewriters and office requisites (except
furniture); instructional and teaching material
(except apparatus); plastic materials for packag;ing (not included in other classes); printers’ type
printing blocks; blotters; bookbinding apparatus
;and machines (office equipment); bookbinding
book ends; booklets; bookmarkers; books; calen;dars; cards; catalogues; composing sticks; diaries
decalcomanias; diagrams; duplicators; engraving
plates; engravings; envelopes (stationery); flyers; printed forms; geographical maps; graining
combs; graphic prints, representations and repro;)ductions; greeting cards; handbooks (manuals
;hectographs; index cards (stationery); indexes
;)labels not of textile; letter trays; letters (type
;lithographic stones; lithographic works of art
lithographs; magazines (periodicals); manifolds
;(stationery); manuals (handbooks); newsletters
newspapers; notebooks; numbers (type); writing
pads; pads (stationery); pamphlets; pantographs
;(drawing instruments); periodicals; photographs
;pictures; apparatus for mounting photographs
placards of paper or cardboard; plans; postage
;stamps; postcards; posters; printed publications
printing sets, portable (office requisites); printing
type; prints (engravings); prospectuses; scrap

العدد الثاين عرش 2015 / 4 / 19

420

 ،صــور  ،أجهــزة لرتكيــب الصــور الفوتوغرافيــة books; signboards of paper or cardboards; tear-off ،
إعالنــات مــن الــورق أو الــورق املقــوى ِ ،خطــط
?calendars; tickets
(مخططــات)  ،طوابــع بريــد  ،بطاقــات بريديــة
 ،إعالنــات كبــرة  ،منشــورات مطبوعــة  ،أجهــزة
طباعــة متنقلــة (لــوزام مكتبيــة)  ،حــروف طباعــة
 ،صــور مطبوعــة (مطبوعــات)  ،بيانــات إعالنيــة ،
ألبومــات  ،الفتــات مــن الــورق أو الــورق املقــوى ،
تقاويــم للمالحظــات  ،تذاكــر
بأسم  :ام يب يس اي يب منطقة حرة ذ.م.م
In the name of: MBC IP FZ-LLC
العنــوان  :مبنــى ام يب يس ،الطابــق الخامــسAddress: MBC Building, Fifth Floor, Dubai Me- ،
مدينــة ديب لإلعــام ،اإلمــارات العربيــة املتحــدة
dia City, United Arab Emirates
عنــوان التبليــغ  :نــادر جميــل قمصيــة بيــت
Address for Services:
ســاحور -الضفــة الغربيــة ص.ب182 .
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العالمة التجارية رقم 25652:
يف الصنف 41 :
التاريخ 2014/09/28 :
مــن اجــل  :التعليــم والتهذيــب  ،التدريــب  ،الرتفيــه
 ،األنشــطة الرياضيــة والثقافيــة  ،تنظيــم مســابقات
الجــال  ،حجــز املقاعــد للعــروض املرسحيــة ،
عــروض ســينامئية  ،خدمــات التصويــر الرقمــي ،
إعــادة تســجيل الصــوت  ،معلومــات عــن الرتفيــه
والرتبيــة والتعليــم  ،إنتــاج األفــام  ،خدمــات
العــروض بخــاف مــا كان منهــا لغايــات الدعايــة
واإلعــان  ،عــرض متثيليــات حيــة  ،التصويــر
بامليكروفلــم  ،تأجــر األفــام الســينامئية  ،توفــر
تجهي ـزات دُور الســينام  ،خدمــات مراســي األنبــاء
 ،تقديــم التقاريــر املصــورة  ،التصويــر الفوتوغ ـرايف
 ،تنظيــم حفــات (ترفيــه)  ،إنتــاج وإعــداد وعــرض
برامــج الراديــو والتلفزيــون  ،إنتــاج العــروض
املرسحيــة  ،إنتــاج أفــام الفيديــو  ،تأجــر أجهــزة
الراديــو والتلفزيــون  ،الرتفيــه اإلذاعــي والتلفزيــوين

Trade Mark No.:25652
In Class: 41
Date: 28/09/2014
;In Respect of: Education; providing of training
;entertainment; sporting and cultural activities
arranging of beauty contests; booking of seats
for shows; cinema presentations; digital imaging
services; dubbing; entertainment & education information; film production; layout services other
than for advertising purposes; presentation of live
performances; microfilming; rental of motion pictures; providing of movie theater facilities; news
reporters services; photographic reporting; photography; party planning (entertainment); production, preparation & presentation of radio and
television programmes; production of shows; production (videotape film); rental of radio and television sets; radio, television & cinema entertainment; rental of video cassette recorders; ment
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والســيناميئ  ،تأجــر مســجالت الفيديــو بالحافظــات
الرشيطيــة  ،خدمــات ســتديوهات التســجيل  ،توفري
تســهيالت الرتفيــه  ،تأجــر معدات إرســال واســتقبال
الصــوت  ،تأجــر كام ـرات الفيديــو  ،تأجــر األفــام
الســينامئية  ،تأجــر أجهــزة اإلضــاءة للمســارح أو
ســتوديوهات التلفزيــون  ،تأجريبروجك ـرات (آالت
عــرض) وملحقاتهــا  ،تأجــر مشــاهد العــرض  ،تأجــر
مســجالت الصــوت  ،تأجــر كامــرات الفيديــو ،
تأجــر أرشطــة الفيديــو  ،خدمــات كتابــة الســيناريو
والربامــج اإلذاعيــة والتلفزيونيــة  ،اســتديوهات
ســينامئية  ،ترجمــة األفــام  ،نــر وكتابــة النصــوص
بخــاف نصــوص الدعايــة واإلعــان  ،اإلنتــاج
املرسحــي  ،خدمــات وكاالت التذاكــر (ترفيــه) ،
توقيــت املناســبات الرياضيــة  ،ترجمــة  ،إعــداد
أرشطــة الفيديــو  ،إنتــاج أفــام الفيديــو  ،تســجيل
أرشطــة الفيديــو  ،تنظيــم املباريــات (ترفيــه) ،
خدمــات موســيقى الرســوم املتحركــة الرتفيهيــة ،
تنظيــم الرتفيــه املوســيقي واملــريئ  ،خدمــات الرتفيــه
الســمعي  ،خدمــات تقديــم عــروض ســمعية
برصيــة لغايــات الرتفيــه  ،الرتفيــه التفاعــي  ،تنظيــم
األحــداث الرتفيهيــة  ،إعــداد الربامــج الرتفيهيــة للبث
 ،توفــر تســهيالت للرتفيــه  ،خدمــات الرتفيــه عــر
ألعــاب الفيديــو والكمبيوتــر  ،خدمــات األلعــاب
املقدمــة مبــارشة (مــن شــبكة حاســوب) أو مــن
خــال شــبكة اتصــال أخــرى  ،توزيــع مسلســات
تلفزيونيــة للبــث مــن خــال محطــات تلفزيونيــة
مســتقلة  ،إخــراج برامــج اإلذاعــة والتلفزيــون ،
خدمــات برامــج األنبــاء للراديــو أو التلفزيــون ،
توفــر املطبوعــات اإلكرتونيــة الفوريــة (غــر القابلــة
للتنزيــل)  ،نــر الكتــب  ،نــر الكتــب والصحــف
االلكرتونيــة الفوريــة  ،توفــر معلومات عــن األنباء ،
الخدمــات التــي هدفهــا األســايس الرتفيه أو التســلية
أو االســتجامم  ،عــروض األعــال الفنيــة أو األدبيــة
املرئيــة للجمهــور لغايــات ثقافيــة أو ترفيهيــة أو
تعليميــة

facilities; rental of audio equipment; rental of
camcorders; rental of cine-films; rental of lighting
;apparatus for theatrical sets or television studios
rental of movie projectors and accessories; rental
of show scenery; rental of sound recordings; rental
of video cameras; rental of videotapes; scriptwriting services; movie studios; subtitling; publica;tion & writing of texts other than publicity texts
theater productions; ticket agency services (en;tertainment); timing of sports events; translation
;videotape editing; videotape film productions
videotaping; organization of competitions (entertainment); Animated musical entertainment services; Arranging of musical and recording visual
entertainment; Audio entertainment services; Audio-visual display presentation services for entertainment purposes; interactive entertainment; Organisation of entertainment events; Preparation of
entertainment programmes for broadcasting; Providing facilities for entertainment; Video & computer game entertainment studio services; providing of entertain services; game services provided
on-line (from a computer network) or any other
communication network; distribution of TV series
;for broadcast by independent television stations
Direction of radio and television programs; News
programme services for radio or television; providing online electronic publications (not downloadable); publication of books; publication of
electronic books and journals on-line; provision of
news information; services having the basic aim of
the entertainment, amusement or recreation; presentation of works of visual art or literature to the
public for cultural, entertainment of educational
purposes

بأسم  :ام يب يس اي يب منطقة حرة ذ.م.م
العنــوان  :مبنــى ام يب يس ،الطابــق الخامــس،
مدينــة ديب لإلعــام ،اإلمــارات العربيــة املتحــدة
عنــوان التبليــغ  :نــادر جميــل قمصيــة بيــت
ســاحور -الضفــة الغربيــة ص.ب182 .

In the name of: MBC IP FZ-LLC
Address: MBC Building, Fifth Floor, Dubai Media City, United Arab Emirates
Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 25653:
يف الصنف 38 :
التاريخ 2014/09/28 :
مــن اجــل  :االتصــاالت  ،اإلذاعــة بالراديــو والبــث بالتلفزيــون  ،اإلتصــاالت عــر
الطرفيــات الحاســوبية وشــبكات األليــاف البرصيــة والربقيــات والتلفــون  ،نقــل
الرســائل والصــور عــر الحاســوب  ،معلومــات حــول االتصــاالت  ،وكاالت األنبــاء
 ،توفــر قنــوات إتصــال للتســوق عــن بعــد  ،توفــر توصيــات خاصــة عــر شــبكة
حاســوب دوليــة  ،تأجــر معــدات االتصــال وأنظمــة االتصــال الالســليك ومعــدات
البــث عــر األقــار الصناعيــة  ،اإلجتامعــات عــن ُبعــد  ،خدمــات االتصــال
الالســليك  ،خدمــات البــث واإلرســال عــر الكبــات واألقــار الصناعيــة  ،خدمــات
اإلتصــاالت عــر األقــار الصناعيــة  ،معلومــات حــول االتصــاالت واالتصــال
الالســليك  ،توجيــه وربــط االتصــاالت  ،إرســال معلومــات النصــوص املرئيــة
والنصــوص عــن بعــد  ،خدمــات الربيــد الصــويت  ،خدمــات البــث واإلرســال املــريئ
 ،خدمــات االتصــال املــريئ  ،خدمــات إرســال الرســائل املــريئ  ،خدمــات ســكلية
 ،جميــع الخدمــات التــي تتكــون بصفــة أساســية مــن بــث الربامــج اإلذاعيــة
والتلفزيونيــة

Trade Mark No.:25653
In Class: 38
Date: 28/09/2014
In Respect of: Telecommunications; television and radio
broadcasting; communication
by computer terminals, fiber
& optic networks, telegrams
telephone; computer aided
transmission of messages and
images; information about
;telecommunication
news
agencies; providing telecommunication channels for te;leshopping services
providing
telecommunication
connections to a global computer network; rental of telecommunication
equipment,
wireless communication system and satellite broadcast
equipment; teleconferencing
services; wireless communication services; cable and satellite
broadcasting & transmission
services; satellite communication services; information
about telecommunication and
wireless communication; telecommunications routing and
junction services; transmission
of videotext and teletext infor;mation; voice mail services
video broadcasting
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& transmission services; video
communication services; video
messaging services; wire services; all services that consist
essentially of the diffusion of
radio or television programmes
بأسم  :ام يب يس اي يب منطقة حرة ذ.م.م
In the name of: MBC IP FZLLC
العنــوان  :مبنــى ام يب يس ،الطابــق الخامــس ،مدينــة ديب لإلعــام ،اإلمــارات Address: MBC Building, Fifth
العربيــة املتحــدة
Floor, Dubai Media City, United Arab Emirates
Address for Services:
عنــوان التبليــغ  :نــادر جميــل قمصيــة بيــت ســاحور -الضفــة الغربيــة ص.ب.
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العالمة التجارية رقم 25654:
يف الصنف 35 :
التاريخ 2014/09/28 :
مــن اجــل  :خدمــات الدعايــة واإلعــان  ،إدارة
األعــال  ،توجيــه األعــال  ،تفعيــل النشــاط
املكتبــي  ،خدمــات اإلعــان بالراديــو والتلفزيــون ،
الخدمــات التــي تؤديهــا مؤسســات دعايــة وإعــان
متــارس االتصــال بالجامهــر أو اإلعــان أو االشــهار
بــكل وســائل اإلعــام فيــا يتعلــق بكافــة الســلع أو
الخدمــات  ،خدمــات تســجيل أو نســخ أو تحريــر
أو تجميــع أو تنظيــم املراســات والتجســيالت
الخطيــة وكذلــك اســتغالل أو تجميــع ايــة بيانــات
حســابية أو إحصائيــة  ،خدمــات الدعايــة واإلعــان
فيــا يتعلــق بخدمــات أخــرى كتلــك املتعلقــة
بالدعايــة واإلعــان بالراديــو والتلفزيــون  ،وكاالت
الدعايــة واإلعــان  ،الدعايــة واإلعــان بالطلــب
الربيــدي  ،تحديــث مــواد الدعايــة واإلعــان ،
تأجــر املســاحات اإلعالنيــة  ،تنظيــم اإلشـراكات يف
خدمــات االتصــاالت لصالــح الغــر  ،إدارة

Trade Mark No.:25654
In Class: 35
Date: 28/09/2014
In Respect of: Advertising; business manage;ment; business administration; office functions
radio and television advertising services; services
rendered by advertising establishments primarily
undertaking communication to the public, declaration or announcements by all means of diffusion
;and concerning all kinds of goods and services
services consisting of the registration, transcription, composition, compilation or systematization
of written communications and registrations, and
also the exploitation or compilation of mathematical or statistical data; advertising services in connection with other services such as those concerning advertising by radio and television; advertising
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عــرض أعــال فنــاين التمثيــل  ،لصــق اإلعالنــات ،
عــرض ســلع عــى وســائط اإلعــام لغايــات البيــع
بالتجزئــة  ،عــرض الســلع  ،اإلعــان بالربيــد املبــارش
 ،نــر مــواد الدعايــة واإلعــان  ،نســخ الوثائــق ،
تنظيــم املعــارض والعــروض التجاريــة للغايــات
التجاريــة أو اإلعالنيــة  ،التنبــؤات االقتصاديــة ،
خدمــات العــروض لغايــات الدعايــة واإلعــان
 ،خدمــات إعــداد منــاذج الدعايــة واإلعــان أو
ترويــج املبيعــات  ،خدمــات إقتطــاع األخبــار أو
املعلومــات املهمــة يف الصحــف  ،اإلعــان والدعايــة
املبــارشة عــى شــبكات الحاســوب  ،إســتطالعات
الــرأي  ،الدعايــة واإلعــان الخارجــي  ،نــر نصوص
الدعايــة واإلعــان  ،اإلعــان بالراديــو والتلفزيــون ،
تأجــر مــواد الدعايــة واإلعــان  ،ترويــج املبيعــات
لآلخريــن  ،البحــث عــن كفالــة  ،كتابــة النصــوص
اإلعالنيــة
بأسم  :ام يب يس اي يب منطقة حرة ذ.م.م
العنــوان  :مبنــى ام يب يس ،الطابــق الخامــس،
مدينــة ديب لإلعــام ،اإلمــارات العربيــة املتحــدة
عنــوان التبليــغ  :نــادر جميــل قمصيــة بيــت
ســاحور -الضفــة الغربيــة ص.ب182 .
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agencies; advertising by mail order; updating of
;advertising matter, rental of advertising space
arranging subscription to telecommunication services for others; business management of performing artists; bill-posting; presentation of goods on
communication media for retail purposes; demonstration of goods; direct mail advertising; dissemination of adverting matter; document reproduction; organization of exhibitions and trade fairs
for commercial or advertising purposes; economic
forecasting; layout services for advertising purposes; modelling for advertising or sales promotion; news clipping services; on-line advertising
on a computer network; opinion polling; outdoor
& advertising; publication of publicity texts; radio
television commercials; rental of publicity materi;al; sales promotion for others; sponsorship search
writing of publicity texts
In the name of: MBC IP FZ-LLC
Address: MBC Building, Fifth Floor, Dubai Media City, United Arab Emirates
Address for Services:

()592

العالمة التجارية رقم 25655:
يف الصنف 25 :
التاريخ 2014/09/28 :

Trade Mark No.:25655
In Class: 25
Date: 28/09/2014
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مــن اجــل  :مالبــس  ،لبــاس القــدم  ،أغطيــة
الــرأس  ،مالبــس داخليــة مضــادة للعــرق  ،مراييــل
(مالبــس)  ،باندانــات (مناديــل للرقبــة)  ،مالبــس
للشــاطئ  ،أحذيــة للشــاطئ  ،أحزمــة (مالبــس) ،
أحذيــة عاليــة الســاق  ،أحذيــة للرياضــة  ،مشــدات
للصــدر  ،قبعــات ذو اطــراف اماميــة (أغطيــة
للــرأس)  ،مالبــس للرياضــة  ،مالبــس مــن الجلــد
والجلــد املُقلّــد  ،معاطــف  ،ياقــات (مالبــس) ،
مبــاذل  ،أغطيــة لألذنــن (مالبــس)  ،مالبــس غربدين
 ،طامقــات  ،قفــازات (مالبــس)  ،قبعــات  ،أربطــة
للــرأس (مالبــس)  ،كعــوب لألحذيــة والجــوارب ،
برانــس (مالبــس)  ،مالبــس محبوكــة  ،نعــال داخليــة
(ضبانــات)  ،جاكيتــات (مالبــس)  ،صــداري (صــدر
القميــص)  ،ألبســة القــدم الجلديــة  ،ربطــات عنــق
 ،مالبــس خارجيــة  ،أرديــة رسواليــة  ،معاطــف
خارجيــة  ،رساويــل داخليــة  ،جاكيتــات مقلنســة
 ،بيجامــات  ،مالبــس جاهــزة  ،صنــادل  ،أوشــحة
 ،شــاالت  ،قمصــان  ،أحذيــة  ،رسوايــل قصــرة ،
تنانــر  ،أخفــاف  ،جالبيــب  ،جــوارب قصــرة  ،نعــال
للبــاس القــدم  ،طامقــات للكاحــل  ،جــوارب طويلــة
 ،بــذالت  ،ســرات  ،أثــواب ســباحة  ،قمصــان
نصــف كــم  ،زخــارف لبــاس القــدم  ،بناطيــل ،
مالبــس داخليــة  ،رساويــل داخليــة  ،بـزات نظاميــة
ُ ،خ ُمــر (مالبــس)  ،مالبــس مضــادة للــاء  ،ســيور
لألحذيــة  ،عصابــات للمعصــم (مالبــس)
بأسم  :ام يب يس اي يب منطقة حرة ذ.م.م
العنــوان  :مبنــى ام يب يس ،الطابــق الخامــس،
مدينــة ديب لإلعــام ،اإلمــارات العربيــة املتحــدة
عنــوان التبليــغ  :نــادر جميــل قمصيــة بيــت
ســاحور -الضفــة الغربيــة ص.ب182 .
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;In Respect of: Clothing; footwear; headgear
;)anti-sweat underclothing; aprons (clothing
bandanas (neckerchiefs); beach clothes; beach
;shoes; belts (clothing); boots; boots for sports
;brassieres; caps (headwear); clothing for sports
;clothing of leather and of imitations of leather
coats; collars (clothing); dressing gowns; ear
;muffs (clothing); gabardines (clothing); gaiters
;)gloves (clothing); hats; headbands (clothing
;)heels for shoes and stockings; hoods (clothing
hosiery; inner soles; jackets (clothing); jumpers
(shirt fronts); leather footwear; neckties; out;er clothing; overalls; overcoats; pants; parkas
;pyjamas; ready-made clothing; sandals; scarves
;shawls; shirts; shoes; shorts; skirts; slippers
smocks; socks; soles for footwear; spats; stockings; suits; sweaters; swimsuits; tee-shirts; tips
;for footwear; trousers; underclothing; underpants
;uniforms; veils (clothing); waterproof clothing
?)welts for shoes; wristbands (clothing

In the name of: MBC IP FZ-LLC
Address: MBC Building, Fifth Floor, Dubai Media City, United Arab Emirates
:Address for Services
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العالمة التجارية رقم 25656:
يف الصنف 16 :

Trade Mark No.:25656
In Class: 16
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التاريخ 2014/09/28 :
مــن اجــل  :الــورق والــورق املقــوى واملنتجــات
املصنوعــة مــن هــذه املــواد وغــر واردة يف فئــات
أخــرى  ،املطبوعــات  ،مــواد تجليــد الكتــب  ،الصــور
الفوتوغرافيــة  ،القرطاســية  ،مواد اللصق املســتعملة
يف القرطاســية أو لغايــات منزليــة  ،مــواد الفنانــن ،
فـرايش الدهــان أو التلويــن  ،اآلالت الكاتبــة واللوازم
املكتبيــة (عــدا األثــاث)  ،مــواد التوجيــه والتدريــس
(عــدا األجهــزة)  ،مــواد التغليــف البالســتيكية (غــر
الــواردة يف فئــات أخــرى)  ،حــروف الطباعــة ،
الكليشــيهات (الراســات)  ،ورق نشــاف  ،أجهــزة
وآالت تجليــد الكتــب (معــدات مكتبيــة)  ،تجاليــد
كتــب  ،مســاند كتــب  ،كتيبــات  ،مــؤرشات للكتــب
 ،كتــب  ،تقاويــم  ،بطاقــات  ،كتالوجــات  ،مصفــات
حــروف الطباعــة  ،دفاتــر يوميــات  ،صــور معــدة
للنقــل  ،رســوم بيانيــة  ،ناســخات  ،كليشــيهات
حفــر  ،كليشــيهات  ،مغلفــات (قرطاســية)  ،نـرات
 ،منــاذج مطبوعــة  ،خرائــط جغرافيــة  ،محســنات
تجزيــع (أمشــاط تخطيــط)  ،مطبوعــات تخطيطيــة
ورســوم بيانيــة ونُســخ تخيطيطيــة  ،بطاقــات تهنئــة
 ،كتــب موجــزة (أدلــة)  ،هكتوغ ـراف (آالت نســخ
بالجيالتــن)  ،بطاقــات دليليــة (قرطاســية)  ،فهــارس
 ،بطاقــات غــر نســيجية  ،صــواين الرســائل  ،أحــرف
الطباعــة  ،حجــارة للطباعــة الحجريــة  ،أشــغال
طباعــة حجريــة فنيــة  ،مطبوعــات حجريــة ،
مجــات (دوريــات)  ،ورق نســخ (قرطاســية)  ،أدلــة

Date: 28/09/2014
In Respect of: Paper, cardboard and goods made
from these materials, not included in other classes; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery
or household purposes; artists’ materials; paint
brushes; typewriters and office requisites (except
furniture); instructional and teaching material
(except apparatus); plastic materials for packag;ing (not included in other classes); printers’ type
printing blocks; blotters; bookbinding apparatus
;and machines (office equipment); bookbinding
book ends; booklets; bookmarkers; books; calen;dars; cards; catalogues; composing sticks; diaries
decalcomanias; diagrams; duplicators; engraving
plates; engravings; envelopes (stationery); flyers; printed forms; geographical maps; graining
combs; graphic prints, representations and repro;)ductions; greeting cards; handbooks (manuals
;hectographs; index cards (stationery); indexes
;)labels not of textile; letter trays; letters (type
;lithographic stones; lithographic works of art
lithographs; magazines (periodicals); manifolds
;(stationery); manuals (handbooks); newsletters
newspapers; notebooks; numbers (type); writing
pads; pads (stationery); pamphlets; pantographs

(كتــب موجــزة)  ،نـرات إخباريــة دوريــة  ،صحــف
 ،دفاتــر  ،أرقــام الطباعــة  ،دفاتــر قطــع للكتابــة ،
دفاتــر قطــع (قرطاســية)  ،كراســات  ،بنتوغــراف
(أدوات نســخ التصاميــم والرســوم) (معــدات رســم)
 ،دوريــات  ،صــور فوتوغرافيــة  ،صــور  ،أجهــزة
لرتكيــب الصــور الفوتوغرافيــة  ،إعالنــات مــن
الــورق أو الــورق املقــوى ِ ،خطــط (مخططــات) ،
طوابــع بريــد  ،بطاقــات بريديــة  ،إعالنــات كبــرة
 ،منشــورات مطبوعــة  ،أجهــزة طباعــة متنقلــة
(لــوزام مكتبيــة)  ،حــروف طباعــة  ،صــور مطبوعــة
(مطبوعــات)  ،بيانــات إعالنيــة  ،ألبومــات  ،الفتــات
مــن الــورق أو الــورق املقــوى  ،تقاويــم للمالحظــات
 ،تذاكــر
بأسم  :ام يب يس اي يب منطقة حرة ذ.م.م

;(drawing instruments); periodicals; photographs
;pictures; apparatus for mounting photographs
placards of paper or cardboard; plans; postage
;stamps; postcards; posters; printed publications
printing sets, portable (office requisites); printing
type; prints (engravings); prospectuses; scrapbooks; signboards of paper or cardboards; tear-off
?calendars; tickets

In the name of: MBC IP FZ-LLC
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العنــوان  :مبنــى ام يب يس ،الطابــق الخامــس ،مدينــة
ديب لإلعــام ،اإلمــارات العربيــة املتحدة
عنــوان التبليــغ  :نــادر جميــل قمصيــة بيــت
ســاحور -الضفــة الغربيــة ص.ب182 .
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Address: MBC Building, Fifth Floor, Dubai Media City, United Arab Emirates
Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 25657:
يف الصنف 30 :
التاريخ 2014/09/20 :
مــن اجــل  :القهــوة والشــاي والــكاكاو والقهــوة
االصطناعيــة؛ األرز؛ التابيــوكا والســاغو؛ الدقيــق
واملســتحرضات املصنوعــة مــن الحبــوب؛ الخبــز
والفطائــر والحلويــات؛ الحلويــات املثلجــة؛ عســل
النحــل والعســل األســود؛ الخمــرة ومســحوق
الخبيــز؛ امللــح؛ الخــردل؛ الخــل والصلصــات
(التوابــل)؛ البهــارات؛ الثلــج ،نودلــز (معكرونــة
رقيقــة) ،معكرونــة ،رافيــول (عجينــة محشــوة
باللحــم)؛ كوســكويس (مفتــول مغــريب) ،دقيــق
للطعــام ،الســميد ،نشــا للطعــام
بأسم  :سيلفا جيدا سانايى انونيم شريكيتي

Trade Mark No.:25657
In Class: 30
Date: 20/09/2014
In Respect of: Coffee, tea, cocoa and artificial
coffee; rice; tapioca and sago; flour and preparations made from cereals; bread, pastry and
confectionery; ices; sugar, honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice; noodles, macaroni,
ravioli, couscous; flour for food, semolina, starch
for food.

In the name of: SELVA GIDA SANAYI
ANONIM SIRKETI
العنــوان  :كونيــا اورجانيــزى ســانايى بولجيــىAddress: Konya Organize Sanayi Bolgesi, Buyuk ،
بويــوك كاياجيــك ماهاليــى ،جوزيلكونــاك
Kayacik Mahallesi, Guzelkonak Sokak, No: 6,
ســوكاك ،نــو ،6 :سيلشــوكلو  -كونيــا  /تركيــا
Selcuklu - Konya / Turkey
عنــوان التبليــغ  :نــادر جميــل قمصيــة بيــت
Address for Services:
ســاحور -الضفــة الغربيــة ص.ب182 .

العدد الثاين عرش 2015 / 4 / 19

428

()595

العالمة التجارية رقم 25658:
يف الصنف 43 :
التاريخ 2014/09/28 :
مــن اجــل  :خدمــات توفــر األطعمــة واملرشوبــات  ،أماكــن اإلقامــة
املؤقتــة  ،املقاهــي  ،الكافترييــات  ،الفنــادق  ،الفنــادق الصغــرة
(موتيــات)  ،املطاعــم  ،مطاعــم الخدمــة الذاتيــة  ،مطاعــم الوجبــات
الخفيفــة  ،املطاعــم املؤقتــة أو املتنقلــة (الكانتينــات)  ،التزويــد
بالطعــام والــراب  ،توفــر أماكــن إقامــة للعطــات  ،خدمــات
الحجــوزات والحجــز للمطاعــم وأماكــن اإلقامــة املؤقتــة للعطــات
 ،مكاتــب تأمــن اإلقامــة (الفنــادق وال ُنــزل)  ،تأجــر أماكــن اإلقامــة
املؤقتــة  ،بيــوت الســياح  ،حجــز الفنــادق

بأسم  :ايه دبليو جيه إنفستمنت ليمتد
العنــوان  :ص.ب ،3140 .رود تــاون ،تورتــوال ،جــزر العــذراء
الربيطانيــة
عنــوان التبليــغ  :نــادر جميــل قمصيــة بيــت ســاحور -الضفــة
الغربيــة ص.ب182 .

Trade Mark No.:25658
In Class: 43
Date: 28/09/2014
In Respect of: Services for providing
food and drink, temporary accommodation, cafes, cafeterias, hotel, motels,
restaurants, self-service restaurants,
snack-bars, canteens, catering, providing holiday accommodation, booking
and reservation services for restaurants
and holiday accommodation, accommodation bureaux (hotels, boarding
houses), rental of temporary accommodation, tourist homes, hotel reservation
.In the name of: Awj Investments Ltd
Address: P. O. Box 3140, Road Town,
Tortola, British Virgin Islands
Address for Services:

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحامية املطلق باستخدام الكلامت والعبارات والرسومات الوصفية ذات
االستخدام العام مبعزل عن العالمة
()596

العالمة التجارية رقم 25659:

Trade Mark No.:25659
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In Class: 29
Date: 25/09/2014
In Respect of: Meat, fish, poultry and game, meat
extracts, dried and frozen meat, chicken, edible
poultry and meat slices, beef burger, chicken
burger, sausages, schnitzel, frozen fish slices, hotdogs, chicken liver, chicken wings, jellies, jams,
compotes, eggs, milk and milk products, edible
oils and fats. Preserved, frozen, dried and cooked
fruits and vegetables such as: potato chips, hum.mus (chickpea paste), soya beans

يف الصنف 29 :
التاريخ 2014/09/25 :
مــن اجــل  :اللحــوم ،االســاك ،لحــوم الدواجــن
و الصيــد ،خالصــات اللحــم ،اللحــوم املجمــدة
واملجففــة ،الدجــاج ،رشائــح اللحــم والدجــاج
املعــدة لــاكل ،همربغــر العجــل ،همربغــر الدجــاج،
الســجق ،الشنيتســل ،رشائــح الســمك املجمــد،
النقانــق ،الكبــدة  ،اجنحــة الدجــاج ،الجيــي ،املــرىب،
الفواكــة املطبوخــة بالســكر ،البيــض ،الحليــب،
منتجــات الحليــب ،الزيــوت والدهــون املعــدة
لــاكل ،الفواكــة والخضــار املحفوظــة واملفــرزة
و املجففــة واملطبوخــة ،مثــل :رقائــق البطاطــا،
الحمــص (عجينــة الحمــص) ،فــول الصويــا.
بأسم  :أرشف جميل ميخائيل قمصية
In the name of: Ashraf J.M. Qumsieh
العنــوان  :بيــت ســاحور  -بيــت بصــة  ،ص  .ب Address: Biet_sahour / biet_bassa /P.O.Box 182 /
Palestine
 ، 182فلســطني
Address for Services:
عنوان التبليغ  :بيت ساحور  -ص ب 182

()597

العالمة التجارية رقم 25660:
يف الصنف 18 :
التاريخ 2014/09/28 :
من اجل  :الحقائب مبختلف انواعها
بأسم  :امجد ماجد عبد الدويك
العنوان  :الخليل منرة 0599210089
عنوان التبليغ  :الخليل منرة 0599210089

Trade Mark No.:25660
In Class: 18
Date: 28/09/2014
In Respect of: BAGS IN ALL KINDS
In the name of: AMJAD MAJED ABED DEWIEK
Address: HEBRON NIMRA
Address for Services : HEBRON NIMRA
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العالمة التجارية رقم 25661:
يف الصنف 36 :
التاريخ 2014/09/28 :
مــن اجــل  :خدمــات التامــن  ،الشــؤون التمويليــة
،الشــؤون املاليــة ،الشــؤون العقاريــة
بأســم  :رشكــة الشــبكة الفلســطينية للمحروقــات
والخدمــات التقنيــة
العنوان  :العيزرية قرب بنك االردن
عنــوان التبليــغ  :ص.ب- 19825.العيزريــة -
فلســطني
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Trade Mark No.:25661
In Class: 36
Date: 28/09/2014
In Respect of: Insurance,Financial affairs,monetary affairs,real estate
In the name of: Sharekt Shabaka Al falastinea
Lmahrokat wkadmat Tekanea
Address: al ezarea krb bank Ardan
Address for Services:

()599

العالمة التجارية رقم 25662:
يف الصنف 25 :
التاريخ 2014/09/28 :
من اجل  :املالبس واالحذية.
بأسم  :امجد ماجد عبد الدويك
العنوان  :الخليل منرة 0599210089
عنوان التبليغ  :الخليل منرة 0599210089

Trade Mark No.:25662
In Class: 25
Date: 28/09/2014
In Respect of: CLOTHES AND SHOES
In the name of: AMJAD MAJED ABED DEWIEK
Address: HEBRON NIMRA
HEBRON NIMRA :Address for Services
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Trade Mark No.:25663
العالمة التجارية رقم 25663:
In Class: 29
يف الصنف 29 :
Date: 28/09/2014
التاريخ 2014/09/28 :
من اجل  :فستق,بزر
In Respect of: PEANUT,SEEDS
بأسم  :ارشف احمد محمد قرنة
In the name of: ASHRAF AHMAD MOHAMAD QURNEH
Address: BETHLEHEM,ALTAAMREالعنوان  :بيت لحم التعامرة ,بريضعة,جوال0599138041:
H,BREDAAH JAWWAL:0599138041
عنــوان التبليــغ  :بيــت لحــم التعامــرة
BETHLE� :Address for Servicess
HEM,ALTAAMREH,BREDAAH JAW ,بر يضعة  ,جــو ا ل 0 5 9 9 1 3 8 0 4 1 :
WAL:0599138041

()601

العالمة التجارية رقم 25664:
يف الصنف 11 :
التاريخ 2014/09/29 :
مــن اجــل  :لــوازم للحاممــات  ،معــدات للحاممــات  ،معدات
لحــام الســاونا  ،معــدات للحــام  ،أدوات صحيــة عامة
بأســم  :رشكــة رويــال الصناعيــة التجاريــة املســاهمة
الخصوصيــة املحــدودة
العنوان  :الخليل – حرم الرامة – قيزون
عنوان التبليغ  :الخليل

Trade Mark No.:25664
In Class: 11
Date: 29/09/2014
In Respect of: Bath fittings,Bath installations,Bath installations,(Sauna),Fittings
(Bath)Cream bo
In the name of: SHRIKAT ROYAL INDUSTRIAL TRADING CO
Address: Hebron AL-Rameh
Address for Services:
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مالحظــة  :ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــات والعبــارات ذات االســتخدام العــام
مبعــزل عــن العالمــة

()602

Trade Mark No.:25665
العالمة التجارية رقم 25665:
In Class: 17
يف الصنف 17 :
Date: 29/09/2014
التاريخ 2014/09/29 :
مــن اجــل  :أنابيــب مرنــة غــر معدنيــة  ،وصــات In Respect of: Flexible tubes ,not metal ,Junctions
غــر معدنيــة لألنابيــب  ،أطــواق منــع تــرب , not of metal,for pipes Pipe gaskets , Pipes ,(Joint
لألنابيــب  ،أغلفــه غــر معدنيــة لألنابيــب  ،أغلفــة
)packings for)Pipes Junctions for ),not of metal
وصــل لألنابيــب .
بأســم  :رشكــة رويــال الصناعيــة التجارية املســاهمة In the name of: SHRIKAT ROYAL INDUSTRI-
الخصوصيــة املحدودة
AL TRADING CO
العنوان  :الخليل – حرم الرامة – قيزون
Address: Hebron AL-Rameh
عنوان التبليغ  :الخليل
Address for Services:
مالحظــة  :ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــات والعبــارات ذات االســتخدام العــام
مبعــزل عــن العالمــة

()603

العالمة التجارية رقم 25666:
يف الصنف 17 :
التاريخ 2014/09/29 :

Trade Mark No.:25666
In Class: 17
Date: 29/09/2014
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مــن اجــل  :أنابيــب مرنــة غــر معدنيــة  ،وصــات غــر معدنيــة In Respect of: Flexible tubes ,not metal
لألنابيــب  ،أطــواق منــع تــرب لألنابيــب  ،أغلفــه غــر معدنيــة
,Junctions , not of metal,for pipes Pipe
لألنابيــب  ،أغلفــة وصــل لألنابيــب .
gaskets , Pipes ,(Joint packings for)Pipes
)Junctions for ),not of metal
بأســم  :رشكــة رويــال الصناعيــة التجاريــة املســاهمة الخصوصيــة In the name of: SHRIKAT ROYAL IN-
املحــدودة
DUSTRIAL TRADING CO
العنوان  :الخليل – حرم الرامة – قيزون
Address: Hebron AL-Rameh
عنوان التبليغ  :الخليل
Address for Services:
مالحظــة  :ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــات والعبــارات ذات االســتخدام العــام
مبعــزل عــن العالمــة

()604

العالمة التجارية رقم 25667:
يف الصنف 11 :
التاريخ 2014/09/29 :
مــن اجــل  :حنفيــات للمواســر  ،حنفيــات خلــط ملواســر امليــاه
 ،حنفيــات (صنابــر) لخطــوط األنابيــب  ،حنفيــات (صنابــر ،
ســدادات ) (ســطامات) للمواســر
بأســم  :رشكــة رويــال الصناعيــة التجاريــة املســاهمة الخصوصيــة
املحدودة
العنوان  :الخليل – حرم الرامة – قيزون
عنوان التبليغ  :الخليل

Trade Mark No.:25667
In Class: 11
Date: 29/09/2014
In Respect of: Faucets for pipes (Am),Mixer taps for water pipes , Pipe line
cocks (spigots Taps(cocks,spigots)faucets (Am) for pipes (faucets
In the name of: SHRIKAT ROYAL INDUSTRIAL TRADING CO
Address: Hebron AL-Rameh
Address for Services:

مالحظــة  :ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــات والعبــارات ذات االســتخدام العــام
مبعــزل عــن العالمــة
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العالمة التجارية رقم 25668:
يف الصنف 11 :
التاريخ 2014/09/29 :
مــن اجــل  :حنفيــات للمواســر  ،حنفيــات خلــط ملواســر امليــاه
 ،حنفيــات (صنابــر) لخطــوط األنابيــب  ،حنفيــات (صنابــر ،
ســدادات ) (ســطامات) للمواســر
بأســم  :رشكــة رويــال الصناعيــة التجاريــة املســاهمة الخصوصيــة
املحــدودة
العنوان  :الخليل – حرم الرامة – قيزون
عنوان التبليغ  :الخليل

Trade Mark No.:25668
In Class: 11
Date: 29/09/2014
In Respect of: Faucets for pipes (Am),Mixer taps for water pipes , Pipe line
cocks (spigots Taps(cocks,spigots)faucets (Am) for pipes (faucets
In the name of: SHRIKAT ROYAL INDUSTRIAL TRADING CO
Address: Hebron AL-Rameh
Address for Services:

مالحظــة  :ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام كلمــة Mixersذات االســتخدام العــام
مبعــزل عــن العالمــة

()606

العالمة التجارية رقم 25669:
يف الصنف 30 :
التاريخ 2014/09/29 :
مــن اجــل  :األرز واملســتحرضات املصنوعــة مــن
الحبــوب
بأســم  :رشكــة محامــص ومطاحــن قهــوة ابــو
شــخيدم
العنوان  :الخليل  /شارع منرا
عنوان التبليغ 2217667 :

Trade Mark No.:25669
In Class: 30
Date: 29/09/2014
In Respect of: Rice , preparations made from
cereals
In the name of: Shareket mahames wa matahen
qahwet abu shkhedem alkobra
Address: Hebron
Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 25670:
يف الصنف 35 :
التاريخ 2014/09/29 :
مــن اجــل  :الدعايــة واإلعــان وإدارة وتوجيــه األعــال
وتفعيــل النشــاط املكتبــي .
بأســم  :رشكــة محامــص ومطاحــن قهــوة ابــو شــخيدم
الكــرى العاديــة العامــة
العنوان  :الخليل  /شارع منرا
عنوان التبليغ 2217667 :

Trade Mark No.:25670
In Class: 35
Date: 29/09/2014
In Respect of: Advertising; business management; business administration; office
functions
In the name of: Shareket mahames wa matahen qahwet abu shkhedem alkobra aladia
alama
Address: Hebron
:Address for Services

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحامية املطلق باستخدام الكلامت والعبارات والرسومات الوصفية ذات
االستخدام العام مبعزل عن العالمة
()608

العالمة التجارية رقم 25671:
يف الصنف 16 :
التاريخ 2014/09/29 :
مــن اجــل  :الــورق والــورق املقــوى ,واملنتوحــات
املصنوعــة مــن هــذه املــواد وغــر ورادة يف فئــات
اخــرى  ,املطبوعــات  ,مــواد التجليــد الكتــب ،
الصــور الفوتغرافيــة  ،القرطاســية مــواد اللصــق
املســتعملة يف القرطاســية او لغايــات منزليــة
ومــواد الفنانــن  ،فــرايش الدهــان او التلويــن ،

Trade Mark No.:25671
In Class: 16
Date: 29/09/2014
In Respect of: Paper, cardboard and goods made
from these materials, not included in other classes; printed matter; bookbinding material; photo
or household purposes; artists’ materials; paint
brushes; typewriters and office requisites (except
furniture); instructional and teaching material graphs; stationery; adhesives for stationery
(except apparatus); plastic materials for packag
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اآلالت الكاتبــة والــوازم املكتبيــة ( عــدا األثــاث
) مــواد التوجيــه والتدريــس ( عــدا األجهــزة ) ،
مــواد التغليــف البالســتيكية ( غــر الــواردة يف
فئــات اخــرى ) حــروف الطباعــة ( األكليشــيهات
) الراســات
بأسم  :رجايئ محمد حمدان حميد
العنوان  :بيت عنان  /الشارع الرئييس
عنوان التبليغ  :بيت عنان  /الشارع الرئييس
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;ing (not included in other classes); printers’ type
.printing blocks

In the name of: rajai mohamed hamdan hameed
Address: beat anan / alsharea alraeese
Address for Services : beat anan / alsharea alraeese
()609

Trade Mark No.:25674
العالمة التجارية رقم 25674:
In Class: 30
يف الصنف 30 :
Date: 01/10/2014
التاريخ 2014/10/01 :
مــن اجــل  :الحلويــات ،الشــوكوالته ،مصــاص In Respect of: Confectionary, Chocolate, lollipop,
األطفــال ،الحلــوى ،البســكويت ،الكيــك (الكعــك)candy, Biscuits, Cakes, Chewing gum, Sugar free ،
العلــك (اللبــان) ،العلــك (اللبــان) الخــايل مــن
Chewing gum
الســكر (بــدون ســكر)
بأسم  :رشكة نحلة كوربوريشن ليمتد
In the name of: Nahleh Corporation Limited
العنــوان  :املنطقــة الحــرة – جبــل عــي ,ديب,
Address: Free Zone - Jabal Ali, Dubai, United
االمــارات العربيــة املتحــدة
Arab Emirates
Address for Services:
عنــوان التبليغ /AGIP - TMP Agents :
P.O Box 3800 Al-Beereh

()610

العالمة التجارية رقم 25675:
يف الصنف 5 :

Trade Mark No.:25675
In Class: 5
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Date: 01/10/2014
2014/10/01 : التاريخ
In Respect of: Pharmaceutical preparations. Food  االغذيــة. املســتحرضات الصيدالنيــة: مــن اجــل
واملكمــات الغذائيــة لالســتعامل الطبــي
and nutritional supplements for medical use
 بيري فابره ميديكامنت: بأسم
In the name of: PIERRE FABRE MEDICAMENT
Address: 45 place Abel Gance, 92100 BOU92100 , بليــس ابيــل غانــس45 : العنــوان
LOGNE BILLANCOURT, France
 فرنســا,بولوغنــه بيالنكــورت
Address for Services:
/AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ
P.O Box 3800 Al-Beereh

)611(

Trade Mark No.:25676
In Class: 5
Date: 01/10/2014
In Respect of: Pharmaceutical preparations
In the name of: CHUGAI SEIYAKU KABUSHI).KI KAISHA (Chugai Pharmaceutical Co., Ltd
Address: 5-1, Ukima 5-chome, Kita-ku, Tokyo,
JAPAN
Address for Services:

25676: العالمة التجارية رقم
5 : يف الصنف
2014/10/01 : التاريخ
 املستحرضات الصيدالنية: من اجل
 تشــوغاي ســياكو كابوشــييك كايشــا: بأســم
). ال يت دي,.(تشــوغاي فارماكيوتيــكال كــو
,كــو- كيتا,تشــومي-5  اوكيــا,1-5 : العنــوان
 اليابــان,طوكيــو
/AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ
P.O Box 3800 Al-Beereh

)612(

Trade Mark No.:25677
In Class: 3
Date: 01/10/2014
In Respect of: hair remover cosmatics

25677: العالمة التجارية رقم
3 : يف الصنف
2014/10/01 : التاريخ
 مزيل شعر ومواد تجميل: من اجل
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بأسم  :محمد جواد عبد املعطي احمد عرفة
العنــوان  :محمــد جــواد عبــد املعطــي احمــد عرفــة
ترقوميــا 0595330332
عنــوان التبليــغ  :محمــد جــواد عبــد املعطــي احمــد
عرفــة ترقوميــا 0595330332
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In the name of: Mohamad Jawad Abd Arafeh
Address: alkhalil
Address for Services : alkhalil

()613

العالمة التجارية رقم 25678:
يف الصنف 30 :
التاريخ 2014/10/01 :
من اجل  :العسل
بأسم  :يعقوب عايد حسني تالحمة
العنوان  :الخليل -الربج-دورا
عنوان التبليغ  :الخليل -الربج-دورا

Trade Mark No.:25678
In Class: 30
Date: 01/10/2014
In Respect of: HONEY
In the name of: YACOUB A.H.TALAHMA
Address: HEBRON ALBURJ DURA
Address for Services : HEBRON ALBURJ
DURA

مالحظــة  :ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــات والعبــارات والرســومات الوصفيــة
ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة
( )614

العالمة التجارية رقم 25680:
يف الصنف 29 :
التاريخ 2014/10/02 :

Trade Mark No.:25680
In Class: 29
Date: 02/10/2014
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مــن اجــل  :اللحــوم واألســاك والطيــور الداجنــة
وطيــور الصيــد– مســتخرجات اللحــوم– اللحــوم
املحفوظــة واملعلبــة -الفواكــه والخــراوات
املحفوظــة واملجففــة واملطهيــة– الجيالتــن
واملربيــات– األغذيــة املحفوظــة واملخلــات -اللــن
ويــره مــن منتجــات األلبــان (زبــدة وســمنة
حيــواين)– جبنــة وحليــب مجفــف وشــحوم
صالحــة للتغذيــة -الزيــوت– زيــوت مهدرجــة
صالحــة للتغذيــة– زبــدة نباتيــة– مارغريــن.
بأسم  :مهدي وحيد عبد العزيز ابو زينة
العنــوان  :الخليــل املربعــة مقابــل املســكوبية
0599205268
عنــوان التبليــغ  :الخليــل املربعــة مقابــل
0599205268
املســكوبية
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In Respect of: Meat, fish, poultry and game; meat
extracts; preserved, dried and cooked fruits and
vegetables; jellies, jams, fruit sauces; eggs, milk
and milk products; edible oils and fats

In the name of: mahdi wahid abu zaineh
Address: alkhalil
Address for Services : alkhalil

()615

العالمة التجارية رقم 25681:
يف الصنف 5 :
التاريخ 2014/10/02 :
من اجل  :املستحرضات الصيدلية البرشية.
بأسم  :جونسون اند جونسون
العنــوان  :رشكــة مــن نيوجــريس ،ون جونســون انــد جونســون
بــازا ،نيــو برانزويــك ،نيــو جــريس ،08933 ،الواليــات
املتحــدة االمريكيــة
عنــوان التبليــغ  :عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة ،محامــون ،ص.ب
,74رام اللــه

Trade Mark No.:25681
In Class: 5
Date: 02/10/2014
In Respect of: Human pharmaceutical
.preparations
In the name of: Johnson & Johnson
Address: a New Jersey Corporation of
One Johnson & Johnson Plaza, New
.Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A
:Address for Services
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العالمة التجارية رقم 25682:

Trade Mark No.:25682
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يف الصنف 5 :
التاريخ 2014/10/02 :
من اجل  :املستحرضات الصيدلية البرشية.
بأسم  :جونسون اند جونسون
العنــوان  :رشكــة مــن نيوجــريس ،ون جونســون
انــد جونســون بــازا ،نيــو برانزويــك ،نيــو جــريس،
 ،08933الواليــات املتحــدة االمريكيــة
عنــوان التبليــغ  :عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة،
محامــون ،ص.ب ,74رام اللــه
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In Class: 5
Date: 02/10/2014
In Respect of: Human pharmaceutical prepara.tions
In the name of: Johnson & Johnson
Address: a New Jersey Corporation of One
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New
.Jersey, 08933 U.S.A
Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 25683:
يف الصنف 5 :
التاريخ 2014/10/02 :
من اجل  :املستحرضات الصيدلية البرشية.
بأسم  :جونسون اند جونسون
العنــوان  :رشكــة مــن نيوجــريس ،ون جونســون
انــد جونســون بــازا ،نيــو برانزويــك ،نيــو جــريس،
 ،08933الواليــات املتحــدة االمريكيــة
عنــوان التبليــغ  :عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة،
محامــون ،ص.ب ,74رام اللــه

Trade Mark No.:25683
In Class: 5
Date: 02/10/2014
In Respect of: Human pharmaceutical prepara.tions
In the name of: Johnson & Johnson
Address: a New Jersey Corporation of One
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New
.Jersey, 08933 U.S.A
Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 25684:
يف الصنف 5 :
التاريخ 2014/10/02 :

Trade Mark No.:25684
In Class: 5
Date: 02/10/2014
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من اجل  :املستحرضات الصيدلية البرشية.
بأسم  :جونسون اند جونسون
العنــوان  :رشكــة مــن نيوجــريس ،ون جونســون
انــد جونســون بــازا ،نيــو برانزويــك ،نيــو جــريس،
 ،08933الواليــات املتحــدة
عنــوان التبليــغ  :عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة،
محامــون ،ص.ب ,74رام اللــه
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In Respect of: Human pharmaceutical preparations
In the name of: Johnson & Johnson
Address: a New Jersy Corporation of One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New
.Jersey, 08933 U.S.A
Address for Services:

()619

العالمة التجارية رقم 25685:
يف الصنف 9 :
التاريخ 2014/10/02 :
مــن اجــل  :أجهــزة املراقبــة اإللكرتونيــة
وبرمجياتهــا؛ الشاشــات وأجهــزة االستشــعار
وأجهــزة الكمبيوتــر التــي ميكــن ارتداؤهــا لقيــاس
ورصــد وتســجيل ونقــل البيانــات الفســيولوجية
والحيويــة مثــل معــدل رضبــات القلــب والنبــض
ودرجــة حــرارة الجســم ،ونســبة التعــرق
وضغــط الــدم وأمنــاط النــوم والوقــت واملســافة
والرسعــة و نســبة الســعرات الحراريــة املحروقــة
وغريهــا مــن قياســات اللياقــة البدنيــة؛ واجهــات
اســتخدام اجهــزة الكمبيوتــر والهواتــف الذكيــة؛
قطــع و برمجيــات املراقبــة واإلستشــعار ألجهــزة
الكمبيوتــر التــي ميكــن ارتداؤهــا لقيــاس ورصــد
وتســجيل ونقــل البيانــات الفســيولوجية والحيويــة
مثــل معــدل رضبــات القلــب والنبــض ودرجــة
حــرارة الجســم ،ونســبة التعــرق وضغــط الــدم
وأمنــاط النــوم ،والوقــت واملســافة والرسعــة و
نســبة الســعرات الحراريــة املحروقــة وغريهــا مــن
قياســات اللياقــة البدنيــة؛ أجهــزة الكمبيوتــر التــي
ميكــن ارتداؤهــا لقيــاس البيانــات البيومرتيــة

Trade Mark No.:25685
In Class: 9
Date: 02/10/2014
In Respect of: Electronic monitoring apparatus
and software; monitors, sensors, and wearable
computing devices to measure, monitor, record,
and transmit physiological and biometric data
such as heart rate, pulse, body temperature,
perspiration, blood pressure, sleep patterns, time,
distance, pace, calories burned, and other fitness
measurements; computer and smartphone interfaces; monitoring and sensing hardware and software for wearable computing devices that measure, monitor, record and transmit physiological
and biometric data such as heart rate, pulse, body
temperature, perspiration, blood pressure, sleep
patterns, time, distance, pace, calories burned,
and other fitness measurements; wearable computing devices to measure biometric and physiological data; data processing devices for personal
wear; wireless computing devices that transfer
data to computers, personal digital assistants
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والفســيولوجية؛ أجهــزة معالجــة البيانــات لالرتداء
الشــخيص؛ أجهــزة الحوســبة الالســلكية لنقــل
البيانــات إىل أجهــزة الكمبيوتــر واملســاعدات
الرقميــة الشــخصية والهواتــف الذكيــة وتطبيقــات
الربمجيــات وواجهــات املســتخدمني مــن خــال
مواقــع االنرتنــت وشــبكات الكمبيوتــر واالتصــاالت
اإللكرتونيــة األخــرى؛ الهواتــف الذكيــة؛ الهواتــف
املحمولــة؛ املســاعدات الرقميــة الشــخصية؛ أجهــزة
الكمبيوتــر؛ أجهــزة الكمبيوتــر اللوحــي؛ خــوادم
أجهــزة الكمبيوتــر والشــبكات؛ معــدات معالجــة
البيانــات؛ مراكــز البيانــات؛ جهــزة االتصــاالت
الالســلكية؛ قطــع وبرامــج تشــغيل الشــبكات
املحليــة (الن) و شــبكات املناطــق الواســعة
(وان)؛ تطبيقــات برامــج أجهــزة الكمبيوتــر
والهواتــف الذكيــة وأجهــزة الكمبيوتــر اللوحــي؛
أشــباه املوصــات؛ الدوائــر املتكاملــة؛ املعالجــات
الصغــرة؛ قطــع أجهــزة الكمبيوتــر؛ قطــع وبرامــج
أجهــزة الكمبيوتــر وأجهــزة اإلتصــاالت الســلكية
و االســلكية؛ بطاقــات واجهــات الشــبكات (ان
اي يس)؛ أنظمــة تشــغيل أجهــزة الكمبيوتــر؛
مجموعــات رقائــق أجهــزة الكمبيوتــر؛ لوحــات
أجهــزة الكمبيوتــر؛ رقائــق الجرافيــك؛ لوحــات
الجرافيــك؛ بطاقــات الجرافيــك؛ أجهــزة تســجيل
و بــث أو إعــادة انتــاج الصــوت أو الصــور؛
األجهــزة واملنصــات والربامــج املســتخدمة مــع أو
الحوســبة الســحابية واإلنرتنــت؛ أجهــزة الشــحن
اإللكرتونيــة؛ أجهــزة الشــحن اإللكرتونيــة االســلكية
لإلكسســوارات؛ قطــع و برامــج أجهــزة الكمبيوتــر
املضــادة للفريوســات يف الفئــة .9
بأسم  :إنتيل كوربوريشن
العنــوان  2200 :ميشــيون كوليــج بوليفــارد ،
ســانتا كالرا  ،كاليفورنيــا ، 8119 – 95052
الواليــات املتحــدة األمريكيــة
عنــوان التبليــغ  :ص.ب  74472البــرة .هاتــف
2989760
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, smart phones, software applications and user interfaces through internet websites and other com;puter and electronic communication networks
smartphones; cell phones; personal digital assistances; computers; electronic tablets; computer
;and network servers; data processing equipment
;data centers; wireless communication devices
local area network (LAN) and wide area network
(WAN) hardware and operating software; software applications for computers, smartphones
;and tablets; semiconductors; integrated circuits
microprocessors; computer hardware; computer
;and telecommunications hardware and software
network interface cards (NICs); computer firm;ware; computer chipsets; computer motherboards
graphic chips; graphic boards; graphic cards; apparatus for recording, transmission, or reproduction of sound or images; devices, platforms and
software used with or for cloud computing and
;the internet of things; electronic charging devices
wireless electronic charging devices for accessories; computer anti-virus software and hardware.

In the name of: Intel Corporation
Address: 2200 Mission College Boulevard,Santa
Clara, California 95052-8119, United States of
)America (USA
Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 25686:
يف الصنف 10 :
التاريخ 2014/10/02 :
مــن اجــل  :أجهــزة ومكونــات االستشــعار واملراقبــة
لجمــع البيانــات البيومرتيــة والفســيولوجية؛ أجهــزة
قيــاس النبــض؛ أجهــزة مراقبــة القلــب والنــوم؛
أجهــزة مراقبــة ضغــط الــدم؛ أجهــزة وأدوات قيــاس
اللياقــة البدنيــة يف الفئــة .10
بأسم  :إنتيل كوربوريشن
العنــوان  2200 :ميشــيون كوليــج بوليفــارد ،
ســانتا كالرا  ،كاليفورنيــا ، 8119 – 95052
الواليــات املتحــدة األمريكيــة
عنــوان التبليــغ  :ص.ب  74472البــرة .هاتــف
2989760
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Trade Mark No.:25686
In Class: 10
Date: 02/10/2014
In Respect of: Sensors, monitoring components
and devices for gathering biometric and physiological data; pulse meters; heart and sleep monitors; blood pressure monitors; fitness measuring
.instruments and devices
In the name of: Intel Corporation
Address: 2200 Mission College Boulevard,Santa
Clara, California 95052-8119, United States of
)America (USA
Address for Services:

()621

العالمة التجارية رقم 25687:
يف الصنف 14 :
التاريخ 2014/10/02 :
مــن اجــل  :املجوهــرات والســاعات واألســاور
والخواتــم واملعــادن الثمينــة واألحجــرة واألحجــار
الكرميــة التــي تدمــج وظائــف املراقبــة و اإلبــاغ
عــن بيانــات النشــاط البــدين و اللياقــة البدنيــة مثــل
معــدل رضبــات القلــب والنبــض ودرجــة الحــرارة
ونســبة التعــرق والوقــت واملســافة والرسعــة ونســبة
حــرق الســعرات الحراريــة وأمنــاط النــوم وكذلــك

Trade Mark No.:25687
In Class: 14
Date: 02/10/2014
In Respect of: Jewelry, watches, bracelets, rings,
precious metals, stones, and gemstones that incorporate functions for monitoring and reporting
fitness and activity data, such as heart rate, pulse,
calories burned, and sleep patterns, as well as cumulative activity information; watches and bracelets that collect, store, transfer and communicate
temperature, perspiration, time, distance, personal
,digital assistants, data to computers pace
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املعلومــات الخاصــة الرتاكميــة؛ الســاعات واألســاور
smart phones, and software applications and ,
التــي تقــوم بجمــع وتخزيــن ونقــل وتوصيــل interfaces through internet websites and computer
البيانــات إىل أجهــزة الكمبيوتــر واملســاعدات
.and electronic communication networks
الرقميــة الشــخصية والهواتــف الذكيــة وتطبيقــات
الربامــج والواجهــات مــن خــال مواقــع االنرتنــت
وشــبكات الكمبيوتــر واالتصــاالت اإللكرتونيــة .يف
الفئــة .14
بأسم  :إنتيل كوربوريشن
In the name of: Intel Corporation
العنــوان  2200 :ميشــيون كوليــج بوليفــارد Address: 2200 Mission College Boulevard,Santa ،
Clara, California 95052-8119, United States of
ســانتا كالرا  ،كاليفورنيــا ، 8119 – 95052
)America (USA
الواليــات املتحــدة األمريكيــة
Address for Services:
عنــوان التبليــغ  :ص.ب  74472البــرة .هاتــف
2989760
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العالمة التجارية رقم 25688:
يف الصنف 25 :
التاريخ 2014/10/02 :
مــن اجــل  :املالبــس؛ املالبــس خاصــة القمصــان
والبلــوزات و السـرات الخفيفــة والباليــز والبناطيل
والرساويــل القصــرة وبــدل الســباحة واألحذيــة
والجــوارب ومالبــس النــوم واملالبــس التحتيــة
ومالبــس النــوم ذات القطعــة الواحــدة والخــوذ
والقبعــات والقفــازات واألوشــحة وااللكرتونيــات
التــي ميكــن ارتداؤهــا التــي تدمــج وظائــف املراقبة
و اإلبــاغ عــن بيانــات النشــاط البــدين و اللياقــة
البدنيــة مثــل معــدل رضبــات القلــب والنبــض
ودرجــة الحـرارة ونســبة التعــرق والوقــت واملســافة
والرسعــة ونســبة حــرق الســعرات الحراريــة وأمنــاط
النــوم وكذلــك املعلومــات الخاصــة الرتاكميــة؛
االلكرتونيــات التــي ميكــن ارتداؤهــا يف الفئــة .25
بأسم  :إنتيل كوربوريشن

Trade Mark No.:25688
In Class: 25
Date: 02/10/2014
In Respect of: Clothing; clothing, namely, shirts,
sweaters, sweatshirts, tops, pants, shorts, swim
suits, shoes, socks, pajamas, undergarments, onesies, helmets, hats, gloves, scarves and wearable
electronics incorporating functions for monitoring and reporting fitness and activity data, such as
heart rate, pulse, temperature, perspiration, time,
distance, pace, calories burned, and sleep pat;terns, as well as cumulative activity information
.wearable electronics

In the name of: Intel Corporation
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العنــوان  2200 :ميشــيون كوليــج بوليفــارد ،
ســانتا كالرا  ،كاليفورنيــا ، 8119 – 95052
الواليــات املتحــدة األمريكيــة
عنــوان التبليــغ  :ص.ب  74472البــرة .هاتــف
2989760
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Address: 2200 Mission College Boulevard,Santa
Clara, California 95052-8119, United States of
)America (USA
Address for Services:
()623

العالمة التجارية رقم 25689:
يف الصنف 42 :
التاريخ 2014/10/08 :
مــن اجــل  :الخدمــات العلميــة والتقنيــة وخدمــات
البحــث والتصميــم املتعلقــة بهــا ،خدمــات
التحاليــل واألبحــاث الصناعيــة ،خدمــات تصميــم
وتطويــر عتــاد وبرامــج الكمبيوتــر.
بأسم  :بت الند للحلول التقنية
العنوان  :أبوديس  -القدس
عنوان التبليغ  :أبوديس  -القدس

Trade Mark No.:25689
In Class: 42
Date: 08/10/2014
In Respect of: Scientific and technological ser;vices and research and design relating thereto
industrial analysis and research services; design
and development of computer hardware and
.software
In the name of: BitLand Solutions
Address: Abudees - Jerusalem
Address for Services : Abudees - Jerusalem
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Trade Mark No.:25690
العالمة التجارية رقم 25690:
In Class: 45
يف الصنف 45 :
Date: 08/10/2014
التاريخ 2014/10/08 :
مــن اجــل  :خدمــات قانوينــة وخدمــات شــخصية
In Respect of: legal services and individuals
واجتامعيــة يقدمهــا اخــرون تلبيــة لحاجــات االفـراد personal and social services rendered by others to
meet the needs of individuals
بأســم  :رشكــة هيومــن ابيــل انرتناشــينل للتنميــة
In the name of: sharket Human appeal internaاملســتدامة م.خ.م
tional lil altanmai almostadamhi
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العنوان  :جنني – شارع املول –عامرة االنيس
عنــوان التبليــغ  :رام اللــه  -شــارع االرســال عــارة
الحجــه ط 2
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Address: Jenin – share almol-amirte alines
Address for Services:

مالحظــة  :ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــات والعبــارات والرســومات ذات
االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة

()625

العالمة التجارية رقم 25691:
يف الصنف 11 :
التاريخ 2014/10/09 :
مــن اجــل  :أجهــزة االنــارة والتدفئــة وتجميــع
البخــار والتربيــد والتنشــيف والتهويــة وتوفــر
امليــاه وأجهــزة الغــراض صحيــة ،الحاممــات
والبانيوهــات ودوامــات الحاممــات وتجهيــزات
الحاممــات ،الــدش وتجهيــزات الــدش ،توابــع
الــدش والحــام ،الــدش الكهربــايئ ،مســخنات
املــاء الكهربائيــة ،مقصــورات الــدش والحــام،
أحــواض الــدش ،رؤوس الــدش ،أبــواب الــدش،
مــوزع امليــاه ،رؤوس الــرش يف الــدش ،املغاســل
البيضاويــة ،الشــطافات ،املغاســل املســتطيلة،
املراحيــض ،أحــواض املراحيــض ،مقاعــد املراحيض،
مراحيــض تعمــل بــدون ملــس ،أجهــزة ضــخ امليــاه
يف املراحيــض مــن دون ملــس ،دورات امليــاه،
االضــواء ،أضــواء لهــا شــكل القبــة ،اضــواء لهــا
شــكل القبــة لالثــاث ،االضويــة الكهربائيــة ،ثريات
االضــاءة ،املغاســل ،ركائــز املغاســل ،الحنفيــات،
حنفيــات تعمــل مــن دون ملــس ،مصــايف امليــاه،
حنفيــات يتــم التحكــم بهــا بالح ـرارة او باالشــعة
تحــت الحمـراء اوبالـرادار او الكرتونيــا ،مجففــات
اليديــن الكهربائيــة ،املصــايف املســتعملة مــع
املغاســل،أحواض التغســيل واالســتحامم،

Trade Mark No.:25691
In Class: 11
Date: 09/10/2014
In Respect of: Apparatus for lighting, heating,
steam generating, cooking, refrigerating, drying,
;ventilating, water supply and sanitary purposes
Baths, bathtubs, whirlpool baths and bath installations; showers and shower installations; shower
and bath enclosures; electric showers; electric
water heaters; shower and bath cubicles; shower
pans; shower heads; shower doors; water diverters; shower spray heads; basins; bidets; lavatories; toilets; toilet bowls; toilet seats; touchless
toilets; touchless flushing apparatus; water clos;ets; lights; dome lights; dome lights for furniture
electric lighting; lighting fixtures; sinks; sink
pedestals; taps; faucets; touchless faucets; water
filters; thermostatically, infrared, radar or elec;tronically controlled faucets; electric hand dryers
strainers for use with sinks, baths and shower
trays; touchless hand drying apparatus; stoppers
for use with sinks, baths and shower trays; bath
;spouts; water control valves for water cisterns
water control valves; water control valves for

العدد الثاين عرش 2015 / 4 / 19

أجهــزة تجفيــف اليديــن التــي تعمــل بــدون
ملــس ،ســدادات تســتعمل مــع املغاســل ،أحــواض
التغســيل واالســتحامم ،حنفيــات الحاممــات،
صاممــات التحكــم بامليــاه املســتعملة مــع
صهاريــج امليــاه ،صاممــات التحكــم بامليــاه،
صاممــات التحكــم بامليــاه املســتعملة يف صنبــور
امليــاه ،صهاريــج امليــاه ،ميــرات امليــاه ،لــوازم
الحاممــات ،نوافــر الــرب ،غــرف البخــار،
رافعــات غــر معدنيــة للصهاريــج ،املعــدات
والتجهيــزات الصحيــة ،معــدات توفــر امليــاه
واالدوات الصحيــة.
بأسم  :كوهلر كو.
العنــوان  :رشكــة مؤسســة وقامئــة مبوجــب قوانــن
واليــة ويسكونســن وعنوانهــا  444هايالنــد
درايــف ،كوهلــر ،ويسكونســن ،الواليــات املتحــدة
االمريكيــة
عنــوان التبليــغ  :عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة،
محامــون ،ص.ب ,74رام اللــه
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;faucets; urinals; water cisterns; water softeners
;bathroom fittings; drinking fountains; saunas
non-metallic levers for cisterns; sanitary apparatus and installations; water supply apparatus and
sanitaryware

.In the name of: KOHLER CO
Address: a corporation organized and existing
under the laws of the State of Wisconsin, located
.at 444 Highland Drive, Kohler, Wisconsin, USA
Address for Services:
()626

العالمة التجارية رقم 25692:
يف الصنف 35 :
التاريخ 2014/10/09 :
مــن اجــل  :خدمــات البيــع باملفــرق ،خدمــات
محــات البيــع باملفــرق يف مجــال منتجــات
الحاممــات واملطابــخ وتحديــدا االنابيــب الصحيــة
والحنفيــات واالثــاث واالنابيــب الفخاريــة
والحجــر وتركيبــات االضــاءة الكهربائيــة
والخــردوات وتوابعهــا ،خدمــات محوســبة للبيــع
املبــارش باملفــرق )اون اليــن( ،خدمــات تجميــع
أنــواع مــن البضائــع والخدمــات ملنفعــة االخريــن
لتمكــن الزبائــن مــن معاينــة ورشاء هــذه
البضائــع واســتعامل الخدمــات بســهولة بوضــع
التجزئــة.
بأسم  :كوهلر كو.

Trade Mark No.:25692
In Class: 35
Date: 09/10/2014
In Respect of: Retail services; Retail store services in the field of bathroom and kitchen products, namely, plumbing fixtures and faucets,
furniture, tile, stone, cabinetry, electric lighting
fixtures, hardware, and accessories; computerized online retail store services; and the bringing
together for the benefit of others of a variety of
goods and services enabling customers to conveniently view and purchase those goods and to use
.those services in a retail setting
.In the name of: KOHLER CO
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العنــوان  :رشكــة مؤسســة وقامئــة مبوجــب قوانــن
واليــة ويسكونســن وعنوانهــا  444هايالنــد
درايــف ،كوهلــر ،ويسكونســن ،الواليــات املتحــدة
االمريكيــة
عنــوان التبليــغ  :عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة،
محامــون ،ص.ب ,74رام اللــه
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Address: a corporation organized and existing
under the laws of the State of Wisconsin, located
.at 444 Highland Drive, Kohler, Wisconsin, USA
Address for Services:
()627

العالمة التجارية رقم 25693:
يف الصنف 32 :
التاريخ 2014/10/09 :
مــن اجــل  :البــرة ،امليــاه املعدنيــة والغازيــة
ومرشوبــات اخــرى غــر كحوليــة ،رشاب الفواكــه
وعصــر الفواكــه ،الــراب املحــى ومســتحرضات
اخــرى لصنــع املرشوبــات ،ميــاه الــرب املنكهــة،
رشاب الخضــار وعصائــر الخضــار ،املرشوبــات
الخفيفــة ،مرشوبــات الصــودا ،عصــر التفــاح،
جميعهــا يف الصنــف 32
بأسم  :جافورا تابوري مليتد.
العنــوان  :رشكــة ارسائيليــة عنوانهــا ،غاد فاينشــتاين
رود ،ص.ب  ،2340ريهوفوت  ،76120ارسائيل
عنــوان التبليــغ  :عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة،
محامــون ،ص.ب ,74رام اللــه

Trade Mark No.:25693
In Class: 32
Date: 09/10/2014
In Respect of: Beers; mineral and aerated waters
and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and
fruit juices; syrups and other preparations for
making beverages; flavored drinking water; vege;table drinks and vegetable juices; soft beverages
.soda beverages; ciders; included in class 32
.In the name of: JAFORA TABORI LTD
Address: an Israeli company of, Gad Feinstein
Road, P.O. B. 2340, Rehovot 76120; ISRAEL
Address for Services:

()628

العالمة التجارية رقم 25694:
يف الصنف 9 :
التاريخ 2014/10/09 :

Trade Mark No.:25694
In Class: 9
Date: 09/10/2014
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مــن اجــل  :برامــج كمبيوتــر؛ برامــج الكمبيوتــر
الســتخدامها يف تأمــن البيانــات ،الشــبكات ،أجهــزة
حاســوب ،أجهــزة الكمبيوتــر الشــخصية ،واألجهــزة
النقالــة؛ برامــج الكمبيوتــر لتمكــن الوصــول
األمــن؛ ســيطرة ،عــرض ،واالســتفادة مــن البيانــات
عــر أجهــزة الكمبيوتــر الشــخصية والشــبكات؛
توثيــق وتحديــد الهويــة مــن خــال القــراءات
الحيويــة؛ الربامــج الحاســوبية إلدارة أســاء
املســتخدمني وكلــات املــرور؛ تحديــد الهويــة
ومصادقــة أمــن الربمجيــات ألجهــزة الكمبيوتــر
الشــخصية ،أجهــزة كمبيوتــر ،األجهــزة املحمولــة،
وشــبكات االتصــال؛ برمجيــات موقــع جيولوجــي؛
برنامــج تحديــد املواقــع العامليــة؛ برامــج التعــرف
عــى الصــوت؛ برمجيــات التعــرف عــى الوجــه؛
برمجيــات التعــرف عــى اإلميــاءة؛ برمجيــات
التعــرف عــى بصــات األصابــع؛ برمجيــات
التعــرف عــى الشــبكية؛ برمجيــات التعــرف عــى
الجهــاز.
بأسم  :إنتيل كوربوريشن
العنــوان  2200 :ميشــيون كوليــج بوليفــارد ،
ســانتا كالرا  ،كاليفورنيــا ، 8119 – 95052
الواليــات املتحــدة األمريكيــة
عنــوان التبليــغ  :ص.ب  74472البــرة .هاتــف
2989760
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In Respect of: Computer software; computer software for use in securing data, networks, computers, personal computing devices, and mobile devices; computer software for enabling the secure
access, control, viewing, and utilizing of data via
personal computing devices and networks; bio;metric identification and authentication software
computer software for management of usernames
and passwords; identification and authentication
security software for personal computing devices,
computers, mobile devices, and communication
networks; geo location software; global posi;tioning software; voice recognition software
facial recognition software; gesture recognition
software; fingerprint recognition software; retinal
recognition software; device recognition soft.ware
In the name of: Intel Corporation
Address: 2200 Mission College Boulevard,Santa
Clara, California 95052-8119, United States of
)America (USA
Address for Services:
()629

العالمة التجارية رقم 25695:
يف الصنف 42 :
التاريخ 2014/10/09 :

Trade Mark No.:25695
In Class: 42
Date: 09/10/2014

العدد الثاين عرش 2015 / 4 / 19

450

مــن اجــل  :توفــر برمجيــات غــر قابلــة للتنزيــل
ومرتكــزة عــى الحوســبة الســحابية لتعزيــز أمــن
البيانــات واملعلومــات عــى الشــبكات؛ أجهــزة
كمبيوتــر ،أجهــزة الكمبيوتــر الشــخصية ،واألجهــزة
النقالــة؛ توفــر برمجيــات غــر قابلــة للتنزيــل
ومرتكــزة عــى الحوســبة الســحابية لتعزيــز األمــن
للهويــة واملعلومــات الشــخصية يف الشــبكات؛
أجهــزة كمبيوتــر ،أجهــزة الكمبيوتــر الشــخصية،
واألجهــزة النقالــة؛ توفــر محتــوى مصــادق وآمنــة
إىل اآلخريــن عــى شــبكة االتصــال؛ توفــر برمجيــات
غــر قابلــة للتنزيــل ومرتكــزة عــى الحوســبة
الســحابية لتوثيــق وتحديــد الهويــة مــن خــال
القــراءات الحيويــة؛ توفــر برمجيــات غــر قابلــة
للتنزيــل ومرتكــزة عــى الحوســبة الســحابية
للتعــ ّرف عــى الصــوت؛ توفــر برمجيــات غــر
قابلــة للتنزيــل ومرتكــزة عــى الحوســبة الســحابية
للتع ـ ّرف عــى الوجــه؛ توفــر برمجيــات غــر قابلــة
للتنزيــل ومرتكــزة عــى الحوســبة الســحابية
للتعــ ّرف عــى اإلشــارات؛ توفــر برمجيــات غــر
قابلــة للتنزيــل ومرتكــزة عــى الحوســبة الســحابية
للتعــ ّرف عــى البصــات؛ توفــر برمجيــات غــر
قابلــة للتنزيــل ومرتكــزة عــى الحوســبة الســحابية
للتعـ ّرف عــى شــبكية العــن؛ توفــر برمجيــات غــر
قابلــة للتنزيــل ومرتكــزة عــى الحوســبة الســحابية
للتعـ ّرف عــى األجهــزة؛ ترميــز بيانــات الكومبيوتــر
وخدمــات بروكــي [وكيلــة] الســتخدامها يف تأمــن
ورصــد وتوثيــق وتحديــد هويــة األف ـراد؛ خدمــات
ترميــز وفــك ترميــز البيانــات.

In Respect of: Providing non-downloadable and
cloud based software to enhance security of data
and information on networks, computers, personal computing devices, and mobile devices; providing non-downloadable and cloud based software to enhance security of identity andpersonal
information on networks, computers, personal
computing devices, and mobile devices; providing authenticated and secure content to others
on a network; providing non-downloadable and
cloud based biometric identification and authentication software; providing non-downloadable
;and cloud based voice recognition software
providing non-downloadable and cloud based
facial recognition software; providing non-downloadable and cloud based gesture recognition
software; providing non-downloadable and cloud
based fingerprint recognition software; providing
non-downloadable and cloud based retinal recognition software; providing non-downloadable and
cloud based device recognition software; computer data encryption and proxy services for use in
securing, monitoring, authenticating and identifying individuals; data encryption and decoding
services.

بأسم  :إنتيل كوربوريشن
العنــوان  2200 :ميشــيون كوليــج بوليفــارد ،
ســانتا كالرا  ،كاليفورنيــا ، 8119 – 95052
الواليــات املتحــدة األمريكيــة
عنــوان التبليــغ  :ص.ب  74472البــرة .هاتــف
2989760

In the name of: Intel Corporation
Address: 2200 Mission College Boulevard,Santa
Clara, California 95052-8119, United States of
)America (USA
Address for Services:
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Trade Mark No.:25696
In Class: 45
Date: 09/10/2014
In Respect of: Identification verification services;
user authentication services; username and password management services; identification verification services, namely, providing authentication
of personal identification information; identification verification services, namely, providing authentication of personal identification information
via secure storage and transmitting such information via the Internet; providing authentication,
issuance, validation and revocation of digital certificates; analyzing and reporting services related
.to user identification and authorization data
In the name of: Intel Corporation
Address: 2200 Mission College Boulevard,Santa
Clara, California 95052-8119, United States of
)America (USA
Address for Services:

25696: العالمة التجارية رقم
45 : يف الصنف
2014/10/09 : التاريخ
 خدمــات التحقــق مــن الهويــة؛: مــن اجــل
خدمــات مصادقــة املســتخدم؛ خدمات إدارة اســم
املســتخدم وكلمــة املــرور؛ خدمــات التحقــق مــن
 تأمــن تحقــق مــن معلومــات،الهويــة؛ تحديــدا
 خدمــات التحقــق مــن الهويــة؛،تعريــف شــخصية
 توفــر مصادقــة معلومــات التعريــف،تحديــدا
 ونقــل،الشــخصية عــن طريــق تخزيــن آمنــة
،هــذه املعلومــات عــر اإلنرتنــت؛ توفــر مصادقــة
 التحقــق مــن صحــة وإبطــال الشــهادات،إصــدار
 واإلبــاغ عــن خدمــات البيانــات،الرقميــة؛ تحليــل
.ذات الصلــة لتحديــد هويــة املســتخدم
 إنتيل كوربوريشن: بأسم
،  ميشــيون كوليــج بوليفــارد2200 : العنــوان
، 8119 – 95052  كاليفورنيــا، ســانتا كالرا
الواليــات املتحــدة األمريكيــة
 هاتــف. البــرة74472 ب. ص: عنــوان التبليــغ
2989760

)631(

Trade Mark No.:25697
In Class: 9
Date: 09/10/2014

25697: العالمة التجارية رقم
9 : يف الصنف
2014/10/09 : التاريخ
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مــن اجــل  :برامــج كمبيوتــر؛ برامــج الكمبيوتــر الســتخدامها يف
تأمــن البيانــات ،الشــبكات ،أجهــزة حاســوب ،أجهــزة الكمبيوتــر
الشــخصية ،واألجهــزة النقالــة؛ برامــج الكمبيوتــر لتمكــن الوصــول
األمــن؛ ســيطرة ،عــرض ،واالســتفادة مــن البيانــات عــر أجهــزة
الكمبيوتــر الشــخصية والشــبكات؛ توثيــق وتحديــد الهويــة مــن
خــال القــراءات الحيويــة؛ الربامــج الحاســوبية إلدارة أســاء
املســتخدمني وكلــات املــرور؛ تحديــد الهويــة ومصادقــة أمــن
الربمجيــات ألجهــزة الكمبيوتــر الشــخصية ،أجهــزة كمبيوتــر،
األجهــزة املحمولــة ،وشــبكات االتصــال؛ برمجيــات موقــع
جيولوجــي؛ برنامــج تحديــد املواقــع العامليــة؛ برامــج التعــرف عــى
الصــوت؛ برمجيــات التعــرف عــى الوجــه؛ برمجيــات التعــرف عــى
اإلميــاءة؛ برمجيــات التعــرف عــى بصــات األصابــع؛ برمجيــات
التعــرف عــى الشــبكية؛ برمجيــات التعــرف عــى الجهــاز.

In Respect of: Computer software; computer software for use in securing data,
networks, computers, personal computing devices, and mobile devices; computer software for enabling the secure
utilizing of data via personal computing
devices and networks; biometric iden; ti and authentication software fication
computer software for management of
usernames and passwords; identification
and authentication security software for
personal computing devices, computers, mobile devices, and communication
networks; geo location software; global
positioning software; voice recognition
;software; facial recognition software
gesture recognition software; fingerprint
recognition software; retinal recognition
software; device recognition software.
access, control, viewing, and

بأسم  :إنتيل كوربوريشن
العنــوان  2200 :ميشــيون كوليــج بوليفــارد  ،ســانتا كالرا ،
كاليفورنيــا  ، 8119 – 95052الواليــات املتحــدة األمريكيــة

In the name of: Intel Corporation
Address: 2200 Mission College Boulevard,Santa Clara, California 95052)8119, United States of America (USA
Address for Services:

عنوان التبليغ  :ص.ب  74472البرية .هاتف 2989760
()632

العالمة التجارية رقم 25698:
يف الصنف 42 :
التاريخ 2014/10/09 :

Trade Mark No.:25698
In Class: 42
Date: 09/10/2014
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مــن اجــل  :توفــر برمجيــات غــر قابلــة للتنزيــل
ومرتكــزة عــى الحوســبة الســحابية لتعزيــز أمــن
البيانــات واملعلومــات عــى الشــبكات؛ أجهــزة
كمبيوتــر ،أجهــزة الكمبيوتــر الشــخصية ،واألجهــزة
النقالــة؛ توفــر برمجيــات غــر قابلــة للتنزيــل
ومرتكــزة عــى الحوســبة الســحابية لتعزيــز األمــن
للهويــة واملعلومــات الشــخصية يف الشــبكات؛
أجهــزة كمبيوتــر ،أجهــزة الكمبيوتــر الشــخصية،
واألجهــزة النقالــة؛ توفــر محتــوى مصــادق
وآمنــة إىل اآلخريــن عــى شــبكة االتصــال؛ توفــر
برمجيــات غــر قابلــة للتنزيــل ومرتكــزة عــى
الحوســبة الســحابية لتوثيــق وتحديــد الهويــة مــن
خــال الق ـراءات الحيويــة؛ توفــر برمجيــات غــر
قابلــة للتنزيــل ومرتكــزة عــى الحوســبة الســحابية
للتعــ ّرف عــى الصــوت؛ توفــر برمجيــات غــر
قابلــة للتنزيــل ومرتكــزة عــى الحوســبة الســحابية
للتعـ ّرف عــى الوجــه؛ توفــر برمجيــات غــر قابلــة
للتنزيــل ومرتكــزة عــى الحوســبة الســحابية
للتعــ ّرف عــى اإلشــارات؛ توفــر برمجيــات غــر
قابلــة للتنزيــل ومرتكــزة عــى الحوســبة الســحابية
للتعــ ّرف عــى البصــات؛ توفــر برمجيــات غــر
قابلــة للتنزيــل ومرتكــزة عــى الحوســبة الســحابية
للتعـ ّرف عــى شــبكية العــن؛ توفــر برمجيــات غــر
قابلــة للتنزيــل ومرتكــزة عــى الحوســبة الســحابية
للتعـ ّرف عــى األجهــزة؛ ترميــز بيانــات الكومبيوتــر
وخدمــات بروكــي [وكيلــة] الســتخدامها يف تأمــن
ورصــد وتوثيــق وتحديــد هويــة األفـراد؛ خدمــات
ترميــز وفــك ترميــز البيانــات.

In Respect of: Providing non-downloadable and
cloud based software to enhance security of data
and information on networks, computers, personal
computing devices, and mobile devices; providing non-downloadable and cloud based software
to enhance security of identity and personal computing devices, and mobile devices; providing
authenticated and secure content to others on a
network; providing non-downloadable and cloud
based biometric identification and authentication
software; providing non-downloadable and cloud
based voice recognition software; informa providing non-downloadable tion on networks, and recognition software; providing non-downloadable
and cloud based gesture recognition software; providing non-downloadable and cloud based fingerprint recognition software; providing non-downloadable and cloud based retinal recognition
software; providing non-downloadable and cloud
based device recognition software; computer data
encryption and proxy services for use in securing,
monitoring, authenticating and identifying individuals; data encryption and decoding services.
cloud based facial computers, personal

بأسم  :إنتيل كوربوريشن
العنــوان  2200 :ميشــيون كوليــج بوليفــارد ،
ســانتا كالرا  ،كاليفورنيــا ، 8119 – 95052
الواليــات املتحــدة األمريكيــة
عنــوان التبليــغ  :ص.ب  74472البــرة .هاتــف
2989760

In the name of: Intel Corporation
Address: 2200 Mission College Boulevard,Santa
Clara, California 95052-8119, United States of
)America (USA
Address for Services:
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Trade Mark No.:25699
In Class: 45
Date: 09/10/2014
In Respect of: Identification verification services;
user authentication services; username and password management services; identification verification services, namely, providing authentication of
personal identification information; identification
verification services, namely, providing au via secure storage and transmitting such information via
the Internet; providing authentication, issuance,
validation and revocation of digital certificates;
analyzing and reporting services related to user
identification and authorization data. thentication
of personal identification information

25699: العالمة التجارية رقم
45 : يف الصنف
2014/10/09 : التاريخ
 خدمــات التحقــق مــن الهويــة؛: مــن اجــل
خدمــات مصادقــة املســتخدم؛ خدمــات إدارة اســم
املســتخدم وكلمــة املــرور؛ خدمــات التحقــق مــن
 تأمــن تحقــق مــن معلومــات،الهويــة؛ تحديــدا
 خدمــات التحقــق مــن الهويــة؛،تعريــف شــخصية
 توفــر مصادقــة معلومــات التعريــف،تحديــدا
 ونقــل هــذه،الشــخصية عــن طريــق تخزيــن آمنــة
، إصــدار،املعلومــات عــر اإلنرتنــت؛ توفــر مصادقــة
التحقــق مــن صحــة وإبطــال الشــهادات الرقميــة؛
 واإلبــاغ عــن خدمــات البيانــات ذات،تحليــل
.الصلــة لتحديــد هويــة املســتخدم

In the name of: Intel Corporation
Address: 2200 Mission College Boulevard,Santa
Clara, California 95052-8119, United States of
)America (USA
Address for Services:

 إنتيل كوربوريشن: بأسم
،  ميشــيون كوليــج بوليفــارد2200 : العنــوان
، 8119 – 95052  كاليفورنيــا، ســانتا كالرا
الواليــات املتحــدة األمريكيــة
 هاتــف. البــرة74472 ب. ص: عنــوان التبليــغ
2989760

)634(

Trade Mark No.:25700
In Class: 36
Date: 09/10/2014

25700: العالمة التجارية رقم
36 : يف الصنف
2014/10/09 : التاريخ
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مــن اجــل  :التأمــن  ،الشــؤون املاليــة  ،الشــؤون النقديــة ،
الشــؤون العقاريــة
بأســم  :رشكــة الشــعاع لالســتثامر والتنميــة مســاهمة
خصو صيــة
العنوان  :بيت ساحور  /واد أبو سعدى  /فلسطني

In Respect of: Insurance, financial affairs,
monetary affairs , real estate affairs
In the name of: shu’aa company for investment and development L.T.D
Address: biet_sahour/wad abu saada/Palestine
Address for Services:

عنــوان التبليــغ  :بيــت لحــم  -شــارع القــدس الخليــل -
عــارة أبــو رسور
مالحظــة  :ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــات والعبــارات والرســومات الوصفيــة
واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة
()635

العالمة التجارية رقم 25701:
يف الصنف 25 :
التاريخ 2014/10/12 :
من اجل  :املالبس واالحذية
بأسم  :موىس محمود خليل حروب
بــاب

الزاويــة

العنــوان  :الخليــل
0599873757
عنــوان التبليــغ  :الخليــل بــاب الزاويــة
0599873757

Trade Mark No.:25701
In Class: 25
Date: 12/10/2014
In Respect of: CLOTHES AND SHOES
In the name of: MUSSA MAHMOUD KHALIL
HROUB
Address: AL KHALIL
Address for Services : AL KHALIL

()636

العالمة التجارية رقم 25702:
يف الصنف 35 :
التاريخ 2014/10/12 :

Trade Mark No.:25702
In Class: 35
Date: 12/10/2014
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مــن اجــل  :اإلعــان واألعــال املهنيةوالخدمــات In Respect of: BUISNESS AND ADVERTISING
االعالنيــة ولوحــات االعــان.
AND BILL BOARDS
بأسم  :موىس محمود خليل حروب
In the name of: MUSSA MAHMOUD KHALIL
HROUB
Address: AL KHALIL
العنوان  :الخليل باب الزاوية 0599873757
عنــوان التبليــغ  :الخليــل بــاب الزاويــة
Address for Services : AL KHALIL
0599873757

()637

Trade Mark No.:25703
العالمة التجارية رقم 25703:
In Class: 25
يف الصنف 25 :
Date: 12/10/2014
التاريخ 2014/10/12 :
من اجل  :أصناف مالبس
In Respect of: Clothing articles
بأسم  :ذا بروكرت آند غامبل كومباين
In the name of: The Procter & Gamble Company
العنــوان  :وان بروكرتآنــد غامبــل بالزا ،سينســينايتAddress: One Procter & Gamble Plaza, Cincinna- ،
أوهايــو  ،45202الواليــات املتحــدة األمريكية.
ti, Ohio 45202, United States of America
Address for Services:
عنوان التبليغ  :ص  .ب , 1903 .رام الله

()638

العالمة التجارية رقم 25704:
يف الصنف 5 :
التاريخ 2014/10/12 :
مــن اجــل  :منتجــات صحيــة؛ حفاضــات أطفــال
تطــرح بعــد االســتعامل مصنوعــة مــن الــورق و/
أو الســلولوز
بأسم  :ذا بروكرت آند غامبل كومباين

Trade Mark No.:25704
In Class: 5
Date: 12/10/2014
In Respect of: Hygiene products; Disposable
diapers made of paper and/or cellulose
In the name of: The Procter & Gamble Company
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العنــوان  :وان بروكرتآنــد غامبــل بــازا ،سينســينايتAddress: One Procter & Gamble Plaza, Cincinna- ،
أوهايــو  ،45202الواليــات املتحــدة األمريكية.
ti, Ohio 45202, United States of America
Address for Services:
عنوان التبليغ  :ص  .ب , 1903 .رام الله

()639

Trade Mark No.:25705
العالمة التجارية رقم 25705:
In Class: 3
يف الصنف 3 :
Date: 12/10/2014
التاريخ 2014/10/12 :
مــن اجــل  :مناديــل مســبقة الترشيــب مصنوعــة
In Respect of: Pre-impregnated wipes made of
مــن الــورق و/أو الســلولوز
paper and/or cellulose
بأسم  :ذا بروكرت آند غامبل كومباين
In the name of: The Procter & Gamble Company
العنــوان  :وان بروكرتآنــد غامبــل بــازا ،سينســينايتAddress: One Procter & Gamble Plaza, Cincinna- ،
أوهايــو  ،45202الواليــات املتحــدة األمريكيــة.
ti, Ohio 45202, United States of America
Address for Services:
عنوان التبليغ  :ص  .ب , 1903 .رام الله

()640

Trade Mark No.:25706
العالمة التجارية رقم 25706:
In Class: 25
يف الصنف 25 :
Date: 12/10/2014
التاريخ 2014/10/12 :
من اجل  :أصناف مالبس
In Respect of: Clothing articles
بأسم  :ذا بروكرت آند غامبل كومباين
In the name of: The Procter & Gamble Company
العنــوان  :وان بروكرتآنــد غامبــل بــازا ،سينســينايتAddress: One Procter & Gamble Plaza, Cincinna- ،
أوهايــو  ،45202الواليــات املتحــدة األمريكيــة.
ti, Ohio 45202, United States of America
Address for Services:
عنوان التبليغ  :ص  .ب , 1903 .رام الله

العدد الثاين عرش 2015 / 4 / 19
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Trade Mark No.:25707
In Class: 5
Date: 12/10/2014
In Respect of: Hygiene products; Disposable
diapers made of paper and/or cellulose

العالمة التجارية رقم 25707:
يف الصنف 5 :
التاريخ 2014/10/12 :
مــن اجــل  :منتجــات صحيــة؛ حفاضــات أطفــال
تطــرح بعــد االســتعامل مصنوعــة مــن الــورق و/
أو الســلولوز
بأسم  :ذا بروكرت آند غامبل كومباين
In the name of: The Procter & Gamble Company
العنــوان  :وان بروكرتآنــد غامبــل بــازا ،سينســينايتAddress: One Procter & Gamble Plaza, Cincinna- ،
أوهايــو  ،45202الواليــات املتحــدة األمريكية.
ti, Ohio 45202, United States of America
:Address for Services
عنوان التبليغ  :ص  .ب , 1903 .رام الله
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Trade Mark No.:25708
العالمة التجارية رقم 25708:
In Class: 3
يف الصنف 3 :
Date: 12/10/2014
التاريخ 2014/10/12 :
مــن اجــل  :مناديــل مســبقة الترشيــب مصنوعــة
In Respect of: Pre-impregnated wipes made of
مــن الــورق و/أو الســلولوز
paper and/or cellulose
بأسم  :ذا بروكرت آند غامبل كومباين
In the name of: The Procter & Gamble Company
العنــوان  :وان بروكرتآنــد غامبــل بــازا ،سينســينايتAddress: One Procter & Gamble Plaza, Cincinna- ،
أوهايــو  ،45202الواليــات املتحــدة األمريكيــة.
ti, Ohio 45202, United States of America
Address for Services:
عنوان التبليغ  :ص  .ب , 1903 .رام الله
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Trade Mark No.:25709
العالمة التجارية رقم 25709:
In Class: 25
يف الصنف 25 :
Date: 12/10/2014
التاريخ 2014/10/12 :
من اجل  :أصناف مالبس
In Respect of: Clothing articles
بأسم  :ذا بروكرت آند غامبل كومباين
In the name of: The Procter & Gamble Company
العنــوان  :وان بروكرتآنــد غامبــل بــازا ،سينســينايتAddress: One Procter & Gamble Plaza, Cincinna- ،
أوهايــو  ،45202الواليــات املتحــدة األمريكيــة.
ti, Ohio 45202, United States of America
Address for Services:
عنوان التبليغ  :ص  .ب , 1903 .رام الله
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Trade Mark No.:25710
In Class: 5
Date: 12/10/2014
In Respect of: Hygiene products; Disposable
diapers made of paper and/or cellulose

العالمة التجارية رقم 25710:
يف الصنف 5 :
التاريخ 2014/10/12 :
مــن اجــل  :منتجــات صحيــة؛ حفاضــات أطفــال
تطــرح بعــد االســتعامل مصنوعــة مــن الــورق و/
أو الســلولوز
بأسم  :ذا بروكرت آند غامبل كومباين
In the name of: The Procter & Gamble Company
العنــوان  :وان بروكرتآنــد غامبــل بــازا ،سينســينايتAddress: One Procter & Gamble Plaza, Cincinna- ،
أوهايــو  ،45202الواليــات املتحــدة األمريكيــة.
ti, Ohio 45202, United States of America
Address for Services:
عنوان التبليغ  :ص  .ب , 1903 .رام الله
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Trade Mark No.:25711
العالمة التجارية رقم 25711:
In Class: 3
يف الصنف 3 :
Date: 12/10/2014
التاريخ 2014/10/12 :
مــن اجــل  :مناديــل مســبقة الترشيــب مصنوعــة
In Respect of: Pre-impregnated wipes made of
مــن الــورق و/أو الســلولوز
paper and/or cellulose
بأسم  :ذا بروكرت آند غامبل كومباين
In the name of: The Procter & Gamble Company
العنــوان  :وان بروكرتآنــد غامبــل بــازا ،سينســينايتAddress: One Procter & Gamble Plaza, Cincinna- ،
أوهايــو  ،45202الواليــات املتحــدة األمريكية.
ti, Ohio 45202, United States of America
Address for Services:
عنوان التبليغ  :ص  .ب , 1903 .رام الله
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Trade Mark No.:25712
In Class: 5
Date: 12/10/2014
In Respect of: Hygiene products; Disposable
diapers made of paper and/or cellulose

العالمة التجارية رقم 25712:
يف الصنف 5 :
التاريخ 2014/10/12 :
مــن اجــل  :منتجــات صحيــة؛ حفاضــات أطفــال
تطــرح بعــد االســتعامل مصنوعــة مــن الــورق و/
أو الســلولوز
بأسم  :ذا بروكرت آند غامبل كومباين
In the name of: The Procter & Gamble Company
العنــوان  :وان بروكرتآنــد غامبــل بــازا ،سينســينايتAddress: One Procter & Gamble Plaza, Cincinna- ،
أوهايــو  ،45202الواليــات املتحــدة األمريكيــة.
ti, Ohio 45202, United States of America
Address for Services:
عنوان التبليغ  :ص  .ب , 1903 .رام الله
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العالمة التجارية رقم 25713:
يف الصنف 25 :
التاريخ 2014/10/12 :
من اجل  :املالبس واغطية القدم واغطية الراس.

Trade Mark No.:25713
In Class: 25
Date: 12/10/2014
In Respect of: Clothing, footwear, headgear
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بأسم  :رشكة الخالد لصناعة وتجارة االحذية
العنوان  :الخليل فرش الهوى 2250969
عنوان التبليغ  :الخليل فرش الهوى 2250969
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In the name of: sharikat al khaled lesena’t
watejaret al ahziah
Address: al khalil farsh al hawa
0598340165
Address for Services : al khalil farsh al
hawa 0598340165

مالحظــة  :ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــات والعبــارات والرســومات الوصفيــة
ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة
()648

العالمة التجارية رقم 25714:
يف الصنف 25 :
التاريخ 2014/10/12 :
مــن اجــل  :املالبــس ولبــاس القــدم واغطيــة
الــرأس
بأسم  :محمد مسعود حسن قدح
العنــوان  :نابلس_رفيديــا الشــارع الرئيــي _
تلفــون 2386361/09
عنــوان التبليــغ  :نابلس_رفيديــا الشــارع الرئيــي
_تلفــون 2386361/09

Trade Mark No.:25714
In Class: 25
Date: 12/10/2014
In Respect of: Clothing, footwear, headgear
In the name of: muhammad masud hasan qadah
Address: nablus -rafedia alshare al raese tel
09/2386361
Address for Services : nablus -rafedia alshare al
raese tel 09/2386361
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العالمة التجارية رقم 25715:
يف الصنف 29 :
التاريخ 2014/10/13 :

Trade Mark No.:25715
In Class: 29
Date: 13/10/2014
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مــن اجــل  :اللحــوم واالســاك ولحــوم الدواجــن
والصيــد  ،خالصــات اللحــم  ،فواكــة وخــروات
محفوظــه ومجمــده ومجففــه ومطهــوه  ،هــام
( جــي ) ومربيــات وفواكــة مطبوخــة بالســكر ،
البيــض والحليــب ومنتجــات الحليــب  ،الزيــوت
والدهــون املعــدة لــاكل.
بأســم  :رشكــة قطــاف لالســتثامر والتســويق
الزراعــي
العنوان  :طوباس  -جوال 0599107806 :
عنــوان التبليــغ  :طوبــاس  -جــوال :
0599107806
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In Respect of: Meat, fish, poultry and game; meat
extracts; preserved, dried and cooked fruits and
vegetables; jellies, jams, fruit sauces; eggs, milk
and milk products; edible oils and fats

In the name of: SHAREKIT QITAF LELISTETHMAR WA ATASWEEQ ALZERA’E
Address: TUBAS - JAWWAL : 0599107806
Address for Services : TUBAS - JAWWAL :
0599107806
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العالمة التجارية رقم 25716:
يف الصنف 5 :
التاريخ 2014/10/13 :
مــن اجــل  :املســتحرضات الصيدالنيــة لالســتعامل
البــري.
بأسم  :نوفارتس ايه جي
العنوان  4002 :بازل ،سويرسا
عنــوان التبليــغ  :عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة،
محامــون ،ص.ب ,74رام اللــه

Trade Mark No.:25716
In Class: 5
Date: 13/10/2014
In Respect of: Pharmaceutical preparations for
human use
In the name of: Novartis AG
Address: 4002 Basel, Switzerland
Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 25717:
يف الصنف 32 :
التاريخ 2014/10/13 :
من اجل  :املياه املعدنية
بأسم  :صالح عبد السميع صالح سنقرط

Trade Mark No.:25717
In Class: 32
Date: 13/10/2014
In Respect of: MINERAL WATER
In the name of: SALEH AA SINOKROT
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Address: HEBRON
Address for Services : HEBRON

العنوان  :الخليل تفوح الحورة
عنوان التبليغ  :الخليل تفوح الحورة
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العالمة التجارية رقم 25718:
يف الصنف 4 :
التاريخ 2014/10/14 :
مــن اجــل  :زيــوت وشــحوم صناعيــة  ،مزلقــات
 ،مركبــات امتصــاص وترطيــب وتثبيــت الغبــار ،
وقــود  0مبــا يف ذلــك وقــود املحــركات ) ومــواد
اضــاءة  ،شــموع وفتائــل لالضــاءة .
بأسم  :رشكة الحاج طاهر املرصي م خ م
العنــوان  :نابلــس  -املركــز التجــاري  -تلفــون :
092386690
عنــوان التبليــغ  :نابلــس  -املركــز التجــاري  -تلفــون
092386690 :

Trade Mark No.:25718
In Class: 4
Date: 14/10/2014
In Respect of: Industrial oils and greases; lubricants; dust absorbing, wetting and binding
compositions; fuels (including motor spirit) and
illuminants;candles, wicks for lighting
In the name of: SHAREKET ALHAJ TAHER
ALMASRI
 Address: NABLUS - ALMARKAZ ALTIJARETEL :092386690
Address for Services : NABLUS - ALMARKAZ
ALTIJARE - TEL :092386690

مالحظــة  :ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــات والعبــارات والرســومات الوصفيــة
ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة
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العالمة التجارية رقم 25720:
يف الصنف 5 :
التاريخ 2014/10/15 :

Trade Mark No.:25720
In Class: 5
Date: 15/10/2014
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من اجل  :مستحرضات صيدلية
بأسم  :سانويف
العنــوان  54 :رو ال بويتــي  75008 ،باريــس
 ،فرنســا
عنــوان التبليــغ  :ص.ب  74472البــرة .هاتــف
2989760
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In Respect of: Pharmaceutical products
In the name of: Sanofi
Address: 54 rue La Boétie , 75008 Paris,
FRANCE
Address for Services:
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Trade Mark No.:25721
In Class: 30
Date: 15/10/2014
In Respect of: Coffee, tea, cocoa, and artificial
coffee; rice, tapioca and sago flour and preparations made from cereals; bread, pastry and con)fectionery; ices; honey, treacle; yeast, baking
-powder; salt; mustard; vinegar, sauces (condi) ments);spices; ice

العالمة التجارية رقم 25721:
يف الصنف 30 :
التاريخ 2014/10/15 :
مــن اجــل  :القهــوة والشــاي والــكاكاو والقهــوة
االصطناعيــة  ،األرز  ،التابيــوكا والســاغو  ،الدقيــق
واملســتحرضات املصنوعــة مــن الحبــوب  ،الخبــز
والفطائــر والحلويــات ،والحلويــات املثلجــة ،عســل
النحــل  ،العســل األســود  ،الخمــرة ومســحوق
الخبيــز ،امللــح  ،الخــردل ،الخــل والصلصــات (
التوابــل)  ،البهــارات  ،الثلــج.
بأســم  :رشكــة مطاحــن الخــراز املســاهمه In the name of: sharekat matahen alkaraz almosa-
الخصوصيــه املحــدوده
hema alkosesya almahadoda
العنوان  :رام الله – سلواد -الشارع الرئييس
Address: RAMALLAH – SILWAD-ALSHARE
ALRAEESE
:Address for Services
عنــوان التبليــغ  :رام اللــه –عــارة الرمــوين -ط 4
جــوال 0599094993
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العالمة التجارية رقم 25722:
يف الصنف 38 :
التاريخ 2014/10/15 :

Trade Mark No.:25722
In Class: 38
Date: 15/10/2014
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من اجل  :االتصاالت
بأسم  :رشكة بيت املقدس للمحاماة والدرسات
العنــوان  :رام اللــه /االرســال /مجمــع النبــايل
والفــارس4 /
عنــوان التبليــغ  :رام اللــه /االرســال /مجمــع النبــايل
والفــارس4 /
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In Respect of: Telecommunications
In the name of: sharecat bait almqdis llmohama
wadrast
Address: Ramallah AL Ersal
Address for Services:
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Trade Mark No.:25723
العالمة التجارية رقم 25723:
In Class: 12
يف الصنف 12 :
Date: 15/10/2014
التاريخ 2014/10/15 :
مــن اجــل  :املركبــات ,اجهزة النقــل الــري ,املركبات In Respect of: Vehicles, apparatus for locomotion
ذات املحــركات وقطع غيارها واكسســواراتها
by land, motor vehicles, and parts and fittings
therefor
بأسم  :سيات ,اس.ايه.
.In the name of: SEAT, S.A
Address: Autov?a A-2, Km. 585, 08760 MARالعنــوان  :اوتوفيــا ايــه ,2-يك ام08760 ,585 .
TORELL, BARCELONA, SPAIN
مارتوريل ,برشــلونة ,اســبانيا
عنــوان التبليــغ P.O /AGIP - TMP Agents :
Address for Services:
Box 3800 Al-Beereh
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العالمة التجارية رقم 25724:
يف الصنف 25 :
التاريخ 2014/10/15 :
من اجل  :املالبس وألبسة القدم وأغطية الرأس
بأســم  :ذا ويليــام كارتــر كومبــاين (مساشوســيتش
كوربوريشــن)

Trade Mark No.:25724
In Class: 25
Date: 15/10/2014
In Respect of: Clothing, footwear and headwear
In the name of: The William Carter Company (a
)Massachusetts Corporation
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العنــوان  3438 :بيتشــري رود ان اي ,ســويت
 ,1800اتالنتــا ,جورجيــا  ,30326الواليــات
املتحــدة االمريكيــة
عنــوان التبليــغ /AGIP - TMP Agents :
P.O Box 3800 Al-Beereh
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Address: 3438 Peachtree Road NE, Suite 1800,
.Atlanta, Georgia 30326, U.S.A
Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 25725:
يف الصنف 35 :
التاريخ 2014/10/15 :
مــن اجــل  :خدمــات البيــع بالتجزئــة والخدمــات
املبــارشة يف مجــال املالبــس وألبســة القــدم
وأغطيــة الــرأس
بأســم  :ذا ويليــام كارتــر كومبــاين (مساشوســيتش
كوربوريشــن)
العنــوان  3438 :بيتشــري رود ان اي ,ســويت
 ,1800اتالنتــا ,جورجيــا  ,30326الواليــات
املتحــدة االمريكيــة
عنــوان التبليــغ /AGIP - TMP Agents :
P.O Box 3800 Al-Beereh

Trade Mark No.:25725
In Class: 35
Date: 15/10/2014
In Respect of: Retail store services and online
services in the fields of clothing, footwear and
headwear
In the name of: The William Carter Company (a
)Massachusetts Corporation
Address: 3438 Peachtree Road NE, Suite 1800,
.Atlanta, Georgia 30326, U.S.A
Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 25727:
يف الصنف 25 :
التاريخ 2014/10/15 :
مــن اجــل  :املالبــس وألبســة القــدم وأغطيــة
الــرأس

Trade Mark No.:25727
In Class: 25
Date: 15/10/2014
In Respect of: Clothing, footwear and headwear
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بأســم  :اشــكوش ب‘غــوش ,انــك( .ديالويــر
كوربوريشــن)
العنــوان  3438 :بيتشــري رود ان اي ,ســويت
 ,1800اتالنتــا ,جورجيــا  ,30326الواليــات
املتحــدة االمريكيــة
عنــوان التبليغ /AGIP - TMP Agents :
P.O Box 3800 Al-Beereh
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In the name of: OshKosh B’Gosh, Inc. (a Dela)ware Corporation
Address: 3438 Peachtree Road NE, Suite 1800,
.Atlanta, Georgia 30326, U.S.A
Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 25728:
يف الصنف 35 :
التاريخ 2014/10/15 :
مــن اجــل  :خدمــات البيــع بالتجزئــة والخدمــات
املبــارشة يف مجــال املالبــس وألبســة القــدم
وأغطيــة الــرأس
بأســم  :اشــكوش ب‘غــوش ,انــك( .ديالويــر
كوربوريشــن)
العنــوان  3438 :بيتشــري رود ان اي ,ســويت
 ,1800اتالنتــا ,جورجيــا  ,30326الواليــات
املتحــدة االمريكيــة
عنــوان التبليــغ /AGIP - TMP Agents :
P.O Box 3800 Al-Beereh

Trade Mark No.:25728
In Class: 35
Date: 15/10/2014
In Respect of: Retail store services and online
services in the fields of clothing, footwear and
headwear
In the name of: OshKosh B’Gosh, Inc. (a Dela)ware Corporation
Address: 3438 Peachtree Road NE, Suite 1800,
.Atlanta, Georgia 30326, U.S.A
Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 25729:
يف الصنف 9 :

Trade Mark No.:25729
In Class: 9

العدد الثاين عرش 2015 / 4 / 19

التاريخ 2014/10/15 :
مــن اجــل  :اجهــزة التســجيل االلكرتونيــة لالرســال
والــرد عــى الصــوت والصــور ،االفــام الســينامئية
الوثائقيــة والدرامــا الوثائقيــة ،ارشطــة الفيديــو
املســجلة مســبقا ،االقــراص البرصيــة ،واالرشطــة
املغناطيســية املســجلة بالصــوت والصــور لعــرض
االخبــار التعليقــات ،التســجيالت الصوتيــة لعــرض
االخبــار والتعليقــات ،اجهــزة الفاكــس ،االت املربقة
الكاتبــة الرســال املعلومــات ،اجهــزة الهاتــف
والحاســب االىل ،ملحقــات الحاســب االىل الرســال
املعلومــات والبيانــات ،طابعــات الحاســب االىل
االلكرتونيــة للمعلومــات الرســومية غــر التصويــر
الفوتوغــراىف ،االقــراص املغناطيســية الفارغــة،
ارشطــة الفيديــو الفارغــة ،ارشطــة الفيديــو
الفارغــة لالشــارات الســمعية واملرئيــة ،وحــدات
عــرض الفيديــو ،لوحــات مفاتيــح اجهــزة الحاســب
االىل ،برامــج الحاســب االىل املســتخدمة لعــرض
املعلومــات الرســومية ،وحــدات ذاكــرة الحاســب
االىل ،امللحقــات البينيــه للحاســب االىل ،محــوالت
االشــارة الرقميــه لتحويــل الصــوت لبيانــات رقميــة
والعكــس ،واجهــزة االرســال البرصيــة
بأسم  :شبكة الجزيرة االعالمية
العنوان  :ص ب  23123الدوحة ,قطر
عنــوان التبليــغ /AGIP - TMP Agents :
P.O Box 3800 Al-Beereh
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Date: 15/10/2014
In Respect of: Devices electronic registration of
the send and reply to audio, images, movies, documentaries and drama documentaries, videos pre-recorded, optical disks, and magnetic tape recorded
sound and images to display the news comments,
sound recordings to display news and commentary, handsets and Computer Peripherals tapes, the
empty signal audio and video units, video display,
keyboards hardware computer programs used to
display information graphical, modular Computer
memory, accessories for Computer to send information and data, video computer interfaces, digital
signal converters to convert the sound to digital
data and vice versa, and optical transmitters

In the name of: AL JAZEERA MEDIA NETWORK
Address: P.O. Box 23123 Doha, Qatar
Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 25730:
يف الصنف 16 :

Trade Mark No.:25730
In Class: 16

العدد الثاين عرش 2015 / 4 / 19

التاريخ 2014/10/15 :
مــن اجــل  :املــواد املطبوعــة وتحديــدا الكتــب
واملجــات والنــرات اإلخباريــة الجاريــة يف
مجــال االحــداث االخباريــة الجاريــة ،الصــور
الفوتوغرافيــة ،التقاريــر املطبوعــة التــى تعــرض
معلومــات وبيانــات ماليــة واقتصاديــة وثقافيــة
وسياســية ،املــواد التعليميــة والتثقيفيــة املطبوعــة
يف مجــال االعــام والوســائط املتعــددة واملجــاالت
املتعلقــة بهــا
بأسم  :شبكة الجزيرة االعالمية
العنوان  :ص ب  23123الدوحة ,قطر
عنــوان التبليــغ /AGIP - TMP Agents :
P.O Box 3800 Al-Beereh
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Date: 15/10/2014
In Respect of: Printed materials, namely books,
magazines and newsletters in the field of current events, current news, photographs, printed
reports, which displays information, economic,
cultural, political, educational materials and educational printed in the field of media and multimedia and related fields
In the name of: AL JAZEERA MEDIA NETWORK
Address: P.O. Box 23123 Doha, Qatar
Address for Services:
()663

العالمة التجارية رقم 25731:
يف الصنف 18 :
التاريخ 2014/10/15 :
مــن اجــل  :الجلــود املدبوغــة وتقليــد الجلــود
املدبوغــة واملنتجــات املصنوعــة مــن هــذه املــواد
غــر الــواردة يف فئــات أخــرى ،جلــود الحيوانــات
الخــام أو املدبوغــة ،الصناديــق والحقائــب
الســفرية ،املظــات الشــايس والعــي ،الســياط
وأطقــم الحيوانــات والــروج واملالبــس الرياضيــة
املصنوعــة مــن الجلــد
بأسم  :شبكة الجزيرة االعالمية
العنوان  :ص ب  23123الدوحة ,قطر
عنــوان التبليغ /AGIP - TMP Agents :
P.O Box 3800 Al-Beereh

Trade Mark No.:25731
In Class: 18
Date: 15/10/2014
In Respect of: Leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not
;included in other classes; animal skins, hides
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery

In the name of: AL JAZEERA MEDIA NETWORK
Address: P.O. Box 23123 Doha, Qatar
:Address for Services
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Trade Mark No.:25732
25732: العالمة التجارية رقم
In Class: 25
25 : يف الصنف
Date: 15/10/2014
2014/10/15 : التاريخ
In Respect of: Clothing, footwear, headgear, sport  املالبــس ولبــاس القــدم وأغطيــة الــرأس: مــن اجــل
واملالبــس الرياضية
clothes
 شبكة الجزيرة االعالمية: بأسم
In the name of: AL JAZEERA MEDIA NETWORK
Address: P.O. Box 23123 Doha, Qatar
 قطر, الدوحة23123  ص ب: العنوان
Address for Services:
/AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ
P.O Box 3800 Al-Beereh
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Trade Mark No.:25733
25733: العالمة التجارية رقم
In Class: 28
28 : يف الصنف
Date: 15/10/2014
2014/10/15 : التاريخ
In Respect of: Games and playthings; gymnastic  أدوات، اللعــب وأدوات اللعــب: مــن اجــل
and sporting articles not included in other classes; الرياضــة البدنيــة( الجمبــاز) واألدوات الرياضيــة
 زخــارف شــجرة عيــد،غريالــواردة يف فئــات أخــرى
decorations for Christmas trees
امليــاد
 شبكة الجزيرة االعالمية: بأسم
In the name of: AL JAZEERA MEDIA NETWORK
Address: P.O. Box 23123 Doha, Qatar
 قطر, الدوحة23123  ص ب: العنوان
Address for Services:
/AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ
P.O Box 3800 Al-Beereh
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Trade Mark No.:25734
In Class: 35
Date: 15/10/2014
In Respect of: Advertising services, which are
broadcast via television, television advertising
services for others, and commercial advertising
services to others
In the name of: AL JAZEERA MEDIA NETWORK
Address: P.O. Box 23123 Doha, Qatar
Address for Services:
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25734: العالمة التجارية رقم
35 : يف الصنف
2014/10/15 : التاريخ
 خدمــات الدعايــة واالعــان التــى يتــم: مــن اجــل
 خدمــات االعــان،بثهــا عــر القنــوات التلفزيونيــة
التلفزيــوين لالخريــن وخدمــات االعــان التجــاري
لالخريــن
 شبكة الجزيرة االعالمية: بأسم
 قطر, الدوحة23123  ص ب: العنوان
/AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ
P.O Box 3800 Al-Beereh

)667(

Trade Mark No.:25735
In Class: 38
Date: 15/10/2014
In Respect of: Television broadcasting services,
Broadcasting (Cable television —), Broadcasting
)—(Radio
In the name of: AL JAZEERA MEDIA NETWORK
Address: P.O. Box 23123 Doha, Qatar

25735: العالمة التجارية رقم
38 : يف الصنف
2014/10/15 : التاريخ
، خدمــات البــث التلفزيــوين و الفيديــوي: مــن اجــل
 اإلذاعــة بالراديو،البــث بالتلفزيــون الكبــي
 شبكة الجزيرة االعالمية: بأسم
 قطر, الدوحة23123  ص ب: العنوان
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Address for Services:

/AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ
P.O Box 3800 Al-Beereh

)668(

Trade Mark No.:25736

25736: العالمة التجارية رقم

In Class: 41
Date: 15/10/2014
In Respect of: Entertainment services and entertainment production of any television programs,
especially news and documentaries and sports
programs, cultural and financial reporting, economic, political, services, production of movies,
news agency services any compilation and dissemination of news
In the name of: AL JAZEERA MEDIA NETWORK
Address: P.O. Box 23123 Doha, Qatar
Address for Services:

41 : يف الصنف
2014/10/15 : التاريخ
 خدمــات التســلية والرتفيــه ـ أي انتــاج: مــن اجــل
الربامــج التلفزيونيــة وخاصــة األخبــار والربامــج
الوثائقيــة والربامــج الرياضيــة والثقافيــة والتقاريــر
 خدمــات انتــاج،املاليــة واالقتصاديــة والسياســية
 خدمــات الــوكاالت األخباريــة،االفــام الســينامئية
أي تجميــع ونــر األخبــار
 شبكة الجزيرة االعالمية: بأسم
 قطر, الدوحة23123  ص ب: العنوان
/AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليغ
P.O Box 3800 Al-Beereh

)669(

Trade Mark No.:25738
In Class: 35
Date: 15/10/2014

25738: العالمة التجارية رقم
35 : يف الصنف
2014/10/15 : التاريخ
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مــن اجــل  :خدمــات الدعايــة واإلعــان ؛ ادارة األعــال ؛ إدارة
In Respect of: Advertising; business
األنشــطة التجاريــة ؛ األعــال املكتبيــة
;management; business administration
office functions
بأسم  :الرشكة االردنية السعودية لتجارة االلكرتونيات
In the name of: Jordan Saudi Electronic
.Trading Co
العنوان  :عامن – االردن – عبدون شارع سعد عبده شموط
– Address: Amman –Jordan – Abdoun
Sa’ed Abdo shamout Street
Address for Services:
عنــوان التبليــغ P.O Box /AGIP - TMP Agents :
3800 Al-Beereh
مالحظــة  :ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــات والعبــارات والرســومات الوصفيــة
واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة

()670

العالمة التجارية رقم 25739:
يف الصنف 11 :
التاريخ 2014/10/19 :
مــن اجــل  :لــوازم للحــام؛ معــدات للحــام؛
أجهــزة تدفــق املــاء؛ حنفيــات [صنابــر] ،تركيبــات
قنــوات امليــاه ،مواســر ميــاه للتمديــدات الصحيــة،
تركيبــات التدفئــة (املــاء الســاخن) ،لــوازم الســامة
ألجهــزة ومواســر املــاء أو الغــاز ،مواســر [أج ـزاء
مــن متديــدات صحيــة] ،مغاســل
بأســم  :ييــوو يلينجنــو ســانيرتي ويــر كــو ،.ال يت
دي.
العنــوان  :هيتانــج اندســريال زون ،تشوتشــنج،
ييــوو ،الصــن
عنــوان التبليــغ  :نــادر جميــل قمصيــة بيــت
ســاحور -الضفــة الغربيــة ص.ب182 .

Trade Mark No.:25739
In Class: 11
Date: 19/10/2014
;In Respect of: Bath fittings; Bath installations
Water flushing apparatus; Taps [faucets]; Water
conduits installations; Water-pipes for sanitary
;)installations; Heating installations (Hot water---
Safety accessories for water or gas apparatus
;]and pipes; Pipes [parts of sanitary installations
Sinks.
In the name of: Yiwu Yilingnuo Sanitary Ware
.Co., Ltd
Address: Heyetang Industrial Zone, Choucheng,
Yiwu, China
Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 25740:
يف الصنف 35 :
التاريخ 2014/10/19 :
مــن اجــل  :إدارة األعــال ،والوظائــف املكتبيــة،
دعايــة وإعــان ،وكاالت الدعايــة واالعــان،
نــر مــواد الدعايــة واالعــان ،تأجــر املســاحات
االعالنيــة ،املســاعدة يف ادراة االعــال ،لصــق
االعالنــات ،استشــارات االعــال املهنيــة ،املعلومات
واالخبــار عــن االعــال ،التحريــات عــن االعــال،
استشــارات يف ادارة وتنظيــم االعــال ،املســاعدة
يف ادارة االعــال ،استشــارات االعــال ،استشــارات
تنظيــم االعــال ،ابحــاث االعــال ،االدارة التجاريــة
لرتخيــص الســلع والخدمــات الخاصــة باخريــن،
املســاعدة يف ادارة االعــال التجاريــة او الصناعيــة،
عــرض الســلع عــى وســائل االتصــال لغايــات بيعها
بالتجزئــة ،تجميــع املعلومــات يف قواعــد بيانــات
الكمبيوتــر ،استشــارات االعــال املهنيــة ،عــرض
الســلع ،االعــان بالربيــد املبــارش ،نــر مــواد
الدعايــة واالعــان ،توزيــع العينــات ،وكاالت
التوظيــف ،تنظيــم املعــرض لغايــات تجاريــة
او دعائيــة ،تنظيــم عــروض االزيــاء لغايــات
ترويجيــة ،خدمــات النصــح يف ادارة االعــال،
استشــارات ادارة شــؤون املوظفــن ،التســويق،
ابحــاث التســويق ،خدمــات اعــداد منــاذج الدعايــة
واالعــان او ترويــج املبيعــات ،تنظيــم االشــراك
يف الصحــف لالخرين،تاجــر االالت واملعــدات
املكتبيــة ،االعــان والدعايــة املبــارشة عــى شــبكات
الكمبيوتــر ،االســتفتاء واســتطالع االراء ،تنظيــم
املعــارض لغايــات تجاريــة او اعالنيــة ،تنظيــم
املعــارض التجاريــة لغايــات تجاريــة او اعالنيــة،
الدعايــة واالعــان الخارجــي ،توظيــف االفــراد،
نســخ الصــور ،عــرض الســلع عــى وســائل االتصــال
لغايــات بيعهــا بالتجزئــة ،العالقــات العامــة ،نــر
نصــوص الدعايــة واالعــان ،الدعايــة واالعــان،
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Trade Mark No.:25740
In Class: 35
Date: 19/10/2014
In Respect of: Business administration, office
functions, Advertising, Advertising agencies, Advertising matter (Dissemination of-), Advertising
management),space (Rental of-), assistance (Business Bill-posting, Business consultancy, Business
information, Business inquiries, Business management and organization consultancy, Business
management assistance, Business management
consultancy, Business organization consultancy,
Business research, Commercial administration of
the licensing of the goods and services of others,
Commercial or industrial management assistance,
Communication media (Presentation of goods on),
for retail purposes, Compilation of information
into computer databases, Consultancy (Professional business), Demonstration of goods, Direct mail
advertising, Demonstration of advertising matter,
Distribution of samples, Employment agencies,
Exhibitions (Organization of) for commercial or
advertising purposes, Fashion shows for promotional purposes (Organization of), Management
(Advisory services for business), Management
consultancy (Personnel), Marketing, Marketing
research, Modeling for advertising or sales promotion, Newspaper subscriptions (Arranging) for
others, Office machines and equipment rental, Online advertising on a computer network, Opinion
polling, Organization of exhibitions for commercial or advertising purposes, Organization of
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trade fairs for commercial or advertising purposes, Outdoor advertising, Personnel recruitment,
Photocopying services, Presentation of goods on
communication media, for retail purposes, Public
relations, Publication of publicity texts, publicity,
publicity agencies, publicity columns preparation,
publicity material rental, publicity texts (publication of), publicity texts (Writing of), purchase
orders (Administrative processing of), Radio advertising, Radio commercials, Recruitment (Personnel), Relocation services for businesses, Rental
of advertising space, Rental of advertising time on
communication media, Rental of photocopying
machines, Rental (Office machines and equipment), Rental (publicity material), Reproduction
(Document), Research (Business), Retail purposes
(Presentation of goods on communication media,
for), Sales promotion for others, Samples (Distribution of ), Statistics (Compilation of), Subscriptions (Arranging) to telecommunication services
for others, Subscriptions (Arranging newspaper)
for others, Systemization of information into
computer databases, Telecommunication services
(Arranging subscriptions to) for others, Telemarketing services, Television advertising, Television
commercials, Texts (Writing of publicity), Trade
fairs (Organization of) for commercial or advertising purposes, Updating of advertising material,
Writing of publicity texts.
In the name of: Sharekat PS On Line Services Al
. Tejareah
Address:Ramallah – Palestien
Address for Services:
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اعــداد اعمــدة الدعايــة،وكاالت الدعايــة واالعالن
 نــر، تأجــر مــواد الدعايــة واالعــان،واالعــان
 كتابــة نصــوص الدعايــة،نصــوص الدعــاة واالعــان
، املعالجــة االداريــة لطلبــات الــراء،واالعــان
 توظيــف، االعــان بالراديــو،االعــان بالراديــو
 تأجــر املســاحات، خدمــات نقــل االعــال،االفـراد
 تأجــر وقــت للدعايــة واالعــان يف،االعالنيــة
 تأجــر، تأجــر االت نســخ الصــور،وســائل االتصــال
 تأجــر مــواد الدعايــة،االالت واملعــدات املكتبيــة
، ابحــاث االعــال، استنســاخ الوثائــق،واالعــان
عــرض ســلع عــى وســائل االتصــال لغايــات بيعهــا
 توزيــع،) ترويــج املبيعــات (لالخريــن،بالتجزئــة
 تنظيــم، تجميــع البيانــات االحصائيــة،العينــات
 تنظيــم املعلومــات يف،االشــراك يف لالخريــن
 تنظيــم املعلومــات،قواعــد بيانــات الكمبيوتــر
 تنظيــم االشــراك،يف قواعــد بيانــات الكمبيوتــر
 خدمــات التســويق،بخدمــات االتصــاالت لالخريــن
، الدعايــة واالعــان عــر التلفزيــون،عــر الهاتــف
 كتابــة نصــوص،الدعايــة واالعــان عــر التلفزيــون
 تنظيــم املعــارض التجاريــة،الدعايــة واالعــان
 تحديــث مــواد،لغايــات تجاريــة او اعالنيــة
 كتابــة نصــوص الدعايــة،الدعايــة واالعــان
.واالعــان

. رشكة يب اس اون الين سريفيسز التجارية: بأسم
فلسطني/رام الله: العنوان
 رام، اتقــان للخدمــات االستشــارية: عنــوان التبليــغ
،3 ط/ مركــز رام اللــه التجــاري،اللــه
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العالمة التجارية رقم 25741:
يف الصنف 41 :
التاريخ 2014/10/19 :
مــن اجــل  :التعليــم ،وتوفــر التدريــب؛ الرتفيــه
واألنشــطة الرياضيــة والثقافيــة.
بأسم  :رشكة يب اس اون الين سريفيسز التجارية.
العنوان  :رام الله/فلسطني
عنــوان التبليــغ  :اتقــان للخدمــات االستشــارية ،رام
اللــه ،مركــز رام اللــه التجــاري /ط،3
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Trade Mark No.:25741
In Class: 41
Date: 19/10/2014
;In Respect of: Education; providing of training
.entertainment; sporting and cultural activities
In the name of: Sharekat PS On Line Services Al
. Tejareah
Address: Ramallah-Palestine
Address for Services:

()673

العالمة التجارية رقم 25742:
يف الصنف 42 :
التاريخ 2014/10/19 :
مــن اجــل  :ألخدمــات التكنولوجيــة والعلميــة
واألبحــاث و خدمــات التصميــات املتعلقــة بهــا؛
خدمــات األبحــاث املخربيــة؛ إدارة األبحــاث،
تصميــم وتطويــر املشــاريع؛ ابحــاث حــول
املنتجــات ،التصميــم والتطويــر؛ األبحــاث
التكنولوجيــة؛ األبحــاث ،التصاميــم والتطويــرات
املتعلقــة بالكمبيوتــر ،برامــج الكمبيوتــر ،أنظمــة
الكمبيوتــر ،برمجيــات تطبيقيــة لحلــول الكمبيوتــر،
أنظمــة معالجــة البيانــات ،إدارة البيانــات ،نظــام
معالجــة البيانــات املحوســبة ،خدمــات اإلتصــاالت،
حلــول اإلتصــاالت ،تطبيقــات اإلتصــاالت ،نظــم
اإلتصــاالت وواجهــة الشــبكات و التزويــد
باإلستشــارات التكنولوجيــة ،املعلومــات والنصائــح

Trade Mark No.:25742
In Class: 42
Date: 19/10/2014
In Respect of: Scientific and technological services
and research and design relating thereto; research
laboratory services; management of research, design and development projects; product research,
design and development; technical research; research, design and development services relating
to computers, computer programmers, computer
systems, computer software application solutions,
data processing systems, data management, computerized information processing systems, communications services, communications solutions,
communications applications, communications
systems and network interfaces and provision of
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املرتبطــة مبــا ذكــر اعــاه؛ الفحوصــات التقنيــة؛
الفحوصــات الصناعيــة؛ تحضــر واعــداد التقاريــر
والدراســات التقنيــة؛ خدمــات الكمبيوتــر؛ تطويــر
و تصميــم أجهــزة الكمبيوتــر؛ صيانــة ،تصميــم
وتحديــث برامــج النظــام ،برامــج وبرمجيــات
الكمبيوتــر ،خدمــات الربمجــة؛ اعــداد وتوفــر
املعلومــات املتعلقــة بالكمبيوتــر وخدمــات
شــبكات الكمبيوتــر؛ النصائــح التقنيــة والخدمــات
االستشــارية يف مجــال تكنولوجيــا املعلومــات
واإلتصــاالت الســلكية والالســلكية؛ تصميــم
وتطويــر أنظمــة الكمبيوتــر وأنظمــة ومعــدات
اإلتصــاالت الســلكية والالســلكية؛ خدمــات ادارة
الكمبيوتــر؛ خدمــات الدعــم التشــغييل لشــبكات
الكمبيوتــر ،شــبكات اإلتصــاالت الســلكية
والالســلكية وشــبكات بــث البيانــات؛ خدمــات
الكمبيوتــر عــى الخــط؛ خدمــات الربمجــة التــي
يتــم توفريهــا عــى الخــط؛ توفــر الوصــول اىل
الشــبكة اإللكرتونيــة عــى الخــط إلســرجاع
املعلومــات؛ تأجــر الكمبيوتــرات؛ تصميــم ،رســم
و الكتابــة بالتكليــف ،بخصــوص جمــع صفحــات
الويــب عــى اإلنرتنــت؛ خدمــات إبــداع الصــور
الظاهريــة والتفاعليــة؛ إبــداع ،تشــغيل وصيانــة
قواعــد املعلومــات املعلومــات ،انرتانــت وصفحــات
الويــب؛ اســتضافة مواقــع الويــب لالخريــن؛
تركيــب و صيانــة برمجيــات الكمبيوتــر؛ تأجــر
وقــت للوصــول اىل قواعــد البيانــات؛ تأجــر وقــت
الوصــول اىل لوحــات اإلعالنــات و لوحــات الرســائل
عــى الكمبيوتــر واىل شــبكات الكمبيوتــر؛ خدمــات
مــزود اإلنرتنــت؛ تجميــع ،إنتــاج ،و تصحيــح ســجل
يحتــوي عــى أســاء النطاقــات :اعــداد ،تشــغيل
و صيانــة مواقــع عــى شــبكة االنرتنــت ،صفحــات
الويــب و بوابــات لتشــغيل النــص ،الصــور و
املوســيقى املوفــرة إمــا عــن طريــق الكومبيوتــر او
عــن طريــق االجهــزة الخلويــة؛ تقديــم املعلومــات
والخدمــات االستشــارية عــى الخــط مــن قواعــد
بيانــات الكومبيوتــر او عــن طريــق االنرتنــت؛
التنبــؤ الجــوي؛ خدمــات املعلومــات حــول
الطقــس؛ خدمــات التصميــم الداخيل؛خدمــات
تقديــم املعلومــات واالستشــارات بخصــوص مــا
ذكــر اعــاه.
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technical consultancy, information and advice
relating to the aforesaid; technical testing; industrial testing; preparation of technical reports and
studies; computer services; updating and design
of computer hardware; maintenance, updating and
design of computer firmware, computer software
and computer programs; computer programming
services; preparation and provision of information
in relation to computers and computer network
facilities; technical advice and consultation services in the field of information technology and
telecommunications; design and development of
computer systems and of telecommunications systems and equipment; computer management services; operational support services for computer
networks, telecommunications networks and data
;transmission networks; on-line computer services
programming services given on-line; provision of
access to an electronic on-line network for information retrieval; computer rental; design, drawing
and commissioned writing, all for the compilation
of web pages on the internet; virtual and interactive image creation services; creating, operating
and maintaining databases, intranets and web
sites; hosting the web sites of others; installation
and maintenance of computer software; leasing of
access time to a computer database; leasing of access time to computer bulletin and message boards
and to computer networks; internet service provider [ISP] services; compilation, creation and maintenance of a register of domain names; creating,
operating and maintaining web sites, web pages
and portals for logging text, images and music pro;vided either via computers or mobile telephones
provision of information and advisory services on;line from a computer database or via the internet
;weather forecasting; weather information services
interior design services; information and advisory
services relating to all the aforesaid services.
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بأسم  :رشكة يب اس اون الين سريفيسز التجارية.
العنوان Ramallah – Palestine:
عنــوان التبليــغ  :اتقــان للخدمــات االستشــارية ،رام
اللــه ،مركــز رام اللــه التجــاري /ط،3
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In the name of: Sharekat PS On Line Services Al
Tejareah .
.رام الله/فلسطني Address:
Address for Services:

()674

العالمة التجارية رقم 25743:
يف الصنف 8 :
التاريخ 2014/10/19 :
من اجل  :عدد مختلفة ومتنوعة للمهنني
بأسم  :رشكة الرشاع التجارية للتوزيع
العنــوان  :نابلس-مــردا ســلفيت جــوال
0598206446
عنــوان التبليــغ  :نابلس-مــردا ســلفيت جــوال
0598206446

Trade Mark No.:25743
In Class: 8
Date: 19/10/2014
In Respect of: general tools for several uses
In the name of: shareket al shera altejareh lel
tawzee
Address: nablus-marda salfet-jawwal
0598206446
Address for Services : nablus-marda salfet-jawwal 0598206446
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العالمة التجارية رقم 25744:
يف الصنف 21 :
التاريخ 2014/10/20 :
من اجل  :أدوات تنظيف املطبخ
بأسم  :رشكة الجردانة التجارية الصناعية
العنــوان  :نابلــس  -شــارع ســفيان  -تلفــون :
092371443

Trade Mark No.:25744
In Class: 21
Date: 20/10/2014
In Respect of: CLOTH FOR WASHING
In the name of: SHAREKET ALJARADANEH
AL TEJAREH ALSENA’EH
Address: NABLUS - SHARE’ SUFIAN - TEL
:092371443
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عنــوان التبليــغ  :نابلــس  -شــارع ســفيان  -تلفــون
092371443 :
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Address for Services : NABLUS - SHARE’ SUFIAN - TEL :092371443
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العالمة التجارية رقم 25745:
يف الصنف 21 :
التاريخ 2014/10/20 :
من اجل  :أدوات تنظيف املطبخ
بأسم  :رشكة الجردانة التجارية الصناعية
العنــوان  :نابلــس  -شــارع ســفيان  -تلفــون :
092371443
عنــوان التبليــغ  :نابلــس  -شــارع ســفيان  -تلفــون
092371443 :

Trade Mark No.:25745
In Class: 21
Date: 20/10/2014
In Respect of: CLOTH FOR WASHING
In the name of: SHAREKET ALJARADANEH
AL TEJAREH ALSENA’EH
Address: NABLUS - SHARE’ SUFIAN - TEL
:092371443
Address for Services : NABLUS - SHARE’ SUFIAN - TEL :092371443

()677

العالمة التجارية رقم 25746:
يف الصنف 5 :
التاريخ 2014/10/20 :

Trade Mark No.:25746
In Class: 5
Date: 20/10/2014
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مــن اجــل  :مســتحرضات صيدالنيــة وبيطريــة،
مســتحرضات صحيــة لغايــات طبيــة مــواد واغذيــة
حميــة معــده لالســتعامل الطبــي او البيطــري
واغذيــة للرضــع واالطفــال مكمــات للحميــة
الغذائيــة لالنســان والحيــوان ،لصقــات ومــواد
ضــاد ،مــواد حشــو االســنان وشــمع طــب االســنان،
مطهــرات ،مســتحرضات لالبــادة الحــرات
والحيوانــات الضــارة ،مبيــدات فطريــات ومبيــدات
اعشــاب
بأسم  :رشكة مرسوجي للتجارة العامة
العنــوان  :رام اللــه  -شــارع القــدس  -رشكــة
مرسوجــي .
عنوان التبليغ  :رام الله  ،عامرة طنوس  ،ط3
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In Respect of: Pharmaceutical and veterinary
preparations; sanitary preparations for medical
purposes; dietetic food and substances adapted
for medical or veterinary use, food for babies; dietary supplements for humans and animals; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for
.destroying vermin; fungicides, herbicides
In the name of: Sharekat: masroje
Address: Ramallh - share al quds -sharekat mas.roje
Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 25747:
يف الصنف 3 :
التاريخ 2014/10/20 :
مــن اجــل  :مســتحرضات تبيــض االقمشــة
ومــواد اخــرى تســتعمل يف غســل ويك املالبــس ،
مســتحرضات تنظيــف وصقــل وجــي وكشــط ،
صابــون  ،عطــور وزيــوت عطريــة  ،مســتحرضات
تجميــل  ،غســول لوشــن للشــعر  ،منظفــات اســنان
بأسم  :رشكة مرسوجي للتجارة العامة
العنــوان  :رام اللــه  -شــارع القــدس  -رشكــة
مرسوجــي .
عنوان التبليغ  :رام الله  ،عامرة طنوس  ،ط3

Trade Mark No.:25747
In Class: 3
Date: 20/10/2014
In Respect of: Bleaching preparations and other
substances for laundry use; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations; soaps; per;fumery, essential oils, cosmetics, hair lotions
.dentifrices
In the name of: Sharekat: masroje
Address: Ramallh - share al quds -sharekat mas.roje
Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 25748:
يف الصنف 25 :
التاريخ 2014/10/21 :
من اجل  :املالبس ،لباس القدم ،أغطية الرأس.
بأسم  :كيدس  ،أل أل يس
العنــوان  191 :ســرينغ ســريت  ،لكســينغتون،
ماساشوســيتس  ، 02421الواليــات املتحــدة
األمريكيــة
عنــوان التبليــغ  :ص.ب  74472البــرة .هاتــف
2989760

481

()679

Trade Mark No.:25748
In Class: 25
Date: 21/10/2014
.In Respect of: Clothing, footwear and headgear
In the name of: Keds, LLC
Address: 191 Spring Street, Lexington, Massachusetts 02421, United States of America
Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 25749:
يف الصنف 32 :
التاريخ 2014/10/21 :
مــن اجــل  :املرشوبــات غــر الكحوليــة؛ امليــاه
املعدنيــة والغازيــة ،وامليــاه املنكهــة مــع الفاكهــة؛
مرشوبــات الفاكهــة وعصائــر الفاكهــة؛ املرشوبــات
الغازيــة ،مرشوبــات الطاقــة املرشوبــات متســاوي
التوتــر او القــوة؛ املرشوبــات غــر الكحوليــة
بنكهــة الشــاي؛ رشاب ومســتحرضات أخــرى لصنــع
املرشوبــات.
بأســم  :رشكــة فــروت تــوب لصناعــة املرشوبــات
الغازيــة.
العنوان  :طولكرم _ فرعون

Trade Mark No.:25749
In Class: 32
Date: 21/10/2014
In Respect of: Non-alcoholic beverages; mineral
;and aerated waters; water with fruit flavorings
;fruit drinks and fruit juices; carbonated drinks
energy and isotonic drinks; non-alcoholic beverages flavored with tea; syrups and other prepara.tions for making beverages
In the name of: Sharekat Fruit Top Lisna’aet Al
.Mashrobat Al Ghazya
.Address: Tulkarem _ Fra’aon
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Address for Services:

عنــوان التبليــغ  :البــرة ،مركــز البــرة التجــاري/
ط ،6صنــدوق بريــد (.)3663
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Trade Mark No.:25750
In Class: 30
Date: 21/10/2014
In Respect of: FLAKES MADE
FROM CORN FLOWER
In the name of: SHARIKAT ALKASRAWI AL SINAEA ALTIGARIEJ
Address: Alkhalil / Al - Hawouz
 Address for Services : Alkhalil / AlHawouz

العالمة التجارية رقم 25750:
يف الصنف 30 :
التاريخ 2014/10/21 :
من اجل  :رقائق مصنوعة من طحني الذرة
بأسم  :رشكة القرصاوي التجارية الصناعية
العنوان  :الخليل  /الحاووز
عنوان التبليغ  :الخليل  /الحاووز

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحامية املطلق باستخدام الكلامت والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام
ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة
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العالمة التجارية رقم 25751:
يف الصنف 3 :
التاريخ 2014/10/21 :
من اجل  :مستحرضات التجميل
بأسم  :يوسف محمود محمد نصار
العنــوان  :الخليــل  -دورا  -كنار  -شــارع الجاحظ  -ت2280831 :
قــرب دائــرة البيطرة

Trade Mark No.:25751
In Class: 3
Date: 21/10/2014
In Respect of: COASMATICS
In the name of: Yousef Mahmoud
Mohmaed Nassar
Address: Hebron - Dura - Kanar
Tel:02228081
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عنــوان التبليــغ  :الخليــل  -دورا  -كنــار  -شــارع الجاحــظ  -تAddress for Services : Hebron - Dura - :
Kanar Tel:02228081
 2280831قــرب دائــرة البيطــرة

()683

العالمة التجارية رقم 25752:
يف الصنف 7 :
التاريخ 2014/10/22 :
مــن اجــل  :محــركات تعمــل بالبنزيــن  ,مولــدات
كهربائيــة  ,االت الزراعــة  ,حفــارات  ,محمــات
البضائــع  ,وحــدة الضــخ  ,كاســحات الثلــوج  ,االت
الحصــد  ,املكربنــات
بأسم  :يوكيس كيبور باور كو  ,مليتد
العنــوان  :جينغــي رود بســايد  ,ثــري بريــد ,
اندســري كيــت بــارك  -الصــن
عنوان التبليغ  :رام الله ص ب 74

Trade Mark No.:25752
In Class: 7
Date: 22/10/2014
In Respect of: Gas engines , Dynamos , Agriculture machines , Excavators , Loaders , Pump unit
, Snow ploughs , Harvesting machines , Carbure. tor
In the name of: WUXI KIPOR POWER CO ,
LTD
Address: Wuxi , Jiangsu , P.R China
Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 25753:
يف الصنف 38 :
التاريخ 2014/10/22 :
مــن اجــل  :االتصــاالت ،اإلذاعــة بالراديــو والبــث
بالتلفزيــون.
بأسم  :آر.أي.أند يب للتطوير واالنشاءات
العنوان  :رام الله-االرسال-برج فلسطني التجاري

Trade Mark No.:25753
In Class: 38
Date: 22/10/2014
In Respect of: telecommunication, television and
radio broadcasting
In the name of: R.I and b lal tatwer o alanshaat
Address: rammalh-arsal-Palestine trade tower
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Address for Services:

عنــوان التبليــغ  :رام الله_االرســال_عامرة
التايجــر_ط 7
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العالمة التجارية رقم 25754:
يف الصنف 41 :
التاريخ 2014/10/22 :
مــن اجــل  :الرتفيه,االفــام الســينامئية ،تأجــر
.االفــام الســينامئية ،عــرض متثيــات حيــة تزويــد
العارضــن للفنانــن ،ســتوديهات صناعــة االفــام
الســينامئية ،قاعــات موســيقية ،تنظيــم حفــاالت
الراقصــة ،إنتــاج برامــج راديــو والتلفزيــون ،انتــاج
عــروض املرسحيــة ،انتــاج افــام الفيديــو ،تأمــن
توفــر قاعــات التســلية ،خدمــات كتابــة الســيناريو
واإلبــداع واالذاعــة والتلفزيــون ،تأمــن مشــاهد
متثيليــة واســتديوهات ســينامئية ،تنظيــم وادارة
حفــات موســيقية وقاعــات موســيقية
بأسم  :آر.أي.أند يب للتطوير واالنشاءات
العنوان  :رام الله-االرسال-برج فلسطني التجاري
عنــوان التبليــغ  :رام الله_االرســال_عامرة التايجــر_
ط7

Trade Mark No.:25754
In Class: 41
Date: 22/10/2014
In Respect of: amusements cine films, motion
pictures performance modeling for artistes movie
studio music –halls organization of balls, production of radio and television programmers, production of shows, production videotape film, providing videotape film, providing amused arcade
services booking of seats for shows scriptwriting
services, scriptwriting services scriptwriting ser.vices show scenery studio movie
In the name of: R.I and b lal tatwer o alanshaat
Address: rammalh-arsal-Palestine trade tower
Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 25755:
يف الصنف 43 :
التاريخ 2014/10/22 :

Trade Mark No.:25755
In Class: 43
Date: 22/10/2014
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مــن اجــل  :خدمــات الفنــادق ،خدمــات املطاعــم
ووالبــارات ،خدمــات حجــز الغــرف ،املنتجعــات،
متاجــر الوجبــات الخفيفــة ،خدمــات مطاعــم
ذاتيــة الخدمــة ،خدمــات الضيافــة( املطاعــم،
الـراب ،وســائل الراحــة ).خدمــات تقديــم الطعام
والتســلية ،خدمــات الوجبــات الخارجيــة.
بأسم  :رشكة آر .أي  .أند .يب للتطوير واالنشاءات
العنــوان  :فلســطني رام اللــه_ االرســال_برج
فلســطني التجــاري.
عنــوان التبليــغ  :رام اللــه_ شــارع االرســال_ عــارة
التايجــر_ الطابــق 7
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In Respect of: hotel service. bar and restaurant
services, services for the reception of rooms,
motels resorts, snack shops self services restaurant services, hospitality service(food, drink and
accommodation) careering services takeaway
.services
.In the name of: R.I and. BE lal tatwer o alanshaat
Address: Ramallah_al arsal_ Palestine trade
.tower
Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 25756:
يف الصنف 28 :
التاريخ 2014/10/22 :
مــن اجــل  :االلعــاب واللعــب ومــواد الرياضــة
البدنيــة ( مــا عــدا االلبســة) وادوات التزيــن
والزخــارف التــي تعلــق عــى شــجرة عيــد امليــاد.
بأسم  :رشكة آر .أي  .أند .يب للتطوير واالنشاءات
العنوان  :فلسطني_االرسال_برج فلسطني
عنــوان التبليــغ  :رام اللــه_ شــارع االرســال_
عــارة التايجــر_ الطابــق 7

Trade Mark No.:25756
In Class: 28
Date: 22/10/2014
In Respect of: games toys and sports articles (except clothing) and tools and decorative ornaments
.attached to the holiday tree birth
In the name of: : R.I and. BE lal tatwer o alan.shaat
Address: Ramallah_al arsal_ Palestine trade
.tower
Address for Services:
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Trade Mark No.:25757
العالمة التجارية رقم 25757:
In Class: 41
يف الصنف 41 :
Date: 22/10/2014
التاريخ 2014/10/22 :
مــن اجــل  :التعليــم ،وتوفــر التدريــب ،التســلية،
In Respect of: education, training entertainment
النشــاطات النقابيــة والرياضيــة.
trade union activates and sports
بأسم  :رشكة آر .أي  .أند .يب للتطوير واالنشاءات
In the name of: R.I and. BE lal tatwer o alanshaat
العنــوان  :فلســطني رام اللــه_ االرســال_برج
Address: Ramallah_al arsal_ Palestine trade
فلســطني التجــاري.
.tower
عنــوان التبليــغ  :رام اللــه_ شــارع االرســال_ عــارة
Address for Services:
التايجــر_ الطابــق 7
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العالمة التجارية رقم 25758:
يف الصنف 41 :
التاريخ 2014/10/22 :
مــن اجــل  :خدمــات طبيــة ،خدمــات العنايــة
بصحــة وجــال الكائنــات البرشيــة.
بأسم  :رشكة آر .أي  .أند .يب للتطوير واالنشاءات
العنــوان  :فلســطني،رام اللــه_ االرســال_برج
فلســطني التجــاري.
عنــوان التبليــغ  :رام اللــه_ شــارع االرســال_ عــارة
التايجــر_ الطابــق 7

Trade Mark No.:25758
In Class: 41
Date: 22/10/2014
In Respect of: : medical services, hygienic and
beauty care for human beings
In the name of: : R.I and. BE lal tatwer o alan.shaat
Address: Ramallah_al arsal_ Palestine trade
.tower
Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 25759:
يف الصنف 35 :
التاريخ 2014/10/22 :

Trade Mark No.:25759
In Class: 35
Date: 22/10/2014
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مــن اجــل  :خدمــات الدعايــة واإلعــان وإدارة
وتوجيــه األعــال وتفعيــل النشــاط املكتبــي.
بأسم  :رشكة سنقرط للمنتوجات الغذائية
العنوان  :رام الله
عنــوان التبليــغ  :رام اللــه_ شــارع االرســال_ عــارة
التايجــر_ الطابــق 7
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In Respect of: advertising business management,
business administration office function
In the name of: sherkat sonokrotlal mantojat al
ghazaya
Address: rammalh
Address for Services:
()691

Trade Mark No.:25760
العالمة التجارية رقم 25760:
In Class: 17
يف الصنف 17 :
Date: 23/10/2014
التاريخ 2014/10/23 :
مــن اجــل  :البالســتيك واملــواد املصوعــة منــه
In Respect of: NYLON AND PLASTIC AND
والنايلــون وامــواد املصنوعــة منــه
MATERIAL MADE OF THEM
بأسم  :مازن صبحي حسن ابو رشخ
In the name of: MAZEN SUBHEE HASAN ABU
SHARKH
Address: ALKHALIL
العنوان  :الخليل فرش الهوى 0599259540
عنــوان التبليــغ  :الخليــل فــرش الهــوى
Address for Services : ALKHALIL
0599259540
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العالمة التجارية رقم 25761:
يف الصنف 3 :
التاريخ 2014/10/23 :

Trade Mark No.:25761
In Class: 3
Date: 23/10/2014
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مــن اجــل  :مســتحرضات تبييــض األقمشــة
ومــواد أخــرى تســتعمل يف غســل ويك املالبــس ،
مســتحرضات تنظيــف وصقــل وجــي وكشــط ،
صابــون  ،عطــور وزيــوت عطريــة  ،مســتحرضات
تجميــل  ،غســول ( لوشــن) للشــعر  ،منظفــات
أســنان
بأسم  :رشكة عمر للتوزيع
العنوان  :عني يربو د  -رام الله
عنوان التبليغ  :عني يربو د  -رام الله
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In Respect of: Bleaching preparations and other
substances for laundry use; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations; soaps; per;fumery, essential oils, cosmetics, hair lotions
.dentifrices
In the name of: sharekat omar lel tawzea’e
Address: ramallah-ein yabroud
Address for Services : ramallah-ein yabroud

()693

العالمة التجارية رقم 25762:
يف الصنف 3 :
التاريخ 2014/10/23 :
مــن اجــل  :مســتحرضات تبييــض األقمشــة
ومــواد أخــرى تســتعمل يف غســل ويك املالبــس ،
مســتحرضات تنظيــف وصقــل وجــي وكشــط ،
صابــون  ،عطــور وزيــوت عطريــة  ،مســتحرضات
تجميــل  ،غســول ( لوشــن) للشــعر  ،منظفــات
أســنان
بأسم  :رشكه عمر للتوزيع
العنوان  :رام الله -عني يربود
عنوان التبليغ  :رام الله -عني يربود

Trade Mark No.:25762
In Class: 3
Date: 23/10/2014
In Respect of: Bleaching preparations and other
substances for laundry use; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations; soaps; per;fumery, essential oils, cosmetics, hair lotions
.dentifrices
In the name of: sharekat omar lel tawzea’e
Address: ramallah-ein yabroud
Address for Services : ramallah-ein yabroud
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العالمة التجارية رقم 25763:
يف الصنف 3 :

Trade Mark No.:25763
In Class: 3
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التاريخ 2014/10/23 :
مــن اجــل  :مســتحرضات تبييــض األقمشــة
ومــواد أخــرى تســتعمل يف غســل ويك املالبــس ،
مســتحرضات تنظيــف وصقــل وجــي وكشــط ،
صابــون  ،عطــور وزيــوت عطريــة  ،مســتحرضات
تجميــل  ،غســول ( لوشــن) للشــعر  ،منظفــات
أســنان
بأسم  :رشكه عمر للتوزيع
العنوان  :رام الله عني يربود
عنوان التبليغ  :رام الله عني يربود
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Date: 23/10/2014
In Respect of: Bleaching preparations and other
substances for laundry use; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations; soaps; per;fumery, essential oils, cosmetics, hair lotions
.dentifrices
In the name of: sharekat omar lel tawzea’e
Address: ramallah-ein yabroud
Address for Services : ramallah-ein yabroud

()695

العالمة التجارية رقم 25764:
يف الصنف 3 :
التاريخ 2014/10/23 :
مــن اجــل  :مســتحرضات تبييــض األقمشــة
ومــواد أخــرى تســتعمل يف غســل ويك املالبــس ،
مســتحرضات تنظيــف وصقــل وجــي وكشــط ،
صابــون  ،عطــور وزيــوت عطريــة  ،مســتحرضات
تجميــل  ،غســول ( لوشــن) للشــعر  ،منظفــات
أســنان
بأسم  :رشكه عمر للتوزيع
العنوان  :رام الله -عني يربود
عنوان التبليغ  :رام الله -عني يربود

Trade Mark No.:25764
In Class: 3
Date: 23/10/2014
In Respect of: Bleaching preparations and other
substances for laundry use; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations; soaps; per;fumery, essential oils, cosmetics, hair lotions
.dentifrices
In the name of: sharekat omar lel tawzea’e
Address: ramallah-ein yabroud
Address for Services : ramallah-ein yabroud
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العالمة التجارية رقم 25765:
يف الصنف 3 :

Trade Mark No.:25765
In Class: 3

العدد الثاين عرش 2015 / 4 / 19

التاريخ 2014/10/23 :
مــن اجــل  :مســتحرضات تبييــض األقمشــة
ومــواد أخــرى تســتعمل يف غســل ويك املالبــس ،
مســتحرضات تنظيــف وصقــل وجــي وكشــط ،
صابــون  ،عطــور وزيــوت عطريــة  ،مســتحرضات
تجميــل  ،غســول ( لوشــن) للشــعر  ،منظفــات
أســنان
بأسم  :رشكه عمر للتوزيع
العنوان  :رام الله -عني يربود
عنوان التبليغ  :رام الله -عني يربود
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Date: 23/10/2014
In Respect of: Bleaching preparations and other
substances for laundry use; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations; soaps; per;fumery, essential oils, cosmetics, hair lotions
.dentifrices
In the name of: sharekat omar lel tawzea’e
Address: ramallah-ein yabroud
Address for Services : ramallah-ein yabroud
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العالمة التجارية رقم 25766 :
يف الصنف 30 :
التاريخ 2014/10/23 :
مــن اجــل  :القهــوة والشــاي والــكاكاو والقهــوة االصطناعيــة ،
االرز  ،التابيــوكا والســاغو  ،الدقيــق واملســتحرضات املصنوعــة
مــن الحبــوب  ،الخبــز والفطائــر والحلويــات  ،الحلويــات املثلجــة
 ،عســل النحــل والعســل األســود  ،الخمــرة ومســحوق الخبيــز ،
امللــح  ،الخــردل  ،الخــل والصلصــات ( التوابــل ) البهــارات  ،الثلــج
بأسم  :رشكه عمر للتوزيع
العنوان  :رام الله -عني يربود
عنوان التبليغ  :رام الله -عني يربود

25766 :.Trade Mark No
In Class: 30
Date: 23/10/2014
In Respect of: Coffee, tea, cocoa, and
;artificial coffee; rice, tapioca and sago
flour and preparations made from ce;reals; bread, pastry and confectionery
ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces
.(condiments); spices; ice
In the name of: sharekat omar lel tawzea’e
Address: ramallah-ein yabroud
Address for Services : ramallah-ein
yabroud

العدد الثاين عرش 2015 / 4 / 19

العالمة التجارية رقم 25767:
يف الصنف 30 :
التاريخ 2014/10/23 :
مــن اجــل  :القهــوة والشــاي والــكاكاو والقهــوة
االصطناعيــة  ،االرز  ،التابيــوكا والســاغو  ،الدقيــق
واملســتحرضات املصنوعــة مــن الحبــوب  ،الخبــز
والفطائــر والحلويــات  ،الحلويــات املثلجــة  ،عســل
النحــل والعســل األســود  ،الخمــرة ومســحوق
الخبيــز  ،امللــح  ،الخــردل  ،الخــل والصلصــات (
التوابــل ) البهــارات  ،الثلــج
بأسم  :رشكه عمر للتوزيع
العنوان  :رام الله عني يربود
عنوان التبليغ  :رام الله عني يربود
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Trade Mark No.:25767
In Class: 30
Date: 23/10/2014
In Respect of: Coffee, tea, cocoa, and artificial
coffee; rice, tapioca and sago; flour and preparations made from cereals; bread, pastry and
confectionery; ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces (condi.ments); spices; ice
In the name of: sharekat omar lel tawzea’e
Address: ramallah-ein yabroud
Address for Services : ramallah-ein yabroud
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العالمة التجارية رقم 25768:
يف الصنف 30 :
التاريخ 2014/10/23 :
مــن اجــل  :القهــوة والشــاي والــكاكاو والقهــوة االصطناعيــة
 ،االرز  ،التابيــوكا والســاغو  ،الدقيــق واملســتحرضات
املصنوعــة مــن الحبــوب  ،الخبــز والفطائــر والحلويــات
 ،الحلويــات املثلجــة  ،عســل النحــل والعســل األســود ،
الخمــرة ومســحوق الخبيــز  ،امللــح  ،الخــردل  ،الخــل
والصلصــات ( التوابــل ) البهــارات  ،الثلــج
بأسم  :رشكه عمر للتوزيع
العنوان  :رام الله عني يربود

Trade Mark No.:25768
In Class: 30
Date: 23/10/2014
In Respect of: Coffee, tea, cocoa, and artificial coffee; rice, tapioca and sago; flour
and preparations made from cereals; bread,
pastry and confectionery; ices; honey, trea;cle; yeast, baking-powder; salt; mustard
.vinegar, sauces (condiments); spices; ice
In the name of: sharekat omar lel tawzea’e
Address: ramallah-ein yabroud

العدد الثاين عرش 2015 / 4 / 19
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Address for Services : ramallah-ein
yabroud

عنوان التبليغ  :رام الله عني يربود
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العالمة التجارية رقم 25769:
يف الصنف 30 :
التاريخ 2014/10/23 :
مــن اجــل  :القهــوة والشــاي والــكاكاو والقهــوة االصطناعيــة
 ،االرز  ،التابيــوكا والســاغو  ،الدقيــق واملســتحرضات املصنوعــة
مــن الحبــوب  ،الخبــز والفطائــر والحلويــات  ،الحلويــات املثلجــة
 ،عســل النحــل والعســل األســود  ،الخمــرة ومســحوق الخبيــز ،
امللــح  ،الخــردل  ،الخــل والصلصــات ( التوابــل ) البهــارات  ،الثلــج
بأسم  :رشكه عمر للتوزيع
العنوان  :رام الله عني يربود
عنوان التبليغ  :رام الله عني يربود

Trade Mark No.:25769
In Class: 30
Date: 23/10/2014
In Respect of: Coffee, tea, cocoa, and
;artificial coffee; rice, tapioca and sago
flour and preparations made from ce;reals; bread, pastry and confectionery
ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces (con.diments); spices; ice
In the name of: sharekat omar lel tawzea’e
Address: ramallah-ein yabroud
Address for Services : ramallah-ein
yabroud

مالحظــة  :ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــات والعبــارات والرســومات الوصفيــة
واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة
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العالمة التجارية رقم 25770:
يف الصنف 5 :
التاريخ 2014/10/23 :

Trade Mark No.:25770
In Class: 5
Date: 23/10/2014
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مــن اجــل  :االنســجة الحيويــة املنــوي اســتعاملها
لتغطــة الجــروح ،ضــادات الجــروح ،ضــادات
الحــروق ،ضــادات الجراحــة ،مســتحرضات
صيدالنيــة للجــروح
بأسم  :سلجني كوربوريشن
العنــوان  :رشكــة مؤسســة يف واليــة ديالويــر86 ،
موريــس افنيــو ،ســاميت ،نيــو جــريس ،07901
الواليــات املتحــدة االمريكيــة
عنــوان التبليــغ  :عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة،
محامــون ،ص.ب ,74رام اللــه
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In Respect of: Biological tissue intended for use
as a wound covering; wound dressings; burn
dressings; surgical dressings; pharmaceutical
.preparations for wounds
In the name of: CELGENE CORPORATION
Address: A company incorporated in the State of
Delaware at, 86 Morris Avenue, Summit, New
Jersey 07901, U.S.A.
Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 25771:
يف الصنف 39 :
التاريخ 2014/10/23 :
مــن اجــل  :تخزيــن واســرجاع االنســجة والــدم
والخاليــا الجذعيــة لالبحــاث الطبيــة والعــاج
وتشــخيص االمــراض ،تخزيــن واســرجاع الــدم
ومركبــات الــدم لالبحــاث الطبيــة ،خدمــات الطــب
االحيــايئ وتحديــدا تخزيــن الخاليــا البرشيــة
وخصوصــا دم الحبــل الــري والخاليــا الجذعيــة
لالســتعامل الطبــي.
بأسم  :سلجني كوربوريشن
العنــوان  :رشكــة مؤسســة يف واليــة ديالويــر86 ،
موريــس افنيــو ،ســاميت ،نيــو جــريس ،07901
الواليــات املتحــدة االمريكيــة
عنــوان التبليــغ  :عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة،
محامــون ،ص.ب ,74رام اللــه

Trade Mark No.:25771
In Class: 39
Date: 23/10/2014
In Respect of: Storage and retrieval of tissue,
blood and stem cells for medical research, treatment and diagnostics; storage and retrieval of
blood and blood components for medical research; biomedical services, namely, the storage
of human cells, specifically umbilical cord blood
and stem cells, for medical use
In the name of: CELGENE CORPORATION
Address: A company incorporated in the State of
Delaware at, 86 Morris Avenue, Summit, New
.Jersey 07901, U.S.A
Address for Services:

العدد الثاين عرش 2015 / 4 / 19

العالمة التجارية رقم 25772:
يف الصنف 44 :
التاريخ 2014/10/23 :
مــن اجــل  :تجميــع وفحــص وحفــظ الــدم
ومركبــات الــدم للمعالجــة الطبيــة وللتشــخيص
الطبــي ،تجميــع وفحــص االنســجة والخاليــا
الجذعيــة للمعالجــة الطبيــة والتشــخيص الطبــي،
عــزل وتجميــع وايــداع دم الحبــل الــري والخاليــا
الجذعيــة.
بأسم  :سلجني كوربوريشن
العنــوان  :رشكــة مؤسســة يف واليــة ديالويــر86 ،
موريــس افنيــو ،ســاميت ،نيــو جــريس ،07901
الواليــات املتحــدة االمريكيــة
عنــوان التبليــغ  :عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة،
محامــون ،ص.ب ,74رام اللــه
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Trade Mark No.:25772
In Class: 44
Date: 23/10/2014
In Respect of: Collection, testing, and preservation of blood and blood components for medical
treatment and medical diagnostics; collection and
testing of tissue and stem cells for medical treatment and medical diagnostics; isolation, collection, and banking of umbilical cord blood and
.stem cells
In the name of: CELGENE CORPORATION
Address: A company incorporated in the State of
Delaware at, 86 Morris Avenue, Summit, New
.Jersey 07901, U.S.A
Address for Services:
()704

Trade Mark No.:25773
العالمة التجارية رقم 25773:
In Class: 35
يف الصنف 35 :
Date: 23/10/2014
التاريخ 2014/10/23 :
مــن اجــل  :خدمــات الدعايــة واالعــان وإدارة
In Respect of: Advertising; business manageوتوجيــه األعــال وتفعيــل النشــاط املكتبــي
ment; business administration; office functions
بأسم  :رشكة كلينك ميديا للخدمات االعالمية
In the name of: sharekat klenic media llkadamat
al ealameya
العنوان  :البرية  ،مقابل اسكان جمزو
Address: Al-Beirah, mokabel eskan jemzo
عنوان التبليغ  :البرية  ،مقابل اسكان جمزو
Address for Services : Al-Beirah, mokabel eskan
jemzo

العدد الثاين عرش 2015 / 4 / 19

العالمة التجارية رقم 25774:
يف الصنف 3 :
التاريخ 2014/10/26 :
مــن اجــل  :مســتحرضات القــر ( تبييــض اللــون ) وغــر
ذلــك مــن املــواد املســتعملة يف الغســيل ومســتحرضات
التنظيــف والصقــل والنحــت  ،الــرد  ،الصابــون  ،الروائــح
العطريــة  ،الزيــوت االساســية  ،مــواد التجميــل  ،محاليــل
الشــعر مــواد تنظيــف االســنان .

بأسم  :محمود عبد الرحيم سليامن محمود
العنوان  :سرييس  -جنني  -شارع الجديدة
عنوان التبليغ  :سرييس  -جنني  -شارع الجديدة
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Trade Mark No.:25774
In Class: 3
Date: 26/10/2014
In Respect of: COSMETICS PALACE
(WHITENING COLOR ) AND OTHER
MATERIALS USED IN LAUNDRY AND
CLENING PRODUCTS AND REFINEMENT SCULPTURE NAPRATIVE SOAP
, AROMATHERAPY ESSENTIAL OLLS
COSMETICS HAIR LOTIONS CLEANINSTEETH
In the name of: MAHMOUD ABDALRAHEEM SULEMAN MAHMOUD
Address: SERES - JENIN - STREET GHADEDEH
 Address for Services : SERES - JENINSTREET GHADEDEH

مالحظــة  :ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام األرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن
العالمة
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العالمة التجارية رقم 25775:
يف الصنف 38 :
التاريخ 2014/10/26 :

Trade Mark No.:25775
In Class: 38
Date: 26/10/2014

العدد الثاين عرش 2015 / 4 / 19
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من اجل  :االتصاالت سلكيةوال سلكية
In Respect of: Telecommunications line and
wirless
بأسم  :رشكة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت
In the name of: Sharikat Mobile Al-Wataniya
Al-Falastiniah Lel–Etisalat
العنــوان  :ســطح مرحبــا – البــرة ،تــراي فتنــس ســنرت،
Address: Satah Merhaba – Al Bira, Tri-Fitص.ب 4236
ness Centre, P.O. Box 4236
Address for Services:
عنوان التبليغ  :ص  .ب , 1903 .رام الله
مالحظة  :تم التنازل عن عبارة اهل الخليل املدرجة داخل العالمة .
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العالمة التجارية رقم 25776:
يف الصنف 2 :
التاريخ 2014/10/26 :
من اجل  :الدهانات
بأســم  :رشكــة مصانــع الدهانــات الوطنيــة
املســاهمة الخصوصيــة املحــدودة
العنــوان  :نابلــس  -املنطقــة الصناعيــة الرشقيــة /
ت09-2311622
عنــوان التبليــغ  :نابلــس عــارة كرســوع  -شــارع
العــدل

Trade Mark No.:25776
In Class: 2
Date: 26/10/2014
In Respect of: Paints
.In the name of: Nashnal Paint Co
Address: Nablus_ almanteqa al-sinaeea
Address for Services:

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحامية املطلق باستخدام الكلامت والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام
ذات االستخدام العام مبعزل عن العالمة
()708
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Trade Mark No.:25777
العالمة التجارية رقم 25777:
In Class: 16
يف الصنف 16 :
Date: 26/10/2014
التاريخ 2014/10/26 :
من اجل  :مناديل من الورق
In Respect of: HANDKERCHIEFS PAPER
بأســم  :رشكــة جرانــد ماركــت لتجــارة مــواد التجميــل
In the name of: SHARIKIT GRAND
العاديــة العامــة
MARKIT LITIJART MAWAD AL TAJMEEL
Address: NABLUS - JAWWAL :
العنوان  :نابلس  -جوال 0599747178 :
0599747178
Address for Services : NABLUS - JAWWعنوان التبليغ  :نابلس  -جوال 0599747178 :
AL : 0599747178
مالحظــة  :ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــات والعبــارات الوصفيــة ذات
االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة
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العالمة التجارية رقم 25778:
يف الصنف 1 :
التاريخ 2014/10/26 :
من اجل  :مواد يت دي آي (تولني دي أيسوسيانيت)؛
مــواد يت دي إيــه (تولــن ديامــن)؛ مــواد أتــش دي
أي (هيكســاميثيلني دي أيسوســيانيا) ؛ مــواد أم
دي أي ( (ميثينيــل ديفينيــل دي أيسوســيانيت)؛
رانتجــات البــويل بورثيــان ؛ البوليــول؛ أملينــات
العضويــة؛ األيسوســيانيد العضــوي ؛ الهيدروكربــون؛
أول أكســيد الكربــون ؛ مشــتفات تولــن ؛ املركبــات
التــي اساســها أيسوســيانيت.
بأسم  :هانوها كوربوريشن
العنــوان  86 :تشيونغيتشــون  -رو  ،جونــغ غــو ،
ســيؤول  ، 797 - 100جمهوريــة كوريــا

Trade Mark No.:25778
In Class: 1
Date: 26/10/2014
In Respect of: TDI (tluene diisocyane);TDA
(Toluene diamin); HDI (Hexamethlylene diisocy;)anate); MDI (Methylene diphenyl diisocyanate
;Polyurethane resins; Ployol; Organic amines
Organic isocyanide; Hydrocarbon; Carbon monoxide; Toluene derivatives; Isocyanate based
.compounds
In the name of: Hanwha Corporation
Address: 86 86 Cheonggyecheon-ro, Jung-gu,
Seoul 100-797, Republic of Korea
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Address for Services:

عنــوان التبليــغ  :ص.ب  74472البــرة .هاتــف
2989760
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Trade Mark No.:25779
In Class: 25
Date: 27/10/2014
In Respect of: , footwear, sport wear

العالمة التجارية رقم 25779:
يف الصنف 25 :
التاريخ 2014/10/27 :
مــن اجــل  :االحذيــة الجلديــة والبالســتيكية بكافــة
انواعهــا والشباشــب واالحذيــة الطبيــة املالبــس الرياضيــة
واالحذيةالرياضيــة
بأسم  :زهري ابراهيم عيل مجاهد
In the name of: zuhair ibrahim ali mujahed
Address: hebron
العنوان  :الخليل -الجلدة 0599047443-
Address for Services : hebron
عنوان التبليغ  :الخليل -الجلدة 0599047443-

()711

العالمة التجارية رقم 25780:
يف الصنف 16 :
التاريخ 2014/10/27 :
مــن اجــل  :املطبوعــات و و تحديــدا الصحــف والصــور
واملجــات والكتــب والدوريــات املطبوعــة والنــرات
والكتيبــات.
بأسم  :مؤسسة التعليم فوق الجميع
العنوان  :ص .ب  ، 34173الدوحة  -قطر

Trade Mark No.:25780
In Class: 16
Date: 27/10/2014
In Respect of: Printed matter namely,
newspapers, photographs, magazines,
books, printed periodicals, newsletters,
and brochures all in the fields of child
.education
In the name of: Education Above All
Foundation
.Address: PO Box 34173, Doha, Qatar
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Address for Services:

عنوان التبليغ  :ص.ب  74472البرية .هاتف 2989760
()712

العالمة التجارية رقم 25781:
يف الصنف 35 :
التاريخ 2014/10/27 :
مــن اجــل  :الخدمــات التــي تهــدف إىل تعزيــز
املصلحــة العامــة والتوعيــة يف تعليــم األطفــال؛
الخدمــات االستشــارية يف مجــال اإلدارة الرتبويــة
للطفــل؛ خدمــات املؤسســة الخرييــة؛ خدمــات
الدعــم العــام لتعزيــز التعليــم؛ الخدمــات
الخرييــة و خصوصــا تنظيــم املتطوعني للمســاعدة
يف توفــر التعليــم؛ كافــة الخدمــات االخــرى يف
هــذه الفئــة.
بأسم  :مؤسسة التعليم فوق الجميع
العنوان  :ص .ب  ، 34173الدوحة  -قطر
عنــوان التبليــغ  :ص.ب  74472البــرة .هاتــف
2989760

Trade Mark No.:25781
In Class: 35
Date: 27/10/2014
In Respect of: Services aiming at promoting the
;public interest and awareness in child education
consulting services in the field of child education administration; public advocacy promoting
education; charitable services, namely, organizing
.volunteers to help provide education

In the name of: Education Above All Foundation
.Address: PO Box 34173, Doha, Qatar
Address for Services:

()713

العالمة التجارية رقم 25782:
يف الصنف 36 :
التاريخ 2014/10/27 :

Trade Mark No.:25782
In Class: 36
Date: 27/10/2014

العدد الثاين عرش 2015 / 4 / 19

مــن اجــل  :خدمــات جمــع التربعــات لألعــال
الخرييــة؛ خدمــات ترتيــب الرعايــة املاليــة و دعــم
الــركات للربامــج املصممــة لتوفــر التعليــم
لألطفــال؛ خدمــات توفــر وإدارة املنــح ملؤسســات
التمويــل األصغــر الهادفــة اىل توفــر التعليــم
لألطفــال؛ كافــة الخدمــات االخــرى يف هــذه الفئــة؛
خدمــات املؤسســة الخرييــة ،و تحديــدا خدمــات
توفــر أنشــطة جمــع األمــوال وخدمــات إدارة
االســتثامر لدعــم تعليــم األطفــال.
بأسم  :مؤسسة التعليم فوق الجميع
العنوان  :ص .ب  ، 34173الدوحة  -قطر
عنــوان التبليــغ  :ص.ب  74472البــرة .هاتــف
2989760
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;In Respect of: Charitable fundraising services
arranging financial and corporate sponsorship
of programs designed to provide education for
children; providing and administering grants for
microfinance organizations with a mission of
providing education for children; charitable foundation services, namely, providing fund raising
activities and investment management services to
.support child education
In the name of: Education Above All Foundation
.Address: PO Box 34173, Doha, Qatar
Address for Services:

()714

Trade Mark No.:25783
العالمة التجارية رقم 25783:
In Class: 41
يف الصنف 41 :
Date: 27/10/2014
التاريخ 2014/10/27 :
مــن اجــل  :الخدمــات التعليميــة؛ اقامــة النــدوات واملؤمتــرات والجلســات و
In Respect of: Educational
التجمعــات و ورش العمــل حــول تعليــم األطفــال؛ خدمــات التعليــم خصوصــا service; conducting of colloqui-
خدمــات الفحــص التعليميــة؛ خدمــات توفــر املجــات اإللكرتونيــة عــر اإلنرتنت
ums, conferences, congresses,
يف مجــال التعليــم؛ كافــة الخدمــات االخــرى يف هــذه الفئــة.
symposiums and workshops
on child education; education
services, namely, educational
examination services; providing
on?line electronic magazines in
.the field of education
بأسم  :مؤسسة التعليم فوق الجميع
In the name of: Education
Above All Foundation
Address: PO Box 34173, Doha,
العنوان  :ص .ب  ، 34173الدوحة  -قطر
.Qatar
Address for Services:
عنوان التبليغ  :ص.ب  74472البرية .هاتف 2989760
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العالمة التجارية رقم 25784:
يف الصنف 11 :
التاريخ 2014/10/27 :
مــن اجــل  :أجهــزة التســخني والطبــخ؛ جهــاز
لتســخني الحليــب وصنــع رغوتــه ؛ األجهــزة
واآلالت لصنــع املرشوبــات مبــا يف ذلــك القهــوة،
الشــاي ،الشــوكوالتة ،الكابتشــينو و\/أو املرشوبــات
املصنوعــة مــن الــكاكاو ؛ األجهــزة الكهربائيــة
لتصفيــة القهــوة ،آالت تحضــر القهــوة؛ قطــع
الغيــار واألج ـزاء املكونــة لجميــع الســلع املذكــورة
أعــاه؛ اآلالت الكهربائيــة إلعــداد جميــع أنــواع
املرشوبــات؛ التعبئــة ،الخراطيــش وقطــع الغيــار
لهــذه األجهــزة؛ ومرشــحات القهــوة الكهربائيــة.
بأسم  :سوسيتية دي برودوي نستلة أس .آ.
العنوان  1800 :فيفاي  ،سويرسا
عنــوان التبليــغ  :ص.ب  74472البــرة .هاتــف
2989760
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Trade Mark No.:25784
In Class: 11
Date: 27/10/2014
;In Respect of: Heating and cooking apparatus
apparatus for heating and foaming milk; apparatus and machines for making beverages including coffee, tea, chocolate, cappuccino and/
or cocoa-based beverages; electric percolators,
coffeepots and coffee machines; parts and component parts for all the aforesaid goods; electric
;machines for preparing all types of beverages
refills, cartridges and spare parts for these ma.chines; electric coffee filters
.In the name of: Société Des Produits Nestlé S.A
Address: 1800 Vevey, Switzerland
Address for Services:

()716

العالمة التجارية رقم 25785:
يف الصنف 29 :
التاريخ 2014/10/27 :
مــن اجــل  :الحليــب ومنتجاتــه ،الزبــدة ،األجبــان
واملســتحرضات األخــرى املك ّونــة مــن الحليــب،
املرشوبــات املك ّونــة مــن الحليــب ،الحلويــات
املك ّونــة مــن القشــدة والحليــب ،األلبــان ،حليــب
الصويــا (بديــل عــن الحليــب) ،الزيــوت والشــحوم
الصالحــة لــأكل ،والقشــدة غــر املك ّونــة مــن
مشــتقات الحليــب.

Trade Mark No.:25785
In Class: 29
Date: 27/10/2014
In Respect of: Milk, cream, butter, cheese and
;other food preparations having a base of milk
milk substitutes; milk-based beverages; milkbased and cream-based desserts; yoghurts; soya
;milk (milk substitute), soya-based preparations
. edible oils and fats; non-dairy creamers
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بأسم  :سوسيتية دي برودوي نستلة أس .آ.
العنوان  1800 :فيفاي  ،سويرسا
عنــوان التبليــغ  :ص.ب  74472البــرة .هاتــف
2989760
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.In the name of: Société Des Produits Nestlé S.A
Address: 1800 Vevey, Switzerland
Address for Services:

()717

العالمة التجارية رقم 25786:
يف الصنف 30 :
التاريخ 2014/10/27 :
مــن اجــل  :الــن ،مســتحرضات القهــوة،
املرشوبــات املك ّونــة مــن الــن ،القهــوة املثلّجــة،
بديــل القهــوة ،مشــتقات بدائــل القهــوة،
املســتحرضات واملرشوبــات املك ّونــة مــن بدائــل
القهــوة ،الشــيكوري (بديــل عــن القهــوة) ،الشــاي،
مشــتقات الشــاي ،املرشوبــات واملســتحرضات
املك ّونــة مــن الشــاي ،الشــاي املثلّــج ،الــكاكاو،
املرشوبــات واملســتحرضات املك ّونــة مــن الــكاكاو
لالســتهالك البــري ،الشــوكوالته ،منتجــات
الشــوكوالته ،املرشوبــات واملســتحرضات املك ّونــة
مــن الشــوكوالته ،الحلويــات ،الســكاكر ،الســكر،
العلكــة ،املحليــات الطبيعيــة ،منتجــات املخابــز،
الخبــز ،الخمــرة ،الفطائــر والحلويــات مبــا فيهــا
البســكويت وقوالــب الحلــوى ،املثلجــات ،القوالــب
املثلجــة ،اللــن املثلّــج ،واملســتحرضات الرضوريــة
إلعــداد املثلجــات ،والحلويــات املثلجــة ،والقوالــب
املثلجــة ،واللــن املثلّــج ،الحبــوب و رقائــق الــذرة
واملســتحرضات املك ّونــة مــن الحبــوب.
بأسم  :سوسيتية دي برودوي نستلة أس .آ.
العنوان  1800 :فيفاي  ،سويرسا
عنــوان التبليــغ  :ص.ب  74472البــرة .هاتــف
2989760

Trade Mark No.:25786
In Class: 30
Date: 27/10/2014
In Respect of: substitutes, extracts of coffee substitutes, preparations and beverages based on coffee substitutes; chicory (coffee substitute); tea, tea
;extracts, tea-based preparations and beverages
iced tea; malt-based preparations for human consumption; cocoa and cocoa-based preparations
and beverages; chocolate, chocolate products,
chocolate-based preparations and beverages; con;fectionery, sweets, candies; sugar confectionery
sugar; chewing gum; natural sweeteners; bakery
products, bread, yeast, pastry; biscuits, cakes,
cookies, wafers, toffees, puddings; ice cream,
water ices, sherbets, frozen confections, frozen
cakes, soft ices, frozen yoghurts; binding agents
for making ice cream and/or water ices and/or
sherbets and/or frozen confections and/or frozen
;cakes and/or soft ices and/or frozen yoghurts
breakfast cereals, muesli, corn flakes, cereal bars,
.ready-to-eat cereals; cereal preparations
.In the name of: Société Des Produits Nestlé S.A
Address: 1800 Vevey, Switzerland
Address for Services:
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Trade Mark No.:25787
In Class: 32
Date: 27/10/2014
In Respect of: Still water, effervescent water or
carbonated water, processed water, spring water,
mineral water, flavored water; fruit-flavored and
fruit-based beverages, fruit and vegetable juices,
nectars, lemonades, sodas and other non-alcoholic beverages; syrups, extracts and essences
and other preparations for making non-alcoholic
beverages (except essential oils); soya-based beverages; malt-based beverages; all aforementioned
.goods excluding carbonated soft drinks
.In the name of: Société Des Produits Nestlé S.A
Address: 1800 Vevey, Switzerland
Address for Services:

25787: العالمة التجارية رقم
32 : يف الصنف
2014/10/27 : التاريخ
 امليــاه املعدنيــة والغازيــة وميــاه الينابيع: مــن اجــل
 واملرشوبــات،وامليــاه املكــ ّررة وامليــاه املحــاة
 مرشوبــات الفواكــه وعصــر،االخــرى غــر الكحوليــة
 الــراب املركــز واملســتحرضات االخــرى،الفواكــه
التــي تســتعمل لصنــع املرشوبــات غــر الكحوليــة
جميــع البضائــع،واملرشوبــات املك ّونــة مــن الصويا
املذكــور آنفابإســتثناء املرشوبــات الغازيــة بثــاين
.أكســيدالكربون
.آ.  سوسيتية دي برودوي نستلة أس: بأسم
 سويرسا،  فيفاي1800 : العنوان
 هاتــف. البــرة74472 ب. ص: عنــوان التبليــغ
2989760

)719(

Trade Mark No.:25788
25788: العالمة التجارية رقم
In Class: 35
35 : يف الصنف
Date: 27/10/2014
2014/10/27 : التاريخ
In Respect of: advertising , business managment ,  خدمــات الدعايــة واالعــان وادارة: مــن اجــل
وتوجيــه االعــال وتفعيــل النشــاط املكتبــي
business administration , office functions
 رشكة السارييس ع ع: بأسم
In the name of: shrekat alsareesi
 رام الله: العنوان
Address: ramallah
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Address for Services:

عنوان التبليغ 0000000 :
()720

Trade Mark No.:25789
In Class: 29
Date: 28/10/2014
In Respect of: FRIED CHICKEN,HAMBURGER,CHICKEN
SANDWISH,CE CREAM
In the name of: RAMZY LOUIS
YACOUB ANDON
Address: MANGER STREET,BETHLEHEM
Address for Services : MANGER
STREET,BETHLEHEM

العالمة التجارية رقم 25789:
يف الصنف 29 :
التاريخ 2014/10/28 :
من اجل  :دجاج,همربغر,دجاج مسحب,بوظة
بأسم  :رمزي لويس يعقوب اندون
العنوان  :شارع املهد  -بيت لحم
عنوان التبليغ  :شارع املهد  -بيت لحم

مالحظــة  :ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــات والعبــارات والرســومات الوصفيــة
واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة

()721

العالمة التجارية رقم 25790:
يف الصنف 31 :
التاريخ 2014/10/28 :

Trade Mark No.:25790
In Class: 31
Date: 28/10/2014

العدد الثاين عرش 2015 / 4 / 19

505

مــن اجــل  :الغــال واملنتجــات الزراعيــة ومنتجــات البســاتني
والغابــات غــر واردة يف فئــات أخــرى ،الحيوانــات الحيــة،
الفواكــه والخــروات الطازجــة البــذور والنباتــات والزهــور
الطبيعــة ،املــواد الغذائيــة الخاصــة بالحيوانــات الشــعري املنبــت.
بأسم  :رشكة سنقرط للمنتجات الزراعية والحيوانية
العنوان  :رام الله-البرية
عنوان التبليغ  :رام الله_االرسال_عامرة التايجر_ط7

In Respect of: of Grain and agricultural
products and products orchards and forests not included in other classes, live animals, fresh fruits and vegetables, seeds,
plants and flowers of nature, materials for
animal food malt
In the name of: sherkt sonqrot lal mntojat
alzara’ya o alhaywanya
Address: rammalah-al bierh
Address for Services:

مالحظــة  :ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــات والعبــارات والرســومات الوصفيــة
واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة

()722

العالمة التجارية رقم 25791:
يف الصنف 29 :
التاريخ 2014/10/28 :
مــن اجــل  :اللحــوم واألســاك والطيــور الداجنــة وطيــور
الصيد-مســتخرجات اللحــوم -اللحــوم املحفوظــة واملعلبــة-
الفواكــه والخـراوات املحفوظــة والجافــة واملطهيــة -الجيالتــن
واملربيــات -األغذيــة املحفوظــة واملخلــات -اللــن وغــره مــن
منتجــات األلبــان (زبــدة وســمنة حيــواين) جبنــة وحليــب
مجفــف وشــحوم صالحــة للتغذية-زيوت-زيــوت مهدرجــة
صالحــة للتغذيــة -زبــدة نباتيــة مارغريــن
بأسم  :رشكة بال جاردنز الزراعية
العنوان  :رام الله-البرية
عنوان التبليغ  :رام الله_االرسال_عامرة التايجر_ط7

Trade Mark No.:25791
In Class: 29
Date: 28/10/2014
In Respect of: meat,fish,poultry,and game:
meat extracts preserved, dried and cooked
fruits and vegetables, jellies jams, fruits
sauces, eggs, milk and milk products ,
.edible oils and fats

In the name of: : pal gardens agricultural
company
Address: rammalah-al bierh
Address for Services:
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مالحظــة  :ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام كلمــة  datesذات االســتخدام العــام
مبعــزل عــن العالمــة

()723

العالمة التجارية رقم 25792:
يف الصنف 29 :
التاريخ 2014/10/28 :
مــن اجــل  :اللحــوم واألســاك والطيــور الداجنــة
وطيــور الصيد-مســتخرجات اللحــوم -اللحــوم
املحفوظــة واملعلبــة -الفواكــه والخــراوات
املحفوظــة والجافــة واملطهيــة -الجيالتــن واملربيات-
األغذيــة املحفوظــة واملخلــات -اللــن وغــره مــن
منتجــات األلبــان (زبــدة وســمنة حيــواين) جبنــة
وحليــب مجفــف وشــحوم صالحــة للتغذية-زيــوت-
زيــوت مهدرجــة صالحــة للتغذيــة -زبــدة نباتيــة
مارغريــن
بأسم  :رشكة بال جاردنز الزراعية
العنوان  :رام الله-البرية
عنــوان التبليــغ  :رام الله_االرســال_عامرة التايجــر_
ط7

Trade Mark No.:25792
In Class: 29
Date: 28/10/2014
In Respect of: meat,fish,poultry,and game: meat
extracts preserved, dried and cooked fruits and
vegetables, jellies jams, fruits sauces, eggs, milk
.and milk products , edible oils and fats

In the name of: : pal gardens agricultural company
Address: rammalah-al bierh
Address for Services:

()724

العالمة التجارية رقم 25793:
يف الصنف 30 :
التاريخ 2014/10/28 :

Trade Mark No.:25793
In Class: 30
Date: 28/10/2014
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مــن اجــل  :راس العبــد ,القهــوة والشــاي والــكاكاو والســكر
واألرز والتابيــوكا والســاجو ومــا يقــوم مقــام القهــوة  ،الدقيق
واملســتحرضات املصنوعــة مــن الحبــوب  ،الخبــز واملعجنــات
والحلويــات  ،والحلــوى املثلجــة  ،العســل ودبــس الســكر،
الخمــرة ومســحوق الخبــازة  ،امللــح والخــردل والخــل
الصلصــات (التوابــل)  ،البهــارات ،الثلــج
بأسم  :رشكة ابو خرشيق التجارية – عادية عامة

In Respect of: Creambo, Coffee, tea, cocoa,
;sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee
flour and preparations made from cere;als, bread, pastry and confectionery, ices
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt,
;)mustard; vinegar, sauces (condiments
spices; ice
In the name of: Sharikat Abu Kharshiq Al
Tijariyah – Adiyah Ammah
Address: Al Moqata’a Street, Al Haras,
Hebron, The West Bank, Palestine
Address for Services:

العنــوان  :شــارع املقاطعــة ,الحــرس ,الخليــل ,الضفــة
الغربيــة ,فلســطني
عنــوان التبليــغ P.O /AGIP - TMP Agents :
Box 3800 Al-Beereh
مالحظــة  :ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــات والعبــارات والرســومات الوصفيــة
واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة

()725

العالمة التجارية رقم 25794:
يف الصنف 3 :
التاريخ 2014/10/28 :
من اجل  :منتجات العناية بالشعر
بأسم  :بيدييل اس.ار.ال.
العنــوان  :فيــا بريغامينــا ,7 ,نريفيانــو ,ميالنــو,
ايطاليــا
عنــوان التبليــغ /AGIP - TMP Agents :
P.O Box 3800 Al-Beereh

Trade Mark No.:25794
In Class: 3
Date: 28/10/2014
In Respect of: Hair care products
.In the name of: PIDIELLE S.r.l
Address: Via Bergamina, 7, Nerviano, Milano,
Italy
Address for Services:

()726

العالمة التجارية رقم 25795:
يف الصنف 4 :

Trade Mark No.:25795
In Class: 4
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التاريخ 2014/10/28 :
مــن اجــل  :الزيــوت والشــحوم الصناعيــة  ،مــواد
التزليــق  ،وقــود املحــركات ,املركبــات التــي
تســتخدم المتصــاص الغبــار والرتطيــب والتامســك
وااللتحــام  ،الوقــود (مبــا يف ذلــك وقــود املحــركات),
االضافــات غــر الكيميائيــة للوقــود
بأسم  :دوراند بروداكشن
العنــوان  :زوين انداســريايل 62440 ,هارنيــس,
فرنسا
عنــوان التبليــغ /AGIP - TMP Agents :
P.O Box 3800 Al-Beereh

508

Date: 28/10/2014
In Respect of: Industrial oils and greases; lubricants; motor fuel; dust absorbing, wetting and
binding compositions; fuels (including motor
spirit); non-chemical additives to fuels
In the name of: DURAND PRODUCTION
Address: ZONE INDUSTRIELLE, 62440
HARNES, FRANCE
Address for Services:
()727

العالمة التجارية رقم 25796:
يف الصنف 43 :
التاريخ 2014/10/28 :
مــن اجــل  :املطاعــم ,خدمــات املطاعــم والتموين
وخدمــات البــار والطلبــات الخارجية
بأسم  :فيامس ديفز اوف امرييكا ,انك.
العنــوان  12701 :وايتووتــر درايــف ,ســويت
 ,200مينيتونيــكا ,ام ان  ,55343يــو اس ايــه
عنــوان التبليغ /AGIP - TMP Agents :
P.O Box 3800 Al-Beereh

Trade Mark No.:25796
In Class: 43
Date: 28/10/2014
In Respect of: Restaurant, bar and take-out
restaurant and catering services
.In the name of: Famous Dave’s of America, Inc
Address: 12701 Whitewater Drive, Suite 200,
Minnetonka, MN 55343, USA
Address for Services:

()728

العالمة التجارية رقم 25797:
يف الصنف 30 :
التاريخ 2014/10/28 :
من اجل  :الحلويات والبسكويت

Trade Mark No.:25797
In Class: 30
Date: 28/10/2014
In Respect of: Services sweets and biscuits
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بأســم  :رشكــة المــراج انرتناشــيونال التجاريــة مســاهمة In the name of: sharket lamiraj intrnashinal
خصوصيــة
mosahima khososeya
Address: Ramalla-dwar alsaa-emart al
العنوان  :رام الله-دوار الساعة-عامرة الريان-ط5
ryan-tabq 5
عنــوان التبليــغ  :رام اللــه/دوار الســاعة /عــارة الريــان /
Address for Services:
الطابــق الخامــس
مالحظــة  :ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــات والعبــارات والرســومات الوصفيــة
ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة

()729

العالمة التجارية رقم 25798:
يف الصنف 35 :
التاريخ 2014/10/28 :
مــن اجــل  :الدعايــة واالعــان وادارة وتوجيــه
االعــال وتفعيــل النشــاط املكتبــي
بأسم  :عيل عمر محمد ابو طيون
العنــوان  :نابلس_شــارع ســفيان  -معــرض ارينــا-
جــوال 0599731936
عنــوان التبليــغ  :نابلس_شــارع ســفيان  -معــرض
ارينــا -جــوال 0599731936

Trade Mark No.:25798
In Class: 35
Date: 28/10/2014
In Respect of: Advertising; business management; business administration; office functions
In the name of: Ali omar Abu Tayonn
 Address: NABLUS- SHARE’ SUFIANMA’RAD AREENA- JAWAL: 0599731936
NABLUS- SHARE’ :Address for Services
SUFIAN - MA’RAD AREENA- JAWAL:
0599731936
()730

العالمة التجارية رقم 25799:
يف الصنف 25 :
التاريخ 2014/10/28 :
من اجل  :املالبس ولباس القدم واغطية الراس

Trade Mark No.:25799
In Class: 25
Date: 28/10/2014
In Respect of: Clothing, footwear, headgear
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بأسم  :عيل عمر محمد ابو طيون
العنــوان  :نابلس_شــارع ســفيان  -معــرض ارينــا-
جــوال 0599731936
عنــوان التبليــغ  :نابلس_شــارع ســفيان  -معــرض
ارينــا -جــوال 0599731936
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In the name of: Ali omar Abu Tayonn
 Address: NABLUS- SHARE’ SUFIANMA’RAD AREENA- JAWAL: 0599731936
’Address for Services : NABLUS- SHARE
SUFIAN - MA’RAD AREENA- JAWAL:
0599731936
()731

Trade Mark No.:25800
In Class: 25
Date: 29/10/2014
In Respect of: Clothing, shoes
In the name of: Raed Mohammad Saleh Zghayer
Address: hebron- Ein Sarah - St.abu Gannam

العالمة التجارية رقم 25800:
يف الصنف 25 :
التاريخ 2014/10/29 :
من اجل  :البسة واحذية
بأسم  :رائد محمد صالح الزغري
العنــوان  :الخليــل  -عــن ســارة  -عني ســارة  -شــارع
أبو غنــام /فرن القــايض0599311975-
عنــوان التبليــغ  :الخليــل  -عــن ســارة  -عــن ســارة Address for Services : hebron- Ein Sarah - St.abu -
Gannam
شــارع أبــو غنام /فــرن القــايض0599311975-

()732

العالمة التجارية رقم 25801:
يف الصنف 3 :
التاريخ 2014/11/02 :
مــن اجــل  :مســتحرضات تبييــض االقمشــة
ومــواد اخــرى تســتعمل يف غســل ويك املالبــس
ومســتحرضات تنظيــف وصقــل وجــي وكشــط ،
صابــون عطــور وزيــوت عطريــة ن مســتحرضات
التجميــل  ( ،لوشــن ) للشــعر  ،منظفــات اســنان

Trade Mark No.:25801
In Class: 3
Date: 02/11/2014
In Respect of: Bleachin preparations and other
substances for lanundry use , cleaning , polishing , scouring and abrasive preparations , soaps ,
perfumery , essential oils , cosmetics , hair lotions
, dentifrices
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بأســم  :رشكــة آســيا لتجــارة املــواد الغذائيــة ومــواد
ا لتجميل
العنوان  :عنزة – جنني
عنوان التبليغ  :عنزة – جنني
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In the name of: Sharekat Asya letegaret almawad
algethaeya wa mawad al tanthef
Address: Anza - jenin
Address for Services : Anza - jenin

()733

العالمة التجارية رقم 25802:
يف الصنف 31 :
التاريخ 2014/11/02 :
مــن اجــل  :املنتجــات الزراعيــة ومنتجــات
البســاتني والغابــات والغــال غــر الــواردة يف
فئــات اخــرى ،الحيوانــات الحيــة ،الفواكــه
والخــروات الطازجــه ،البــذور و النباتــات
والزهــزر الطبيعيــة ،املــواد الغذائيــة الخاصــه
بالحيوانــات  ،الشــعري املنبــت ( امللــت ) .
بأســم  :مجموعــة مصانــع الكســيح للمــواد
الغذائيــة
العنوان  :ص ب 150 :الزرقاء13110 ,االردن
عنــوان التبليــغ  :رشكــة فــراس اتــرة للملكيــة
الفكريــة _نابلــس عــارة جالرييــا ســنرت ص ب
768

Trade Mark No.:25802
In Class: 31
Date: 02/11/2014
In Respect of: Agricultural, horticultural and
forestry products and grains not included in other
;classes; live animals; fresh fruits and vegetablesseeds, natural plants and flowers; foodstuffs for
animals; malt
In the name of: Kasih Factories Group for Foodstuffs
Address: P.O. Box: 150, ZARQA13110, Jordan
Address for Services:

()734

العالمة التجارية رقم 25803:
يف الصنف 32 :
التاريخ 2014/11/02 :

Trade Mark No.:25803
In Class: 32
Date: 02/11/2014
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من اجل  :بودرة العصري وجميع انواع املياه
بأســم  :مجموعــة مصانــع الكســيح للمــواد
الغذائيــة
العنوان  :ص ب 150 :الزرقاء13110 ,االردن
عنــوان التبليــغ  :رشكــة فــراس اتــرة للملكيــة
الفكريــة _نابلــس عــارة جالرييــا ســنرت ص ب
768
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In Respect of: JUICES POWDER AND KINDS
OF WATER
In the name of: Kasih Factories Group for Foodstuffs
Address: P.O. Box: 150, ZARQA13110, Jordan
Address for Services:

()735

العالمة التجارية رقم 25804:
يف الصنف 29 :
التاريخ 2014/11/02 :
مــن اجــل  :زبدة الفــول الســوداين ,الزيــوت النباتية
والدهــون النباتيــة الصالحــة لــاكل بجميــع انواعهــا
ومنهــا زيــت السمســم ,مربيــات بجميــع انواعهــا,
ســمن نبــايت بجميــع انواعــه ,مكــرات بجميــع
انواعهــا ,طحينيــة (عجينــة بــذور السمســم),
التمــور ,رقائــق الفواكــه ,فواكــه مطبوخــة بالســكر,
والزبيــب
بأسم  :مجموعة مصانع الكسيح للمواد الغذائية
العنوان  :ص ب 150 :الزرقاء13110 ,االردن
عنــوان التبليــغ  :رشكــة فــراس اتــرة للملكيــة
الفكريــة _نابلــس عــارة جالرييــا ســنرت ص ب
768

Trade Mark No.:25804
In Class: 29
Date: 02/11/2014
In Respect of: Peanut butter, vegetable oils,
vegetable fats including sesame oil of all kinds
including sesame oil, jams of all kinds, margarine
of all kinds, nuts of all kinds. Tahini (sesame seed
paste), dates, fruit chips, compotes, and raisins

In the name of: Kasih Factories Group for Foodstuffs
Address: P.O. Box: 150, ZARQA13110, Jordan
Address for Services:
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()736

Trade Mark No.:25806
In Class: 3
Date: 02/11/2014
In Respect of: Bleaching preparations and other substances for laundry use;cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; detergents,soaps,perfumery, essentialoils,cosmetics,hair
and body lotions, bath foam , shampoos, hair
conditioners , creams,gels, moisturizers, powders,
toiletries , aftershaves,make-up preparations,
preparations for solar radiation protection, deodorants for personal use,dentifrices

العالمة التجارية رقم 25806:
يف الصنف 3 :
التاريخ 2014/11/02 :
مــن اجــل  :مســتحرضات التبيــض ومــواد اخــرى
تســتعمل للغســيل  ،مســتحرضات التنظيــف
والتلميــع والفرك والكشــط واملطهـرات  ،الصابون
والعطــور والزيــوت العطريــة  ،مســتحرضات
التجميــل  ،كرميــات ســائلة للشــعر والجســم
 ،رغــوة االســتحامم  ،الشــامبوهات  ،مطريــات
الشــعر  ،الكرميــات والجــل وكرميــات ترطيــب
البــرة  ،مســاحيق التــرج  ،مســاحيق الزينــة
 ،مســنحرضات مــا بعــد الحالقــة  ،مســتحرضات
التجميــل  ،مســتحرضات الحاميــة مــن االشــعة
الشمســية ومزيــات الروائــح الكريهة لالســتعامل
الشــخيص  ،مســتحرضات تنظيــف االســنان
بأسم  :رياض احمد سعيد ظاهر
In the name of: Riyad Ahamd Said Thaher
العنــوان  :جنــن  -شــارع حيفــا  -عــارة ابــو Address: Jenin - Sharea Hiefa . Amarat Abu Riyad
ريــاض الظاهــر
Al Thaher
عنــوان التبليــغ  :جنــن  -شــارع حيفــا  -عــارة Address for Services : Jenin - Sharea Hiefa . Am-
arat Abu Riyad Al Thaher
ابــو ريــاض الظاهــر

()737

العالمة التجارية رقم 25807:
يف الصنف 3 :
التاريخ 2014/11/02 :

Trade Mark No.:25807
In Class: 3
Date: 02/11/2014
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مــن اجــل  :مســتحرضات التبيــض ومواد اخرى تســتعمل للغســيل  ،مســتحرضات
التنظيــف والتلميــع والفــرك والكشــط واملطهـرات  ،الصابــون والعطــور والزيوت
العطريــة  ،مســتحرضات التجميــل  ،كرميــات ســائلة للشــعر والجســم  ،رغــوة
االســتحامم  ،الشــامبوهات  ،مطريــات الشــعر  ،الكرميــات والجــل وكرميــات
ترطيــب البــرة  ،مســاحيق التــرج  ،مســاحيق الزينــة  ،مســنحرضات مــا بعــد
الحالقــة  ،مســتحرضات التجميــل  ،مســتحرضات الحاميــة مــن االشــعة الشمســية
ومزيــات الروائــح الكريهــة لالســتعامل الشــخيص  ،مســتحرضات تنظيــف
االســنان

بأسم  :رياض احمد سعيد ظاهر
العنوان  :جنني  -شارع حيفا  -عامرة ابو رياض الظاهر
عنوان التبليغ  :جنني  -شارع حيفا  -عامرة ابو رياض الظاهر

In Respect of: Bleaching
preparations and other sub;stances for laundry usecleaning, polishing, scouring
;and abrasive preparations
detergents,soaps,perfumery,
essentialoils,cosmetics,hair
and body lotions, bath foam ,
shampoos, hair conditioners
, creams,gels, moisturizers,
powders, toiletries , aftershaves,make-up preparations,
preparations for solar radiation
protection, deodorants for personal use,dentifrices
In the name of: Riyad Ahamd
Said Thaher
Address: Jenin - Sharea Hiefa .
Amarat Abu Riyad Al Thaher
Address for Services : Jenin
- Sharea Hiefa . Amarat Abu
Riyad Al Thaher

()738

العالمة التجارية رقم 25810:
يف الصنف 8 :
التاريخ 2014/11/02 :
مــن اجــل  :العــدد واآلالت اليدويــة الخاصــة
باملهــن– وات القطــع– الشــوك
بأسم  :ارشف سليامن امني ابو منشار
العنوان  :الخليل طريق دورا خلة مناع
عنوان التبليغ  :الخليل طريق دورا خلة مناع

Trade Mark No.:25810
In Class: 8
Date: 02/11/2014
In Respect of: Hand tools and implements
(hand-operated); cutlery; cutlery side arms razers
In the name of: Ashraf Sulyman Amin Abu Munshar
Address: Al Khalil
Address for Services : Al Khalil
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العالمة التجارية رقم 25811:
يف الصنف 3 :
التاريخ 2014/11/02 :
مــن اجــل  :مســتحرضات تبييــض األقمشــة وغريهــا
مــن املــواد التــي تســتخدم يف غســيل املالبــس؛
مســتحرضات التنظيــف والصقــل والكشــط
وإزالــة األوســاخ؛ الصابــون؛ العطــور والكالونيــا ،
الكرميــات التجميليــة ،خالصــات الزيــوت العطريــة
 ،مســتحرضات التجميــل (الكوزمتيــك) والزينــة،
غســول (لوســيون) الشــعر؛ مزيــات الروائــح
الكريهــة لالســتعامل الشــخيص ،معاجــن ومنظفات
األســنان.
بأسم  :مجموعة الصديقي القابضة
العنوان  :ص ب  ،55533الدوحة  -دولة قطر
عنــوان التبليــغ  :ص ب  - 2282رام اللــه -
فلســطني
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()739

Trade Mark No.:25811
In Class: 3
Date: 02/11/2014
In Respect of: Bleaching preparations and other
substances for laundry use; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery and eau de cologne, creams, essential oils,
cosmetics and toiletries, hair lotions; deodorants
.for personal use, and dentifrices

In the name of: Alsiddiqi Holding Group
Address: PO Box 55533, Doha – State of Qatar
Address for Services:

()740

العالمة التجارية رقم 25813:
يف الصنف 25 :
التاريخ 2014/11/02 :
مــن اجــل  :العبــاءات والشــاالت والجالبيــات
والحجابــات واملشــالح واإليشــاربات ،املالبــس
الجاهــزة (النســائية والرجاليــة والوالديــة)؛ األحذيــة
والشباشــب وألبســة القــدم ،أغطيــة الــرأس

Trade Mark No.:25813
In Class: 25
Date: 02/11/2014
In Respect of: Cloaks, shawls, gowns, veils,
mashaleh, scarves; clothes (for women, men
and children); shoes, slippers and footwear, and
.headwear
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بأسم  :مجموعة الصديقي القابضة
العنوان  :ص ب  ،55533الدوحة -دولة قطر
عنــوان التبليــغ  :ص ب  - 2282رام اللــه -
فلســطني
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In the name of: Alsiddiqi Holding Group
Address: PO Box 55533, Doha – State of Qatar
Address for Services:

()741

العالمة التجارية رقم 25814:
يف الصنف 35 :
التاريخ 2014/11/02 :
مــن اجــل  :خدمــات االعــان واالعــال التجاريــة،
إدارة األعــال ،ضبــط األعــال؛ أعــال املكاتــب،
خدمــات وكاالت االســترياد والتصديــر والتوزيــع،
خدمــات تجميــع تشــكيلة مــن الســلع لصالــح
الغــر وذلــك لتمكــن عامــة الزبائــن مــن معاينتهــا
ورشائهــا عنــد الحاجــة (وال ينطــوي ذلــك عــى
خدمــة النقــل) ،خدمــات االستشــارات للمؤسســة،
خدمــات تنظيــم وادارة مراكــز التســوق واملتاجــر
واالســواق واملخــازن وسالســل املخــازن.
بأسم  :مجموعة الصديقي القابضة
العنوان  :ص ب  ،55533الدوحة -دولة قطر
عنــوان التبليــغ  :ص ب  - 2282رام اللــه -
فلســطني

Trade Mark No.:25814
In Class: 35
Date: 02/11/2014
;In Respect of: Advertising and business activities
business management, business administration,
office functions; import, export and distribution
agencies, the bringing together, for the benefit of
others, of a variety of goods (excluding the transport thereof), enabling customers to conveniently
view and purchase those goods; consultancy
services for the establishment, organization and
management of shopping centers, shops, markets,
.stores and store chains
In the name of: Alsiddiqi Holding Group
Address: PO Box 55533, Doha – State of Qatar
Address for Services:

()742

العالمة التجارية رقم 25815:

Trade Mark No.:25815
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يف الصنف 31 :
التاريخ 2014/11/03 :
مــن اجــل  :الغــال واملنتجــات الزراعيــة ومنتجــات
الغابــات والبســاتني غــر الــواردة يف فئــات اخــرى،
الحيوانــات الحيــة ،الفواكــه والخضــار الطازجــة،
البــذور ،النباتــات االزهــار الطبيعيــة ،املــواد
الغذائيــة للحيوانــات ،الشــعري املنبــت (امللــت)
وجميــع املــواد الداخلــة يف الصنــف ()31
بأسم  :رشكة يب يك اوفرسيز يب يف يت ملتد
العنــوان  3/ :نايــا بــازار ،لوهــري جــات ،ديلهــي
 110006الهنــد
عنــوان التبليــغ  :عــارة فلســطني للتأمــن ط،3
املصيــون – رام اللــه ،فلســطني
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In Class: 31
Date: 03/11/2014
In Respect of: Grains and agricultural, horticultural and, forestry products not included in other
;classes; live animals; fresh fruits, and vegetables
seeds; natural plants, and flowers; foodstuffs for
animals; malt and all goods included in item 31
In the name of: P.K Overseas Pvt Ltd
Address: 4039/3 Naya Bazar, Lohri Gate Delhi-110006, India
Address for Services:

()743

Trade Mark No.:25816
العالمة التجارية رقم 25816:
In Class: 30
يف الصنف 30 :
Date: 03/11/2014
التاريخ 2014/11/03 :
مــن اجــل  :القهــوة ،الشــاي ،االرز ،الطحــن واملســتحرضات املصنوعــة
In Respect of: Coffee, tea, rice; flour
مــن الحبــوب ،الســكر ،العســل ،امللــح ،الصلصــات والتوابــل وجميــع
and preparations made from cereals,
املــواد الداخلــة يف الصنــف ()30
;)sugar, honey, salt; sauces (condiments
spices and all goods included in item
30
بأسم  :رشكة يب يك اوفرسيز يب يف يت ملتد
In the name of: P.K Overseas Pvt Ltd
Address: 4039/3 Naya Bazar, Lohri
العنوان  3/ :نايا بازار ،لوهري جات ،ديلهي  110006الهند
Gate Delhi-110006, India
Address for Services:
عنــوان التبليــغ  :عــارة فلســطني للتأمــن ط ،3املصيــون – رام اللــه،
فلسطني
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من تاريخ 2015/2/27-2014/9/1

العالمات التجارية التى انتقلت ملكيتها # 71 #
رقم العالمة
2089

تاريخ سند التحويل
24/12/2014

4937
4938
4939
4940
4940
5716

02/11/2014
02/11/2014
02/11/2014
24/11/2014
24/11/2014
18/01/2015

5793

24/12/2014

5794

24/12/2014

6160

24/12/2014

6225
6842

11/11/2014
18/01/2015

7175

22/02/2015

7738

19/01/2015

7945
8140

11/11/2014
24/12/2014

8631

14/01/2015

8678

05/11/2014

8912

01/02/2015

9305

24/12/2014

املالك الجديد
املالك االصىل
هيلتون ورلدوايد هولدينغ
اتش ال يت انرتناشينال أي يب
ال ال يب
ال ال يس
ميدنفورم  ،ال ال يس
ميدنفورم  ,انك
ميدنفورم  ،ال ال يس
ميدنفورم  ,انك
ميدنفورم  ،ال ال يس
ميدين فورم انك
ميدنفورم  ،ال ال يس
ميدنفورم  ,انك
ميدنفورم  ,انك
ان يس يس اندسرتيز انك
امربيال تشيميكال انداسرتيس اكزو نوبل كوتينغز إنرتناشيونال
يب يف.
يب ال يس
اتش ال يت دوميستيك اي يب ،هيلتون ورلدوايد هولدينغ
ال ال يب
ال ال يس
اتش ال يت دوميستيك اي يب ،هيلتون ورلدوايد هولدينغ
ال ال يب
ال ال يس
هيلتون ورلدوايد هولدينغ
اتش ال يت انرتناشينال أي يب
ال ال يب
ال ال يس
أسنب جلوبال انكوربوريتد
جالكسو جروب ليمتد
هامرييت برودكتس ال يت دي اكزو نوبل كوتينغز إنرتناشيونال
يب يف.
رشكة الحجاوي لتجارة الورق
رشكة عبدالرحمن حجاوي
والقرطاسية مساهمة خصوصية
واوالده العادية
اكزو نوبل كوتينغز إنرتناشيونال
امربيال كيمكال اندسرتيز يب
يب يف.
ال يس
أسنب جلوبال انكوربوريتد
جالكسو جروب ليمتد
هيلتون ورلدوايد هولدينغ
اتش ال يت انرتناشينال أي يب
ال ال يب
ال ال يس
اس يس .جونسون اند سان انك رشكة ايفريدي باتاري كومباين،
انك
ترست هولدينغ ليميتد
رشكة ترست العاملية للتامني
ش.م.ب مقفله
أكزو نوبل وود كوتينغز جي اكزو نوبل كوتينغز إنرتناشيونال
يب يف.
أم يب أتش
هيلتون ورلدوايد هولدينغ
اتش ال يت كونراد أي يب ال
ال ال يب
ال يس
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9306

18/01/2015

9307

18/01/2015

9308

18/01/2015

9410
9410
9411
9411
10271
10271
10272
10272
10291
10292
11399

26/11/2014
26/11/2014
26/11/2014
26/11/2014
26/11/2014
26/11/2014
26/11/2014
26/11/2014
15/09/2014
15/09/2014
23/09/2014

12881

17/11/2014

12882

17/11/2014

12891

15/09/2014

12892

15/09/2014

13054

20/10/2014

13058

20/10/2014

13061

20/10/2014

13572

03/09/2014

13936
13937
18190

15/09/2014
15/09/2014
15/02/2015

اكزو نوبل كوتينغز إنرتناشيونال
امربيال كيميكال اندسرتيز
يب يف.
ليمتد
اكزو نوبل كوتينغز إنرتناشيونال
امربيال كيميكال اندسرتيز
يب يف.
ليمتد
اكزو نوبل كوتينغز إنرتناشيونال
امربيال كيميكال اندسرتيز
يب يف.
ليمتد
اي يس كيو ال ال يس
ايه او ال ادفرتايزينغ انك.
ايه او ال ادفرتايزينغ انك.
ايه او ال ،انك،.
اي يس كيو ال ال يس
ايه او ال ادفرتايزينغ انك.
ايه او ال ادفرتايزينغ انك.
ايه او ال ،انك،.
اي يس كيو ال ال يس
ايه او ال ادفرتايزينغ انك.
ايه او ال ادفرتايزينغ انك.
ايه او ال ،انك،.
ايه او ال ادفرتايزينغ انك.
ايه او ال ،انك،.
اي يس كيو ال ال يس
ايه او ال ادفرتايزينغ انك.
اسا ابلوي هوسبيتاليتي ايه اس اسا ابلوي ايه يب
اسا ابلوي هوسبيتاليتي ايه اس اسا ابلوي ايه يب
اي يت جروب للتجارة م خ م رشكة الغنام جروب للتجارة
واالستثامر
مجموعة االمارات القابضة
ش.م.ل.
مجموعة االمارات القابضة
ش.م.ل.
مأمون (محمد حلمي) مواهب
الرشيف
مأمون (محمد حلمي) مواهب
الرشيف
الفاخر فور توباكو تريدينج اند
اجينسيز كو ليمتد
الفاخر فور توباكو تريدينج اند
اجينسيز كو ليمتد
الفاخر فور توباكو تريدينج اند
اجينسيز كو ليمتد
دومينوز بيتزا يب ام يس ال
ال يس.
اسا ابلوي ايه يب
اسا ابلوي هوسبيتاليتي ايه اس
نضال مصطفى حسن بزرة

فرنشايز كونرستيوم ليميتد
فرنشايز كونرستيوم ليميتد
رشكة الرشيف لصناعة وتجارة
املواد الغذائية  -عادية عامة
رشكة الرشيف لصناعة وتجارة
املواد الغذائية  -عادية عامة
رشكة الفاخر الدولية
رشكة الفاخر الدولية
رشكة الفاخر الدولية
دومينوز أي يب هولدر ال ال
يس
اسا ابلوي هوسبيتاليتي ايه اس
اسا ابلوي ايه يب
نبيل اسعد حسن بزره و سمري
اسعد حسن بزره
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19794

24/12/2014

19795

24/12/2014

19796

24/12/2014

19797

24/12/2014

19802

24/12/2014

19804

24/12/2014

19805

24/12/2014

19808

24/12/2014

19809

24/12/2014

19843
20489

28/10/2014
15/02/2015

اتش ال يت إنرتناشينال أي يب
ال ال يس
اتش ال يت إنرتناشينال أي يب
ال ال يس
اتش ال يت إنرتناشينال أي يب
ال ال يس
اتش ال يت إنرتناشينال أي يب
ال ال يس
اتش ال يت إنرتناشينال أي يب
ال ال يس
اتش ال يت إنرتناشينال أي يب
ال ال يس
اتش ال يت إنرتناشينال أي يب
ال ال يس
اتش ال يت دومستيك أي يب
ال ال يس
اتش ال يت دومستيك أي يب
ال ال يس
سوبريم بروتني ,انك.
قناة الجزيرة الفضائية

20490

15/02/2015

قناة الجزيرة الفضائية

20491

15/02/2015

قناة الجزيرة الفضائية

20492

15/02/2015

قناة الجزيرة الفضائية

20493

15/02/2015

قناة الجزيرة الفضائية

20494

15/02/2015

قناة الجزيرة الفضائية

20495

15/02/2015

قناة الجزيرة الفضائية

20496

15/02/2015

قناة الجزيرة الفضائية

20497

15/02/2015

قناة الجزيرة الفضائية

20498

15/02/2015

قناة الجزيرة الفضائية

هيلتون ورلدوايد هولدينغ
ال ال يب
هيلتون ورلدوايد هولدينغ
ال ال يب
هيلتون ورلدوايد هولدينغ
ال ال يب
هيلتون ورلدوايد هولدينغ
ال ال يب
هيلتون ورلدوايد هولدينغ
ال ال يب
هيلتون ورلدوايد هولدينغ
ال ال يب
هيلتون ورلدوايد هولدينغ
ال ال يب
هيلتون ورلدوايد هولدينغ
ال ال يب
هيلتون ورلدوايد هولدينغ
ال ال يب
سوبريم بروتني ,ال ال يس.
رشكة مجموعة يب إن االعالمية
ذ.م.م.
رشكة مجموعة يب إن االعالمية
ذ.م.م.
رشكة مجموعة يب إن االعالمية
ذ.م.م.
رشكة مجموعة يب إن االعالمية
ذ.م.م.
رشكة مجموعة يب إن االعالمية
ذ.م.م.
رشكة مجموعة يب إن االعالمية
ذ.م.م.
رشكة مجموعة يب إن االعالمية
ذ.م.م.
رشكة مجموعة يب إن االعالمية
ذ.م.م.
رشكة مجموعة يب إن االعالمية
ذ.م.م.
رشكة مجموعة يب إن االعالمية
ذ.م.م.
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20893

16/11/2014

21175
21958

07/12/2014
10/09/2014

22591
22602

28/12/2014
01/02/2015

23486

03/02/2015

رشكة كوانتوم العاملية املساهمة أريكان إيتهاالت ساعات ساناي
لصناعة وتجارة الساعات -يف يف ديس تيكاريت ليمتد رسكتي
مرحلة التصفية
محمد فايق احمد صبيح
توفيق يونس انيس زيد
رشكت فمينت ملواد التجميل رشكة معامل سوان للعطور
املساهمة الخصوصية املحدوده ومستحرضات التجميل م.خ.م
مالك غالب زيدان ابو عادي مهدي مروان محمد ابو زياد
رشكة الهناء التجارية الصناعية رشكة الهناء لالستثامر
F.K.S
فضل نظمي حنفي أبو شامة مجدي خليل شاهني جعربي

العالمات التجارية التى تم تغيير اسم المالك # 29 #
رقم العالمة
2197

تاريخ سند التحويل
19/01/2015

االسم االصىل
بريلال أليمينتاري أ.يب .ايه.

7804

17/11/2014

8912

01/02/2015

فيليبس  -فان هيوسن
كوربوريشني
اي يس اي بينتس ديكو جمبا

10291
10292
13936
13937
19639

15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
28/09/2014

19639

28/09/2014

19639

28/09/2014

20190

28/09/2014

20190

28/09/2014

20190

28/09/2014

20893

16/11/2014

االسم الجديد
باريال جي.أي.أر .فراتييل -
سوسيتيه بري ازيوين
يب يف اتش كورب.

أكزو نوبل وود كوتينغز جي
أم يب أتش
اسا ابلوي هوسبيتاليتي ايه اس
فينغكارد السافه ايه اس
اسا ابلوي هوسبيتاليتي ايه اس
فينغكارد السافه ايه اس
اسا ابلوي هوسبيتاليتي ايه اس
فينغكارد السافه ايه اس
اسا ابلوي هوسبيتاليتي ايه اس
فينغكارد السافه ايه اس
كرافت فودس غلوبال براندس إنرتكونتنانتل غريت براندز أل
أل يس
ال ال يس
كرافت فودس غلوبال براندس إنرتكونتنانتيل غريت براندز أل
أل يس
ال ال يس
كرافت فودس غلوبال براندس إنرتكونتنانتل غريت براندز أل
أل يس
ال ال يس
إنرتكونتنانتيل غريت براندز أل إنرتكونتنانتيل غريت براندز أل
أل يس
أل يس
كرافت فودس غلوبال براندس إنرتكونتنانتيل غريت براندز أل
أل يس
ال ال يس
كرافت فودس غلوبال براندس إنرتكونتيننتال جريت براندس
أل أل يس.
ال ال يس
رشكة كوانتوم العاملية املساهمة
كوانتم يلوسالرارايس سات
لصناعة وتجارة الساعات -يف
صنايعي يف تيكاريت انونيم
مرحلة التصفية
سريكتي
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20893

16/11/2014

23948

28/09/2014

23948

28/09/2014

24041

26/01/2015

24042

26/01/2015

24043

26/01/2015

24045

26/01/2015

24048

26/01/2015

24050

26/01/2015

رشكة كوانتوم العاملية املساهمة
كوانتم يلوسالرارايس سات
لصناعة وتجارة الساعات -يف
صنايعي يف تيكاريت انونيم
مرحلة التصفية
سريكتي
اوتسوكا اغوريتيكونو كابوشييك او ايه يت اغوريو كابوشييك
كاشيا دي/يب/ايه او ايه يت
كايشا دي/يب/ايه اوتسوكا
اغريو كو ,.ال يت دي
اغريتيكنو كو ,.ال تيدي.
اوتسوكا اغوريتيكونو كابوشييك او ايه يت اغوريو كابوشييك
كاشيا دي/يب/ايه او ايه يت
كايشا دي/يب/ايه اوتسوكا
اغريو كو ,.ال يت دي
اغريتيكنو كو ,.ال تيدي.
سوما كيميا سانايى يف
أوكيانيوس كيميا هريدافات
تيجاريت انونيم شريكيتي.
اليكرتيكيل ايل آليتلريى يف
اليكرتونيك مالزمييلرييايتهاالت
اهراجات سانايى تيجاريت
ليمتد شريكيتى
سوما كيميا سانايى يف
أوكيانيوس كيميا هريدافات
تيجاريت انونيم شريكيتي.
اليكرتيكيل ايل آليتلريى يف
اليكرتونيك مالزمييلرييايتهاالت
اهراجات سانايى تيجاريت
ليمتد شريكيتى
سوما كيميا سانايى يف
أوكيانيوس كيميا هريدافات
تيجاريت انونيم شريكيتي.
اليكرتيكيل ايل آليتلريى يف
اليكرتونيك مالزمييلرييايتهاالت
اهراجات سانايى تيجاريت
ليمتد شريكيتى
سوما كيميا سانايى يف
أوكيانيوس كيميا هريدافات
تيجاريت انونيم شريكيتي.
اليكرتيكيل ايل آليتلريى يف
اليكرتونيك مالزمييلرييايتهاالت
اهراجات سانايى تيجاريت
ليمتد شريكيتى
سوما كيميا سانايى يف
أوكيانيوس كيميا هريدافات
تيجاريت انونيم شريكيتي.
اليكرتيكيل ايل آليتلريى يف
اليكرتونيك مالزمييلرييايتهاالت
اهراجات سانايى تيجاريت
ليمتد شريكيتى
سوما كيميا سانايى يف
أوكيانيوس كيميا هريدافات
تيجاريت انونيم شريكيتي.
اليكرتيكيل ايل آليتلريى يف
اليكرتونيك مالزمييلرييايتهاالت
اهراجات سانايى تيجاريت
ليمتد شريكيتى
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24052

26/01/2015

24053

26/01/2015

24142

16/11/2014

24143

16/11/2014

24144

16/11/2014

رشكة الروافد السترياد وبيع
االدوات املنزلية م.خ.م

16/11/2014

أوكيانيوس كيميا هريدافات
اليكرتيكيل ايل آليتلريى يف
اليكرتونيك مالزمييلرييايتهاالت
اهراجات سانايى تيجاريت
ليمتد شريكيتى
أوكيانيوس كيميا هريدافات
اليكرتيكيل ايل آليتلريى يف
اليكرتونيك مالزمييلرييايتهاالت
اهراجات سانايى تيجاريت
ليمتد شريكيتى
رشكة الروافد السترياد وبيع
االدوات املنزلية م.خ.م
رشكة الروافد السترياد وبيع
االدوات املنزلية م.خ.م
رشكة الروافد السترياد وبيع
االدوات املنزلية م.خ.م
رشكة الروافد السترياد وبيع
االدوات املنزلية م.خ.م

سوما كيميا سانايى يف
تيجاريت انونيم شريكيتي.

سوما كيميا سانايى يف
تيجاريت انونيم شريكيتي.

رشكة الروافد السترياد وبيع
االدوات املنزلية ع.ع
رشكة الروافد السترياد وبيع
االدوات املنزلية ع.ع
رشكة الروافد السترياد وبيع
االدوات املنزلية ع.ع
رشكة الروافد السترياد وبيع
االدوات املنزلية ع.ع

العالمات التجارية التى تم تغيير عنوان المالك # 27 #
رقم العالåمة
176

تاريخ سند التحويل
29/10/2014

188

29/10/2014

189

29/10/2014

190

29/10/2014

2197

19/01/2015

6073

20/10/2014

6074

20/10/2014

العنوان االصىل
جريمني اكتينجينسيلشافت
 ,اوف  509ليفري كوسن-
بيريويرك ,املانيا
ليفركوسني بايرورك  ,املانيا

العنوان الجديد
كيسري-ويلهيام -أيل  -دي
 51373ليفركوزن  -املانيا

كيسري-ويلهيام -أيل  -دي
 51373ليفركوزن  -املانيا
ليفركوسني بايرورك  ,املانيا
كيسري-ويلهيام -أيل  -دي
 51373ليفركوزن  -املانيا
ليفركوسني بايرورك  ,املانيا
كيسري-ويلهيام -أيل  -دي
 51373ليفركوزن  -املانيا
فيا مانتوفا  ،166بارما ،ايطاليا فيايل ريكاردو باريال /3أيه،
بارما ،إيطاليا.
 8هيزريتا بليس دبليو  1ام ليكسايد درايف ،بارك رويال،
لندن ،ان دبليو 7 10اتش
 9ايه جي اململكة املتحدة
كيو ،اململكة املتحدة.
 8هيزريتا بليس دبليو  1ام ليكسايد درايف ،بارك رويال،
لندن ،ان دبليو 7 10اتش
 9ايه جي اململكة املتحدة
كيو ،اململكة املتحدة.
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6075

20/10/2014

 8هيزريتا بليس دبليو  1ام
 9ايه جي اململكة املتحدة

6076

20/10/2014

 8هيزريتا بليس دبليو  1ام
 9ايه جي اململكة املتحدة

6078

20/10/2014

8142

09/12/2014

 8هيزريتا بليس لندن دبليو
 1ام  9ايه جي اململكة
املتحدة
نابلس

14181

25/01/2015

14182

25/01/2015

14508

25/02/2015

 155ست فيسنت سرتيت,
غالسغو ,جي5 2يب ايه,
اململكة املتحدة
 155ست فيسنت سرتيت,
غالسغو ,جي5 2يب ايه,
اململكة املتحدة
باسيو دي رفيللني  ،رقم ، 21
 51001 ، 1سيوتا  ،إسبانيا

14509

25/02/2015

16217

17/11/2014

16219

17/11/2014

16822

25/01/2015

18334

25/02/2015

19639

28/09/2014

ليكسايد درايف ،بارك رويال،
لندن ،ان دبليو 7 10اتش
كيو ،اململكة املتحدة.
ليكسايد درايف ،بارك رويال،
لندن ،ان دبليو 7 10اتش
كيو ،اململكة املتحدة.
ليكسايد درايف ،بارك رويال،
لندن ،ان دبليو 7 10اتش
كيو ،اململكة املتحدة.
إديسونفيغ  8501 ،5إكس
جي يور
 1جورج سكوير ،غالكسو
جي1 2ايه ال ،سكوتالندا.
 1جورج سكوير ،غالكسو
جي1 2ايه ال ،سكوتالندا.

كوليل ري سانشو  ،7لوكال ،3
 07180سانتابونسا ،مالوركا،
إسبانيا
باسيو دي رفيللني  ،رقم  ، 21كوليل ري سانشو  ،7لوكال ،3
 51001 ، ْ1سيوتا  ،إسبانيا  07180سانتابونسا ،مالوركا،
إسبانيا
كورسو فينيزيا ان،36 .ميالنو
كورسو بليبيسكيتي ،9
رمز بريدي  ،20121ايطاليا
 20129ميالن ،ايطاليا
كورسو فينيزيا ان،36 .ميالنو
كورسو بليبيسكيتي ،9
رمز بريدي  ،20121ايطاليا
 20129ميالن ،ايطاليا
 1144إيست ماركت سرتيت  200اينوفيشني واي ،آكرون،
أوهايو  ،44316الواليات
أكرون ،أوهايو -44316
املتحدة االمريكية.
 ، 0001الواليات املتحدة
األمريكية
باسيو دي ريفيللني  ، 21بالنتا Calle Rey Sancho
 51001 ، 1كيوتا  ،إسبانيا 7, Local 3, 07180
Santa Ponsa Mallorca, Spain
ثري ليكس درايف ,نورثفيلد 100 ,ديفوريست افنيو
الينويز  ,60093الواليات
 ،ايست هانوفر ،ان جيه
املتحدة االمريكية
 ،07936الواليات املتحدة .
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19639

28/09/2014

20190

28/09/2014

20893

16/11/2014

20893

16/11/2014

22591
23948

28/12/2014
28/09/2014

23948

28/09/2014

ثري ليكس درايف ,نورثفيلد,
الينويز  ,60093الواليات
املتحدة االمريكية
ثري ليكس درايف ,نورثفيلد,
الينويز  ,60093الواليات
املتحدة االمريكية
 :بيورتيالس حسن أفندي،
ميكليس-آي ميبوسان كاد.
رقم  63كيه 5:بيوغلو،
ااسطنبول،تركيا
 :بيورتيالس حسن أفندي،
ميكليس-آي ميبوسان كاد.
رقم  63كيه 5:بيوغلو،
اسطنبول،تركيا
رام الله بيت عور
 ,2-2كاندا تسوكاسا-ماتيش,
تشيودا-كو ,طوكيو ,اليابان
 ,2-2كاندا تسوكاسا-ماتيش,
تشيودا-كو ,طوكيو ,اليابان

 100ديفوريست افنيو
 ،ايست هانوفر ،ان جيه
 ،07936الواليات املتحدة .
 100ديفوريست افنيو
 ،ايست هانوفر ،ان جيه
 ،07936الواليات املتحدة .
اسطنبول سيسيل ميسيدييكو
كامل ساهر سوق .بروفيلو
بالزا يب بلوك جرييس كات رقم
/18ايه
اسطنبول سيسيل ميسيدييكو
كامل ساهر سوق .بروفيلو
بالزا يب بلوك جرييس كات رقم
/18ايه
القدس  /العيزرية
 ،1-3-1كاندا او غاوا-ماتيش،
تشيو-كو ،طوكيو ،اليابان
 ،1-3-1كاندا او غاوا-ماتيش،
تشيو-كو ،طوكيو ،اليابان
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النرشة رقم 12

ادراج قيد ترخيص استخدام عالمة تجارية
إدراج ترخيص بإستخدام العالمات التجارية

يف الصنف()39واملســجلة تحــت الرقــم ( ،)20358ويف الصنــف ( )35واملســجلة تحــت الرقــم ( . )20357فإننــا نفيدكــم
ـم إدراج هــذا الرتخيــص يف الســجالت لدينــا لصالــح رشكــة اكــوا للســياحة والســفر واملســجلة لدينــا يف ســجل الــركات تحــت
بأنــه قــد تـ ّ
الرقــم ( ، )562533927عل ـاً بــان مــدة الرتخيــص هــي عــر ســنوات تبــدأ مــن تاريــخ . 2014/8/1
العالمات التجارية التى تم تعديل البضائع # 1 #
رقم العالمة
22384

تاريخ سند التحويل
13/01/2015

البضائع بعد التعديل  -عريب البضائع بعد التعديل  -التيني
اللحوم واألسامك،
Meat, fish, poultry
والدواجن طيور الصيد،
and game; meat exمستخرجات اللحوم ،الفواكه tracts; preserved,-
املحفوظةواملجمدة واملطبوخة frozen, dried and
والخضار ،الهالم ،املربيات،
cooked fruits and
كومبوت ،البيض  ،زيوت
vegetables; jellies,
الطعاموالدهون,
;jams, compotes
eggs, edible oils
.and fast

لعالمات التجارية التى تم تغيري شكل العالمة # 3 #
رقم العالمة
18009

تاريخ سند التحويل
03/11/2014

شكل العالمة بعد التعديل
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21878

01/02/2015

14007

10/02/2015

اشعارات تنرش لعدم التجديد ستم ارسالها للنرشة 12
تسلسل

رقم الطلب

التاريخ

اسم العالمة

13575

10/06/2010

بوسطه بلس مع رسمة

13576

10/06/2010

بوسطه بلس مع رسمة

13577
13589
13608
13573
13387
13388
13389
13390
13391
13392
13393
13394
13395
13396
13397

28/03/2011
17/06/2010
18/06/2013
20/06/2010
12/07/2009
09/07/2009
09/07/2009
09/07/2009
09/07/2009
09/07/2009
09/07/2009
09/07/2009
09/07/2009
09/07/2009
09/07/2009

ريدي
الدوليه
جينتك
توبيكس
رسايا
رسايا
رسايا
رسايا
رسايا  -مع رسمة
رسايا  -مع رسمة
رسايا  -مع رسمة
رسايا  -مع رسمة
رسايا
رسايا
رسايا

املالك
رشكة الخدمات الربيدية (رشكة
مساهمة كويتية) مقفلة
رشكة الخدمات الربيدية (رشكة
مساهمة كويتية) مقفلة
رشكة ريدي سبا
الرشكة الدولية للزيوت املعدنية
جينتك (شانغهاي) كوربوريشن
رشكة الهدف للصناعات البالستيكية
رسايا هولدينجز ليميتد
رسايا هولدينجز ليميتد
رسايا هولدينجز ليميتد
رسايا هولدينجز ليميتد
رسايا هولدينجز ليميتد
رسايا هولدينجز ليميتد
رسايا هولدينجز ليميتد
رسايا هولدينجز ليميتد
رسايا هولدينجز ليميتد
رسايا هولدينجز ليميتد
رسايا هولدينجز ليميتد
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13398
13399
13400
13401
13402
13403
13404
13405
13406
13407
13408
13409
13410
13411
13412
13413
13414
13415
13416
13417
13419
13420

09/07/2009
12/07/2009
12/07/2009
09/07/2009
09/07/2009
09/07/2009
12/07/2009
09/07/2009
09/07/2009
09/07/2009
09/07/2009
09/07/2009
09/07/2009
09/07/2009
09/07/2009
09/07/2009
09/07/2009
09/07/2009
09/07/2009
09/07/2009
09/07/2009
12/07/2009

13421

07/09/2009

13422
13423
13424
13425
13426
13427
13428
13430
13431
13432

12/07/2009
12/07/2009
12/07/2009
12/07/2009
12/07/2009
09/07/2009
12/07/2009
09/07/2009
09/07/2009
09/07/2009

13255

22/03/2009

رسايا هولدينجز ليميتد
رسايا
رسايا هولدينجز ليميتد
رسايا  -مع رسمة
رسايا هولدينجز ليميتد
رسايا  -مع رسمة
رسايا هولدينجز ليميتد
رسايا  -مع رسمة
رسايا هولدينجز ليميتد
رسايا  -مع رسمة
رسايا هولدينجز ليميتد
رسايا  -مع رسمة
رسايا هولدينجز ليميتد
رسايا  -مع رسمة
رسايا هولدينجز ليميتد
رسايا  -مع رسمة
رسايا هولدينجز ليميتد
رسايا  -مع رسمة
رسايا هولدينجز ليميتد
رسايا  -مع رسمة
رسايا هولدينجز ليميتد
رسايا  -مع رسمة
رسايا هولدينجز ليميتد
رسايا  -مع رسمة
رسايا هولدينجز ليميتد
رسايا  -مع رسمة
رسايا هولدينجز ليميتد
ُجزر رسايا
رسايا هولدينجز ليميتد
ُجزر رسايا
رسايا هولدينجز ليميتد
ُجزر رسايا
رسايا هولدينجز ليميتد
ُجزر رسايا
رسايا هولدينجز ليميتد
سارايا ايزلند
رسايا هولدينجز ليميتد
رسايا ايزلند
رسايا هولدينجز ليميتد
رسايا ايزلند
رسايا هولدينجز ليميتد
رسايا ايزلند
جزر رسايا  -مع رسمة رسايا هولدينجز ليميتد
رشكة نجمة الخليل للتجارة الدولية
اليت شوز
العادية العامة
جزر رسايا  -مع رسمة رسايا هولدينجز ليميتد
جزر رسايا  -مع رسمة رسايا هولدينجز ليميتد
جزر رسايا  -مع رسمة رسايا هولدينجز ليميتد
رساياايزلند  -مع رسمة رسايا هولدينجز ليميتد
رسايا ايزلند  -مع رسمة رسايا هولدينجز ليميتد
رسايا ايزلند  -مع رسمة رسايا هولدينجز ليميتد
رسايا ايزلند  -مع رسمة رسايا هولدينجز ليميتد
جزر رسايا  -مع رسمة رسايا هولدينجز ليميتد
جزر رسايا  -مع رسمة رسايا هولدينجز ليميتد
جزر رسايا  -مع رسمة رسايا هولدينجز ليميتد
ماسرت كارد ورلد ويد ذ ماسرت كارد انرتناشيونال
انكوربوريتد
هريت اف كومرييك
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13256

22/03/2009

ماسرت كارد ورلد ويدي
.ذ هريت اف كومريس

13257

22/03/2009

ذ هريت اوف كومريس

13266
13267

30/07/2009
30/07/2009

أوليف
أوليف

13274

11/05/2009

الصفات الذكية

13298
13299
13300
13302

22/03/2009
22/03/2009
22/03/2009
08/04/2009

ابراج
بروج
برج
جست فور كيدز

13312

24/03/2009

يوكو

13313

06/05/2009

حضارة

13314

06/05/2009

حضارة

13320
13326

02/04/2009
22/03/2009

الراجح
ستايل .مع رسمة

13327

20/02/2009

فلويت

13358

08/06/2009

يو يونيفريسل

13359
13360
13362
13363
13374

15/04/2009
28/04/2009
22/03/2009
24/03/2009
07/04/2009

تايفاين كوويل اليت
فخفخينا
سيداب
صنواية
نيرتو جينز

13375

07/04/2009

حفاضات هوب

13378
13379
13382

22/03/2009
22/03/2009
22/03/2009

ليف لومينوس
لومينوس مارك
منازل مع رسمة

2513

23/05/2000

اي يب يس ابك

ماسرتكارد انرت ناشينال اينكو ربو
ريتد
ماسرت كارد انرت ناشينال اينكو ربو
ريتد
رشكة القدس للمستحرضات الطبية
رشكة القدس للمستحرضات الطبية
الرشكة الفلسطينية
متعددة الوسائط للخدمات
االعالميةاملساهمة الخصوصية
املحدودة
نحله كوربوريشن ليمتد
نحله كوربوريشن ليمتد
نحله كوربوريشن ليمتد
رشكة جست فور كيدز
رشكة يوكو للصناعات والخدمات
التجارية
رشكة حضارة لالستثامر التكنولوجي
املساهمة الخصوصية املحدودة
رشكة حضارة لالستثامر التكنولوجي
املساهمة الخصوصية املحدودة
مصنع الراجح للمنظفات الكياموية
اي! انرتتينمنت تيليفيجني  ,انك.
رشكة االريج لالستثامر واالسترياد
والتصدير م.خ.م
رشكة اكرم سبيتاين واوالده
املساهمة الخصوصية
أوج رايق اديب ابو خرمة
حامد عدنان عبد الجليل حامد
يب يت وينغز سوريا
رايسجروورز ليمتد
محمدعادل قاسم ابو صالحة
رشكة الراشد للصناعة واإلستثامر
ع.ع
فيليب موريس برودكتس اس.اي.
فيليب موريس برودكتس اس.اي.
منازل العقارية ش.م.خ.
الرشكة العربية لصناعة الدهانات
املساهمة العامة املحدودة بنابلس
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2514

23/05/2000

اي يب يس ابك

2515

23/05/2000

اي يب يس ابك

2516

23/05/2000

اي يب يس ابك

2517

23/05/2000

اي يب يس ابك

2518

23/05/2000

اي يب يس ابك

2519

23/05/2000

اي يب يس ابيك

13265

27/07/2009

بابا متور

13435

22/03/2009

مسرت بوتيتو مع رسمة

13437

22/03/2009

بوباي

13438

11/06/2009

عالء الدين (مع صورة)

13439

22/03/2009

توم اند جريي (صورة)

13450

18/02/2013

حفاضات االمل

13451

28/04/2009

اتوين

13609
13610

18/06/2013
18/06/2013

جينتك
جينتك

13611

25/07/2010

واو

13612

25/07/2010

برنامج الوزارات

13613

25/07/2010

واو

13614

25/07/2010

ابعث MMS

13615

25/07/2010

جوال خدمات االعامل

رشكة مصانع الدهانات الوطنية
املساهمة الخصوصية املحدودة
رشكة مصانع الدهانات الوطنية
املساهمة الخصوصية املحدودة
الرشكة العربية لصناعة الدهانات
املساهمة العامة املحدودة بنابلس
الرشكة العربية لصناعة الدهانات
املساهمة العامة املحدودة بنابلس
الرشكة العربية لصناعة الدهانات
املساهمة العامة املحدودة بنابلس
الرشكة العربية لصناعة الدهانات
املساهمة العامة املحدودة بنابلس
رشكة طيبات االمارات
كيالنغ ماكانان مامي اس دي ان.
يب اتش دي.
رشكة معامل ديانا للشوكوالته
والحلويات املساهمة الخصوصية
املحدودة
رشكة معامل ديانا للشوكوالته
والحلويات املساهمة الخصوصية
املحدودة
رشكة معامل ديانا للشوكوالته
والحلويات املساهمة الخصوصية
املحدودة
محمد عيىس محمود حساسنة
رشكة االتصاالت الفلسطينية
املساهمة العامة املحدودة
جينتك (شانغهاي) كوربوريشن
جينتك (شانغهاي) كوربوريشن
رشكة االتصاالت الخلوية
الفلسطينية م.خ.م.
رشكة االتصاالت الخلوية
الفلسطينية
رشكة االتصاالت الخلوية
الفلسطينية
رشكة االتصاالت الخلوية
الفلسطينية
رشكة االتصاالت الخلوية
الفلسطينية
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13616

25/07/2010

JAWWAL
business Services

13617

25/07/2010

اعز بعيد

13618

25/07/2010

رنيل

13619

25/07/2010

برنامج األمن

13620

25/07/2010

Aaz beaeed

13621
13622
13623
13624
13625
13626
13627
13628
13629
13630
13631
13632

06/07/2010
06/07/2010
06/07/2010
06/07/2010
06/07/2010
06/07/2010
06/07/2010
06/07/2010
06/07/2010
06/07/2010
06/07/2010
06/07/2010

مريك سريونو مع رسمة
مريك سريونو مع رسمة
مريك سريونو مع رسمة
مريك سريونو مع رسمة
مريك سريونو مع رسمة
مريك سريونو مع رسمة
مريك سريونو مع رسمة
مريك سريونو مع رسمة
مريك سريونو مع رسمة
مريك سريونو مع رسمة
مريك سريونو مع رسمة
مريك سريونو مع رسمة

13634

25/10/2010

ميدي بال

13635

25/10/2010

ميديكري بال

13637

10/06/2010

13638

10/06/2010

13639

10/06/2010

13640

10/06/2010

13641

24/06/2010

آد اليف تو اليف

13642

24/06/2010

آد اليف تو اليف

اي يس يت قطر مع
رسمة
اي يس يت قطر مع
رسمة
اي يس يت قطر مع
رسمة
اي يس يت قطر مع
رسمة

رشكة االتصاالت الخلوية
الفلسطينية
رشكة االتصاالت الخلوية
الفلسطينية
رشكة االتصاالت الخلوية
الفلسطينية
رشكة االتصاالت الخلوية
الفلسطينية
رشكة االتصاالت الخلوية
الفلسطينية
مريك يك .جي .إيه  .إيه.
مريك يك .جي .إيه  .إيه.
مريك يك .جي .إيه  .إيه.
مريك يك .جي .إيه  .إيه.
مريك يك .جي .إيه  .إيه.
مريك يك .جي .إيه  .إيه.
مريك يك .جي .إيه  .إيه.
مريك يك .جي .إيه  .إيه.
مريك يك .جي .إيه  .إيه.
مريك يك .جي .إيه  .إيه.
مريك يك .جي .إيه  .إيه.
مريك يك .جي .إيه  .إيه.
رشكة النخبه للخدمات
واالستشارات الطبيه
رشكة النخبه للخدمات
واالستشارات الطبيه
املجلس االعىل لالتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات
املجلس االعىل لالتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات
املجلس االعىل لالتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات
املجلس االعىل لالتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات
رشكة اإلمارات لإلتصاالت املتكاملة
(ش.م.ع)
رشكة اإلمارات لإلتصاالت املتكاملة
(ش.م.ع)
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13643

24/06/2010

آد اليف تو اليف

13648
13649
13653
13656

09/06/2010
09/06/2010
14/06/2010
19/07/2010

تايهو (داخل دائرة)
تيسونو
كورنري5
صورة زان

13658

27/02/2013

انشانرت

13659

31/01/2011

رشكة الكابنت

13660

09/06/2010

رشكة الكابنت

13661

13/06/2010

رسمة

13702

20/06/2010

العامد

13703

13/06/2010

أنادو

13704

02/07/2009

رسوم بأشكال خاصة

13705

13/06/2010

مي آند ماين

13706

13/06/2010

مي آند ماين

13707

13/06/2010

رسوم بأشكال مختلفة

13713
13714
13715
13718
13719
13720
13721
13722
13730
13732
13734

09/06/2010
09/06/2010
09/06/2010
09/06/2010
09/06/2010
09/06/2010
09/06/2010
09/06/2010
09/06/2010
15/06/2010
24/06/2010

باير شريينغ فارما
باير شريينغ فارما
باير شريينغ فارما
إيفافولون
نايكوميد
نايكوميد مع شعار
نايكوميد
نايكوميد مع شعار
باتورما
رفريا
جاالري كوزمتكس

رشكة اإلمارات لإلتصاالت املتكاملة
(ش.م.ع)
تايهو فارماسوتيكال كو .مليتد
تايهو فارماسوتيكال كو .مليتد
سليم سليامن خميس عوض
فجر غسان ناصيف حرب
رشكة اونزا اىل ما وراء البحار
املساهمة الخصوصية املحدودة
رشكة الكابتني الستخالص الزيوت
واالعشاب الطبيعية ومستحرضات
التجميل
رشكة الكابنت الستخالص الزيوت
واالعشاب الطبيعية ومستحرضات
التجميل
رشكة فور ايفر للتجارة الدولية
ع.ع
رشكة سلسبيل لالستثامر و التجارة
العامة
رشكة اإلمارات لإلتصاالت املتكاملة
(ش.م.ع)
رشكة اإلمارات لإلتصاالت املتكاملة
(ش.م.ع)
رشكة اإلمارات لإلتصاالت املتكاملة
(ش.م.ع)
رشكة اإلمارات لإلتصاالت املتكاملة
(ش.م.ع)
رشكة اإلمارات لإلتصاالت املتكاملة
(ش.م.ع)
باير أكتينجسلشافت
باير أكتينجسلشافت
باير أكتينجسلشافت
مريك شارب اند دوهم يب.يف.
تاكيدا نيكوميد إيه أس
نايكوميد فارما اي اس
نايكوميد فارما اي اس
نايكوميد فارما اي اس
غالكسوسميثكالين ال ال يس
رشكة الحجاز للشوكوالته
راتب محمد يرسي العويوي
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13737

13/07/2009

امبرييال توباكو مع
رسمة

13738

03/06/2010

حلول لخدمات االعامل

12846
14253

20/11/2007
15/04/2009

كانتيك
ايكو

امبرييال توباكو ملتد
رشكة حلول لتقنية املعلومات
املساهمة الخصوصية املحدودة
رشكة عافية العاملية
مأمون محمد صدقي عبد العزيز

