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إعالن رقم )2( لسنة 2015

بموجب أحكام قانون العالمات التجارية رقم 33 لسنة 1952

الساري في المحافظات الشمالية

ــة امللكيــة الصناعيــة. ومــن ثــم  ــة املنشــورة يف هــذا العــدد مــن مجل ــا طلبــات لتســجيل العالمــات التجاريــة التالي لقــد قدمــت لدين

يجــوز االعــرتاض عــى تســجيل أي منهــا خــالل ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ نــر هــذا اإلعــالن. وعــى املعــرتض أن يتقــدم باعرتاضــه مكتوبــاً 

إىل مســجل العالمــات التجاريــة وفقــاً لألصــول خــالل األجــل املذكــور مبينــا فيــه أســباب اعرتاضــه ليتســنى لنــا إجــراء املقتــى القانــوين.

   علي ذوقان

مسجل العالمات التجارية
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  Trade Mark No.:18912العالمة التجارية رقم : 18912 
 In Class: 9يف الصنف : 9 

 Date: 17/03/2011التاريخ : 2011/03/17 
مــن اجــل : ذاكــرات حواســيب، حواســيب، أجهــزة 

معالجــة  )جهــاز  الفــأرة  الفرعيــة،  الحاســوب 

البيانــات(، لوحــات مفاتيــح الحاســوب، خزانــات 

ــألذن،  ــس ل ــات، قواب ــوت، ميكروفون ــرات الص ملك

كامــرات الفيديــو الرقميــة، مخفضــات )كهربائيــة(، 

قــارءات )جهــاز معالجــة بيانــات(، املودم، حواســيب 

محمولــة، أقــراص ضوئيــة، مســند فــأرة الحاســوب، 

ــة،  ــالك كهربائي ــرة، أس ــكل مفك ــى ش ــيب ع حواس

ــا  ــس وغره ــس، املقاب ــة(، مقاب ــات )كهربائي عاكس

مــن طــرق االتصــاالت )االتصــاالت الكهربائيــة(، 

شــواحن للبطاريــات الكهربائيــة.

In Respect of: Computer memories; Computers; 
Computer peripheral devices; Mouse [data pro-
cessing equipment]; Computer keyboards; Cab-
inets for loudspeakers; Microphones; Ear plugs; 
Camcorders; Reducers [electricity]; Readers 
[data processing equipment]; Modems; Laptop 
computers; Optical discs; Mouse pads; Notebook 
computers; Wires, electric; Inverters [electricity]; 
Sockets, plugs and other contacts [electric con-
nections]; Chargers for electric batteries

In the name of: Horizon Palace Trading Coبأسم : رشكة قرص األفق للتجارة
فهــد،  امللــك  طريــق  العليــا،  حــي   : العنــوان 

ــم )33-34(، ص.ب.  ــل رق ــج، مح ــع الخلي مجم

282205، الرمــز الريــدي 11392 – الريــاض - 
اململكــة العربيــة الســعودية.

Address: Al Ulaya Suberb, King Fahad Road, Al 
Khaleej Complex, Shop No. ) 33-34(, P.O.Box 
282205 Post code 11392, Riyadh- Kingdom of 
Saudi Arabia

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : طمون- نابلس 

) 2 (

  Trade Mark No.:21334العالمة التجارية رقم : 21334 
 In Class: 30يف الصنف : 30 
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 Date: 23/07/2012التاريخ : 2012/07/23 
مــن اجــل : القهــوة ، الســكاكر، الحلويــات، الســكر، 

الكعــك  الخمــرة،  الخبــز،  التخبيــز،  منتجــات 

ــات  ــات، منتج ــك، املحلي ــكوت، الكي ــوز، البس املخب

الشــوكوالته.

In Respect of: Coffee, confectionery ,sweets, sug-

ar , bakery products, bread yeast, pastry ,biscuits, 

cakes, desserts, chocolate products

.In the name of: Good Harvest Investment Coبأسم : رشكة الحصاد الخر لالستثامر
العنــوان : ص .ب 926553 عــامن 11190 ، 

األردن

Address: P.O. Box 926553 Amman 11190, Jordan

ــف  ــرة. هات ــغ : ص.ب 74472 الب ــوان التبلي عن

 2989760

Address for Services:  

ــارة BAKERY CAFE ذات  ــق باســتخدام عب ــة املطل ــا حــق الحامي مالحظــة : ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابه

ــي واالبيــض .  ــوان االحمــر واالصفــر والبن االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة. مالحظــة : ان العالمــة تشــتمل عــى االل

) 3 ( 

  Trade Mark No.:21336العالمة التجارية رقم : 21336 
 In Class: 30يف الصنف : 30 

 Date: 23/07/2012التاريخ : 2012/07/23 
مــن اجــل : القهــوة ، الســكاكر، الحلويــات، الســكر، 

الكعــك  الخمــرة،  الخبــز،  التخبيــز،  منتجــات 

ــات  ــات، منتج ــك، املحلي ــكوت، الكي ــوز، البس املخب

الشــوكوالته.

In Respect of: Coffee, confectionery ,sweets, sug-
ar , bakery products, bread yeast, pastry ,biscuits, 
cakes, desserts, chocolate products

.In the name of: Good Harvest Investment Coبأسم : رشكة الحصاد الخر لالستثامر
العنــوان : ص .ب 926553 عــامن 11190 ، 

األردن

Address: P.O. Box 926553 Amman 11190, Jordan

ــف  ــرة. هات ــغ : ص.ب 74472 الب ــوان التبلي عن

 2989760
Address for Services:  

تشمل الحامية اللون االحمر واالصفر والبني والرمادي واالبيض 
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Trade Mark No.: 21337 العالمة التجارية رقم : 21337 
In Class: 43 يف الصنف : 43 

Date: 23/07/2012 التاريخ : 2012/07/23 
مــن اجــل : خدمــات توفــر األطعمــة واملروبــات 

ــة. واإلقامــة املؤقت

 In Respect of: Services for providing food and
.drink, temporary accommodation

In the name of: Good Harvest Investment Co.بأسم : رشكة الحصاد الخر لالستثامر
العنــوان : ص .ب 926553 عــامن 11190 ، 

األردن

Address: P.O. Box 926553 Amman 11190, Jordan

ــف  ــرة. هات ــغ : ص.ب 74472 الب ــوان التبلي عن

 2989760
  :Address for Services

تشمل الحامية اللون االحمر واالصفر والبني والرمادي واالبيض 

) 5 (

  Trade Mark No.:21509العالمة التجارية رقم : 21509 
 In Class: 35يف الصنف : 35 

 Date: 28/08/2012التاريخ : 2012/08/28 
الفئــة  املهنيــة وتتعلــق هــذه  : اإلعــالن واألعــامل  اجــل  مــن 

والهيئــات.  األشــخاص  يؤديهــا  التــي  بالخدمــات 

In Respect of: Advertising; business 
management; business administration; 
office functions 

بأســم : رشكــة كارفــور اكســرس للمــواد الغذائيــة مســاهمة خاصــة 

محــدودة 

In the name of: shrkat carrefour exopess 
llmoad algzaeh 
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 - Address: ramallah - sharea almstashfaالعنوان : رام الله - شارع املستشفى - عامرة فرهود 
amaret farhod 

-Address for Services :  ramallah - sharعنوان التبليغ : رام الله - شارع املستشفى - عامرة فرهود 
ea almstashfa - amaret farhod 

) 6 (

Trade Mark No.: 21919 العالمة التجارية رقم : 21919 
In Class: 32 يف الصنف : 32 

Date: 28/11/2012 التاريخ : 2012/11/28 
والغازيــة  املعدنيــة  امليــاه  البــرة،   : اجــل  مــن 

ومروبــات اخــرى غــر كحوليــة، رشاب الفواكــه 

وعصــر الفواكــه، الــراب املحــى ومســتحرضات 

ــة،  ــرب املنكه ــاه ال ــات، مي ــع املروب ــرى لصن اخ

املروبــات  الخضــار،  وعصائــر  الخضــار  رشاب 

الخفيفــة، مروبــات الصــودا، عصــر التفــاح، يف 

.32 الصنــف 

 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, veg-
etable drinks and vegetable juices; soft beverag-
.es; soda beverages; ciders; in class 32

In the name of: JAFORA TABORI LTD.بأسم : جافورا تابوري مليتد
العنــوان : رشكــة ارسائيليــة عنوانهــا، غــاد فاينشــتاين 

رود، ص.ب 540، ريهوفــوت 76385، ارسائيل

 Address: an Israeli company of, Gad Feinstein
Road, P.O. B. 540, Rehovot 76385; ISRAEL

عنــوان التبليــغ : عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة، 

اللــه  74,رام  ص.ب  محامــون، 

  :Address for Services

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

مبعــزل عــن العالمــة 

) 7 (

Trade Mark No.: 21920 العالمة التجارية رقم : 21920 
In Class: 32 يف الصنف : 32 

Date: 28/11/2012 التاريخ : 2012/11/28 
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والغازيــة  املعدنيــة  امليــاه  البــرة،   : اجــل  مــن 

ومروبــات اخــرى غــر كحوليــة، رشاب الفواكــه 

وعصــر الفواكــه، الــراب املحــى ومســتحرضات 

ــة،  ــرب املنكه ــاه ال ــات، مي ــع املروب ــرى لصن اخ

املروبــات  الخضــار،  وعصائــر  الخضــار  رشاب 

الخفيفــة، مروبــات الصــودا، عصــر التفــاح، يف 

.32 الصنــف 

 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; in class 32

In the name of: JAFORA TABORI LTD.بأسم : جافورا تابوري مليتد
العنــوان : رشكــة ارسائيليــة عنوانهــا، غــاد فاينشــتاين 

رود، ص.ب 540، ريهوفــوت 76385، ارسائيل

 Address: an Israeli company of, Gad Feinstein
Road, P.O. B. 540, Rehovot 76385; ISRAEL

: عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة،  التبليــغ  عنــوان 

اللــه  74,رام  ص.ب  محامــون، 

  :Address for Services

) 8 (

Trade Mark No.: 21921 العالمة التجارية رقم : 21921 

In Class: 32 يف الصنف : 32 
Date: 28/11/2012 التاريخ : 2012/11/28 

والغازيــة  املعدنيــة  امليــاه  البــرة،   : اجــل  مــن 

ــه  ــة، رشاب الفواك ــات اخــرى غــر كحولي ومروب

وعصــر الفواكــه، الــراب املحــى ومســتحرضات 

ــة،  ــرب املنكه ــاه ال ــات، مي ــع املروب اخــرى لصن

املروبــات  الخضــار،  وعصائــر  الخضــار  رشاب 

الخفيفــة، مروبــات الصــودا، عصــر التفــاح، يف 

.32 الصنــف 

 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; in class 32

In the name of: JAFORA TABORI LTD.بأسم : جافورا تابوري مليتد
العنــوان : رشكــة ارسائيليــة عنوانهــا، غــاد فاينشــتاين 

رود، ص.ب 540، ريهوفــوت 76385، ارسائيل

 Address: an Israeli company of, Gad Feinstein
Road, P.O. B. 540, Rehovot 76385; ISRAEL

عنــوان التبليــغ : عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة، 

اللــه  74,رام  ص.ب  محامــون، 

  :Address for Services

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

مبعــزل عــن العالمــة 

) 9 (
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Trade Mark No.: 21922 العالمة التجارية رقم : 21922 
In Class: 32 يف الصنف : 32 

Date: 28/11/2012 التاريخ : 2012/11/28 
والغازيــة  املعدنيــة  امليــاه  البــرة،   : اجــل  مــن 

ومروبــات اخــرى غــر كحوليــة، رشاب الفواكــه 

وعصــر الفواكــه، الــراب املحــى ومســتحرضات 

ــة،  ــرب املنكه ــاه ال ــات، مي ــع املروب ــرى لصن اخ

املروبــات  الخضــار،  وعصائــر  الخضــار  رشاب 

الخفيفــة، مروبــات الصــودا، عصــر التفــاح، يف 

.32 الصنــف 

 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; in class 32

In the name of: JAFORA TABORI LTD.بأسم : جافورا تابوري مليتد
العنــوان : رشكــة ارسائيليــة عنوانهــا، غــاد فاينشــتاين 

رود، ص.ب 540، ريهوفــوت 76385، ارسائيل

 Address: an Israeli company of, Gad Feinstein
Road, P.O. B. 540, Rehovot 76385; ISRAEL

التبليــغ : عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة،  عنــوان 

اللــه  74,رام  ص.ب  محامــون، 

  :Address for Services

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

مبعــزل عــن العالمــة 

) 10 (

Trade Mark No.: 21923 العالمة التجارية رقم : 21923 
In Class: 32 يف الصنف : 32 

Date: 28/11/2012 التاريخ : 2012/11/28 
والغازيــة  املعدنيــة  امليــاه  البــرة،   : اجــل  مــن 

ومروبــات اخــرى غــر كحوليــة، رشاب الفواكــه 

وعصــر الفواكــه، الــراب املحــى ومســتحرضات 

ــة،  ــرب املنكه ــاه ال ــات، مي ــع املروب ــرى لصن اخ

املروبــات  الخضــار،  وعصائــر  الخضــار  رشاب 

الخفيفــة، مروبــات الصــودا، عصــر التفــاح، يف 

.32 الصنــف 

 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, veg-
etable drinks and vegetable juices; soft beverag-
.es; soda beverages; ciders; in class 32

In the name of: JAFORA TABORI LTD.بأسم : جافورا تابوري مليتد
العنــوان : رشكــة ارسائيليــة عنوانهــا، غــاد فاينشــتاين 

رود، ص.ب 540، ريهوفــوت 76385، ارسائيل

 Address: an Israeli company of, Gad Feinstein
Road, P.O. B. 540, Rehovot 76385; ISRAEL

عنــوان التبليــغ : عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة، 

اللــه  74,رام  ص.ب  محامــون، 

  :Address for Services

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

مبعــزل عــن العالمــة 
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) 11 (

Trade Mark No.: 21924 العالمة التجارية رقم : 21924 
In Class: 32 يف الصنف : 32 

Date: 28/11/2012 التاريخ : 2012/11/28 
والغازيــة  املعدنيــة  امليــاه  البــرة،   : اجــل  مــن 

ــه  ــة، رشاب الفواك ــات اخــرى غــر كحولي ومروب

وعصــر الفواكــه، الــراب املحــى ومســتحرضات 

ــة،  ــرب املنكه ــاه ال ــات، مي ــع املروب اخــرى لصن

املروبــات  الخضــار،  وعصائــر  الخضــار  رشاب 

الخفيفــة، مروبــات الصــودا، عصــر التفــاح، يف 

.32 الصنــف 

 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, veg-
etable drinks and vegetable juices; soft beverag-
.es; soda beverages; ciders; in class 32

In the name of: JAFORA TABORI LTD.بأسم : جافورا تابوري مليتد
العنــوان : رشكــة ارسائيليــة عنوانهــا، غــاد فاينشــتاين 

رود، ص.ب 540، ريهوفــوت 76385، ارسائيل

 Address: an Israeli company of, Gad Feinstein
Road, P.O. B. 540, Rehovot 76385; ISRAEL

عنــوان التبليــغ : عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة، 

اللــه  74,رام  ص.ب  محامــون، 

  :Address for Services

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

مبعــزل عــن العالمــة 

) 12 (

Trade Mark No.: 21925 العالمة التجارية رقم : 21925 
In Class: 32 يف الصنف : 32 

Date: 28/11/2012 التاريخ : 2012/11/28 
والغازيــة  املعدنيــة  امليــاه  البــرة،   : اجــل  مــن 

ومروبــات اخــرى غــر كحوليــة، رشاب الفواكــه 

وعصــر الفواكــه، الــراب املحــى ومســتحرضات 

ــة،  ــرب املنكه ــاه ال ــات، مي ــع املروب ــرى لصن اخ

املروبــات  الخضــار،  وعصائــر  الخضــار  رشاب 

الخفيفــة، مروبــات الصــودا، عصــر التفــاح، يف 

.32 الصنــف 

 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, veg-
etable drinks and vegetable juices; soft beverag-
.es; soda beverages; ciders; in class 32

In the name of: JAFORA TABORI LTD.بأسم : جافورا تابوري مليتد
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العنــوان : رشكــة ارسائيليــة عنوانهــا، غــاد فاينشــتاين 

رود، ص.ب 540، ريهوفــوت 76385، ارسائيل

 Address: an Israeli company of, Gad Feinstein
Road, P.O. B. 540, Rehovot 76385; ISRAEL

التبليــغ : عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة،  عنــوان 

اللــه  74,رام  ص.ب  محامــون، 

  :Address for Services

) 13 (

Trade Mark No.: 21926 العالمة التجارية رقم : 21926 
In Class: 32 يف الصنف : 32 

Date: 28/11/2012 التاريخ : 2012/11/28 
والغازيــة  املعدنيــة  امليــاه  البــرة،   : اجــل  مــن 

ومروبــات اخــرى غــر كحوليــة، رشاب الفواكــه 

وعصــر الفواكــه، الــراب املحــى ومســتحرضات 

ــة،  ــرب املنكه ــاه ال ــات، مي ــع املروب ــرى لصن اخ

املروبــات  الخضــار،  وعصائــر  الخضــار  رشاب 

الخفيفــة، مروبــات الصــودا، عصــر التفــاح، يف 

.32 الصنــف 

 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; in class 32

In the name of: JAFORA TABORI LTD.بأسم : جافورا تابوري مليتد
العنــوان : رشكــة ارسائيليــة عنوانهــا، غــاد فاينشــتاين 

رود، ص.ب 540، ريهوفــوت 76385، ارسائيل

 Address: an Israeli company of, Gad Feinstein
Road, P.O. B. 540, Rehovot 76385; ISRAEL

عنــوان التبليــغ : عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة، 

اللــه  74,رام  ص.ب  محامــون، 

  :Address for Services

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

مبعــزل عــن العالمــة 

) 14 (

Trade Mark No.: 21927 العالمة التجارية رقم : 21927 
In Class: 32 يف الصنف : 32 

Date: 28/11/2012 التاريخ : 2012/11/28 
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والغازيــة  املعدنيــة  امليــاه  البــرة،   : اجــل  مــن 

ومروبــات اخــرى غــر كحوليــة، رشاب الفواكــه 

وعصــر الفواكــه، الــراب املحــى ومســتحرضات 

ــة،  ــرب املنكه ــاه ال ــات، مي ــع املروب ــرى لصن اخ

املروبــات  الخضــار،  وعصائــر  الخضــار  رشاب 

الخفيفــة، مروبــات الصــودا، عصــر التفــاح، يف 

.32 الصنــف 

 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; in class 32

In the name of: JAFORA TABORI LTD.بأسم : جافورا تابوري مليتد
العنــوان : رشكــة ارسائيليــة عنوانهــا، غــاد فاينشــتاين 

رود، ص.ب 540، ريهوفــوت 76385، ارسائيل

 Address: an Israeli company of, Gad Feinstein
Road, P.O. B. 540, Rehovot 76385; ISRAEL

عنــوان التبليــغ : عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة، 

اللــه  74,رام  ص.ب  محامــون، 

  :Address for Services

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

مبعــزل عــن العالمــة 

) 15 (

Trade Mark No.: 21928 العالمة التجارية رقم : 21928 
In Class: 32 يف الصنف : 32 

Date: 28/11/2012 التاريخ : 2012/11/28 
والغازيــة  املعدنيــة  امليــاه  البــرة،   : اجــل  مــن 

ومروبــات اخــرى غــر كحوليــة، رشاب الفواكــه 

وعصــر الفواكــه، الــراب املحــى ومســتحرضات 

ــة،  ــرب املنكه ــاه ال ــات، مي ــع املروب ــرى لصن اخ

املروبــات  الخضــار،  وعصائــر  الخضــار  رشاب 

الخفيفــة، مروبــات الصــودا، عصــر التفــاح، يف 

.32 الصنــف 

 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, veg-
etable drinks and vegetable juices; soft beverag-
.es; soda beverages; ciders; in class 32

In the name of: JAFORA TABORI LTD.بأسم : جافورا تابوري مليتد
العنــوان : رشكــة ارسائيليــة عنوانهــا، غــاد فاينشــتاين 

رود، ص.ب 540، ريهوفــوت 76385، ارسائيل

 Address: an Israeli company of, Gad Feinstein
Road, P.O. B. 540, Rehovot 76385; ISRAEL

التبليــغ : عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة،  عنــوان 

اللــه  74,رام  ص.ب  محامــون، 

  :Address for Services

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

مبعــزل عــن العالمــة 



11العدد الثالث عرش      8\ 6\2015

) 16 (

Trade Mark No.: 21929 العالمة التجارية رقم : 21929 
In Class: 32 يف الصنف : 32 

Date: 28/11/2012 التاريخ : 2012/11/28 
والغازيــة  املعدنيــة  امليــاه  البــرة،   : اجــل  مــن 

ومروبــات اخــرى غــر كحوليــة، رشاب الفواكــه 

وعصــر الفواكــه، الــراب املحــى ومســتحرضات 

ــة،  ــرب املنكه ــاه ال ــات، مي ــع املروب ــرى لصن اخ

املروبــات  الخضــار،  وعصائــر  الخضــار  رشاب 

الخفيفــة، مروبــات الصــودا، عصــر التفــاح، يف 

.32 الصنــف 

 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; in class 32

In the name of: JAFORA TABORI LTD.بأسم : جافورا تابوري مليتد
العنــوان : رشكــة ارسائيليــة عنوانهــا، غــاد فاينشــتاين 

رود، ص.ب 540، ريهوفــوت 76385، ارسائيل

 Address: an Israeli company of, Gad Feinstein
Road, P.O. B. 540, Rehovot 76385; ISRAEL

عنــوان التبليــغ : عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة، 

اللــه  74,رام  ص.ب  محامــون، 

  :Address for Services

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

مبعــزل عــن العالمــة 

) 17 (

Trade Mark No.: 21930 العالمة التجارية رقم : 21930 
In Class: 32 يف الصنف : 32 

Date: 28/11/2012 التاريخ : 2012/11/28 
والغازيــة  املعدنيــة  امليــاه  البــرة،   : اجــل  مــن 

ومروبــات اخــرى غــر كحوليــة، رشاب الفواكــه 

وعصــر الفواكــه، الــراب املحــى ومســتحرضات 

ــة،  ــرب املنكه ــاه ال ــات، مي ــع املروب ــرى لصن اخ

املروبــات  الخضــار،  وعصائــر  الخضــار  رشاب 

الخفيفــة، مروبــات الصــودا، عصــر التفــاح، يف 

.32 الصنــف 

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; in class 32.



12العدد الثالث عرش        8\ 6\2015

.In the name of: JAFORA TABORI LTDبأسم : جافورا تابوري مليتد
العنــوان : رشكــة ارسائيليــة عنوانهــا، غــاد فاينشــتاين 

رود، ص.ب 540، ريهوفــوت 76385، ارسائيل

Address: an Israeli company of, Gad Feinstein 

Road, P.O. B. 540, Rehovot 76385; ISRAEL
عنــوان التبليــغ : عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة، 

اللــه  74,رام  ص.ب  محامــون، 

Address for Services:  

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

مبعــزل عــن العالمــة 

) 18 (

  Trade Mark No.:22262العالمة التجارية رقم : 22262 
 In Class: 30يف الصنف : 30 

 Date: 03/02/2013التاريخ : 2013/02/03 
 In Respect of: Selling coffee, nuts andمن اجل : بيع القهوة واملكرسات ومشتقاتهام 

derivatives 
 .In the name of: : AL-Rajaby.parts coبأسم : رشكة الرجبي 

 – Address: Jerusalem – wad al jozeالعنوان : القدس - وادي الجوز - كفر عقب 

kufer akab 
   :Address for Servicesعنوان التبليغ : القدس 

مالحظــة : ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 

) 19 (
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Trade Mark No.: 23199 العالمة التجارية رقم : 23199 
In Class: 32 يف الصنف : 32 

Date: 11/07/2013 التاريخ : 2013/07/11 
والغازيــة  املعدنيــة  امليــاه  البــرة،   : اجــل  مــن 

ومروبــات اخــرى غــر كحوليــة، رشاب الفواكــه 

وعصــر الفواكــه، الــراب املحــى ومســتحرضات 

ــة،  ــرب املنكه ــاه ال ــات، مي ــع املروب ــرى لصن اخ

املروبــات  الخضــار،  وعصائــر  الخضــار  رشاب 

التفــاح،  عصــر  الصــودا،  مروبــات  الخفيفــة، 

.32 الصنــف  يف  جميعهــا 

In Respect of: Beers; mineral and aerated wa-
 ters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks
 and fruit juices; syrups and other preparations
for making beverages; flavored drinking wa-
 ter, vegetable drinks and vegetable juices; soft
 beverages; soda beverages; ciders; all included in
.class 32

In the name of: JAFORA TABORI LTD.بأسم : جافورا تابوري مليتد.
العنــوان : رشكــة ارسائيليــة عنوانهــا، غــاد فاينشــتاين 

رود، ص.ب 540، ريهوفــوت 76385، ارسائيل

 Address: an Israeli company of, Gad Feinstein
Road, P.O. B. 540, Rehovot 76385; ISRAEL

عنــوان التبليــغ : عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة، 

اللــه  74,رام  ص.ب  محامــون، 

  :Address for Services

) 20 (

Trade Mark No.: 23200 العالمة التجارية رقم : 23200 
In Class: 32 يف الصنف : 32 

Date: 11/07/2013 التاريخ : 2013/07/11 
والغازيــة  املعدنيــة  امليــاه  البــرة،   : اجــل  مــن 

ومروبــات اخــرى غــر كحوليــة، رشاب الفواكــه 

وعصــر الفواكــه، الــراب املحــى ومســتحرضات 

ــة،  ــرب املنكه ــاه ال ــات، مي ــع املروب ــرى لصن اخ

املروبــات  الخضــار،  وعصائــر  الخضــار  رشاب 

التفــاح،  عصــر  الصــودا،  مروبــات  الخفيفــة، 

32 الصنــف  يف  جميعهــا 

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; all included in class 32.

.In the name of: JAFORA TABORI LTDبأسم : جافورا تابوري مليتد
العنــوان : رشكــة ارسائيليــة عنوانهــا، غــاد فاينشــتاين 

رود، ص.ب 540، ريهوفــوت 76385، ارسائيل

Address: an Israeli company of, Gad Feinstein 
Road, P.O. B. 540, Rehovot 76385; ISRAEL
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  :Address for Servicesعنوان التبليغ : محامون، ص.ب 74، رام الله 
مالحظــة : ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات واالرقــام 

ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 

) 21 ( 

  Trade Mark No.:23201العالمة التجارية رقم : 23201 
 In Class: 32يف الصنف : 32 

 Date: 11/07/2013التاريخ : 2013/07/11 
والغازيــة  املعدنيــة  امليــاه  البــرة،   : اجــل  مــن 

ومروبــات اخــرى غــر كحوليــة، رشاب الفواكــه 

وعصــر الفواكــه، الــراب املحــى ومســتحرضات 

ــة،  ــرب املنكه ــاه ال ــات، مي ــع املروب ــرى لصن اخ

املروبــات  الخضــار،  وعصائــر  الخضــار  رشاب 

التفــاح،  عصــر  الصــودا،  مروبــات  الخفيفــة، 

.32 الصنــف  يف  جميعهــا 

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; all included in class 32.

.In the name of: JAFORA TABORI LTDبأسم : جافورا تابوري مليتد.
العنــوان : رشكــة ارسائيليــة عنوانهــا، غــاد فاينشــتاين 

رود، ص.ب 540، ريهوفــوت 76385، ارسائيل

Address: an Israeli company of, Gad Feinstein 
Road, P.O. B. 540, Rehovot 76385; ISRAEL

عنــوان التبليــغ : عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة - رام 

ــه . ص.ب. 74  الل

Address for Services:  

) 22 (
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Trade Mark No.: 23515 العالمة التجارية رقم : 23515 
In Class: 32 يف الصنف : 32 

Date: 09/09/2013 التاريخ : 2013/09/09 
مــن اجــل : املروبــات غــر الكحوليــة؛ امليــاه 

ــاه املنكهــة مــع الفاكهــة؛  ــة، واملي ــة والغازي املعدني

ــات  ــة؛ املروب ــر الفاكه ــة وعصائ ــات الفاكه مروب

ــاوي  ــات متس ــة املروب ــات الطاق ــة، مروب الغازي

الكحوليــة  غــر  املروبــات  القــوة؛  او  التوتــر 

بنكهــة الشــاي؛ رشاب ومســتحرضات أخــرى لصنــع 

املروبــات.

 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 bever-
ages flavored with tea; syrups and other prepara-
.tions for making beverages

-In the name of: SHARKET KASSATLY SHTOبأسم : رشكة قساطيل شتورة )سولفيد(
) RA ) SOLFED

العنــوان : االرشافيــة ، الســيويف، بنايــة اكاســيا ، 

بــروت ، لبنــان

Address: Al Eshrafya , Al Sioufi, Acacia Build-
ing, Beirut, Lebanon

عنــوان التبليــغ : البــرة، مركــز البــرة التجــاري/ 

 .)3663( بريــد  صنــدوق  ط6، 

  :Address for Services

) 23 (

Trade Mark No.: 23563 العالمة التجارية رقم : 23563 
In Class: 3 يف الصنف : 3 

Date: 22/09/2013 التاريخ : 2013/09/22 
االقمشــة  تبيــض  مســتحرضات   : اجــل  مــن 

ــس،  ــل املالب ــتخدمة لغس ــواد املس ــن امل ــا م وغره

مــواد التنظيــف، مــواد التلميــع، بــودرة مطهــرة 

ــون، العطــور،  ــة، الصاب ومســتحرضات كاشــط وإزال

التجميــل،  مســتحرضات  العطريــة،  الزيــوت 

العنايــة  مســتحرضات  للشــعر،  مســتحرضات 

باالســنان.

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.

بأســم : ذا جيليــت كومبــاين ) ا ديالويــر كربوريشــن 

.)
In the name of: The Gillette Company )a Dela-
ware Corporation(.

العنــوان : وان جيليــت بــارك، بوســطن، أم إيــه 

االمريكيــة. املتحــدة  الواليــات   ،02127
Address: One Gillette Park, Boston, MA 02127, 
USA.

عنــوان التبليــغ : البــرة، مركــز البــرة التجــاري/ 

.6 ط

Address for Services: 
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) 24 ( 

  Trade Mark No.:23617العالمة التجارية رقم : 23617 
 In Class: 35يف الصنف : 35 

 Date: 03/10/2013التاريخ : 2013/10/03 
-In Respect of: Advertising and Pubمن اجل : االعالن والنر وادارة االعامل واملهامت املكتبية 

lishing Business Administration and 
office tasks 

 In the name of: Sharekat masnae waبأسم : رشكة مصنع ومطاحن النرص للزعرت والبهارات 
matahen al naser llzatar wa albharat 

 Address: Ajja – sharea al rami – jeninالعنوان : عجة -شارع الرامة –جنن 
عنــوان التبليــغ : جنــن -شــارع ابــو بكــر مقابــل البنــك العــريب جــوال 

ــم 0599743980  رق
Address for Services:   

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

) 25 (

  Trade Mark No.:23667العالمة التجارية رقم : 23667 
 In Class: 35يف الصنف : 35 

 Date: 22/10/2013التاريخ : 2013/10/22 
اإلعــامل،  إدارة  والنــر،  اإلعــالن   : اجــل  مــن 

املكتبيــة املهــامت 
In Respect of: For advertising and publicity, busi-
ness managment office tasks

ــر  ــة والن ــالم والطباع ــة الحــدث لإلع ــم : رشك بأس
ــدودة ــة املح ــاهمة الخصوصي املس

In the name of: Sahrikat Event Media printing and 
Publishing

ــيخ-  ــرج الش ــامرة ب ــرة -ع ــه الب ــوان : رام الل العن
الطابــق االول

Address: Ramallah- AL bireh- sheikh tower build-
ing first floor

عنــوان التبليــغ : رام اللــه البرة -عامرة برج الشــيخ- 

الطابــق االول جوال رقم 0569323331

Address for Services: 
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) 26 (

  Trade Mark No.:23917العالمة التجارية رقم : 23917 
 In Class: 32يف الصنف : 32 

 Date: 04/12/2013التاريخ : 2013/12/04 
مــن اجــل : البــرة )رشاب الشــعر (- امليــاه املعدنيــة 
ــه  ــات الغــر الكحولي والغازية-وغرهــا مــن املروب
الفواكــه وعصائــر  ، مروبــات مســتخلصه مــن 
لعمــل  اخــرى  ومســتحرضات  رشاب   ، الفواكــة 

املروبــات

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

ــويق  ــتراد والتس ــروب لالس ــوين ج ــة ي ــم : رشك بأس
ــة ــاهمه خصوصي املس

In the name of: SHAREKAT YONY GROOB 
LLESTERAD WA TASWEK ALMOSAHMA 
HOSOSEA

Address: RAMALLAH - SAMERAMESالعنوان : رام الله - سمراميس
ــغ : نابلــس - شــارع ســفيان - عــامرة  ــوان التبلي عن

عنــرت - الطابــق الرابــع . 
Address for Services:  

) 27 (

 Trade Mark No.: 24173العالمة التجارية رقم : 24173 
 In Class: 39يف الصنف : 39 

 Date: 23/01/2014التاريخ : 23/01/2014 
من اجل : الخدمات املتعلقة باستئجار مركبات 

النقل
 In Respect of: SERVICES CONNECTED WITH 
THE HIRING OF TRANSPORT VEHCLES 

 In the name of: SHAREKIT AL JAWAL LEبأسم : رشكة الجوال لتأجر السيارات 
T’GEER AL SAYARAT 

العنوان : نابلس - رفيديا - تلفون 
 0599151030

Address: NABLUS - RAFEDYA - TEL 
0 5 9 9 1 5 1 0 3 0 

عنوان التبليغ : مكتب املحامي عميد صيام - عامرة 
االرساء - تلفون 0599151030 

Address for Services: 
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) 28 (

  Trade Mark No.:24269العالمة التجارية رقم : 24269 
 In Class: 29يف الصنف : 29 

 Date: 06/02/2014التاريخ : 2014/02/06 
مــن اجــل : اللحــوم واألســامك ولحــوم الدواجــن والصيــد– خالصــات 
اللحــم– فواكــه وخــرضاوات مجففــة ومطهــوة– هــالم ) جــيل ( 

ــة . ــه مطبوخ ــات وفواك ومربي

In Respect of: Meat, fish, poultry and 
game; meat extracts; preserved, dried 
and cooked fruits and vegetables; jel-
lies, jams, fruit sauces; eggs, milk and 
milk products; edible oils and fats

 In the name of: sharekat aljebriniبأسم : رشكة الجريني ملنتجات االلبان واملواد الغذائية م خ م
lemontajat al alban wa allmawad al 
ghitha’ieah ltd

Address: alrameh - alkhaleel - palestineالعنوان : الرامة - الخليل - فلسطن
Address for Servicesعنوان التبليغ : الرامة - الخليل - فلسطن   :  alrameh - 

alkhaleel - palestine
مالحظــة : ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة

) 29 ( 

  Trade Mark No.:24470العالمة التجارية رقم : 24470 
 In Class: 29يف الصنف : 29 

 Date: 11/03/2014التاريخ : 2014/03/11 
مــن اجــل : اللحــوم واألســامك ولحــوم الدواجــن والصيــد– خالصــات 

اللحــوم فواكــه وخــرضاوات محفوظــة ومجففــة مطهــوة هــالم )جــيل( 

ومربيــات وفواكــه مطبوخــة بالســكر . البيــض والحلييــب ومنتجــات 

الحليــب , الزيــوت والدهــن الصالحــة لــالكل. 

In Respect of: Meat, fish, poultry and 
game; meat extracts; preserved, dried 
and cooked fruits and vegetables; jel-
lies, jams, fruit sauces; eggs, milk and 
milk products; edible oils and fats 

-In the name of: SHAREKAT ALJEBبأسم : رشكة الجريني ملنتجات االلبان واملواد الغذائية م خ م
REENI LELALBAN WALMAWAD 
ALGHETHAIA
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 Address: HEBRON - ALRAMEHالعنوان : الخليل - الرامة 
Address for Servicesعنوان التبليغ : الخليل - الرامة   :  HEBRON - 

ALRAMEH 

مالحظــة: ان تســجيل هــذه العالمــة ال يعطــي أصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 
واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة. 

) 30 ( 

  Trade Mark No.:24471العالمة التجارية رقم : 24471 
 In Class: 29يف الصنف : 29 

 Date: 11/03/2014التاريخ : 2014/03/11 
الدواجــن والصيــد–  اللحــوم واألســامك ولحــوم   : اجــل  مــن 
خالصــات اللحــوم فواكــه وخــرضاوات محفوظــة ومجففــة مطهــوة 
هــالم )جــيل( ومربيــات وفواكــه مطبوخــة بالســكر . البيــض 
والحلييــب ومنتجــات الحليــب , الزيــوت والدهــن الصالحــة 

ــالكل.  ل

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: SHAREKAT ALJEBبأسم : رشكة الجريني ملنتجات االلبان واملواد الغذائية م خ م
REENI LELALBAN WALMAWAD 
ALGHETHAIA

Address: HEBRON – ALRAMEHالعنوان : الخليل – الرامة
-Address for Services :  HEBRON – ALعنوان التبليغ : الخليل – الرامة 

RAMEH

مالحظــة: ان تســجيل هــذه العالمــة ال يعطــي أصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 
واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة. 

) 31 ( 

  Trade Mark No.:24488العالمة التجارية رقم : 24488 
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In Class: 29يف الصنف : 29
Date: 13/03/2014التاريخ : 2014/03/13

ــات  ــد, خالص ــن والصي ــوم الدواج ــامك ولح ــوم واألس ــل : اللح ــن اج م

ومجففة,مطهوة,هالم)جــيل( محفوظــة  وخــرضوات  اللحم,فواكــه 

ومربيــات وفواكــه مطبوخــة بالســكر,البيض ,الحليــب ومنتجــات الحليب 

ــألكل  ــة ل ــن الصالح ــوت والده ,الزي

In Respect of: The Meat, poultry 

meat and hunting , meat extracts, the 

preserved and dried fruits and vege-

tables, Jelly , jams and fruit cooked 

with sugar, eggs, milk and milk 

products, oils and fat, edible . 
 In the name of: AL-Jebrini Dairyبأسم : رشكة الجريني ملنتجات األلبان واملواد الغذائية 

And Food Industries Company 
-Address: ALKHALEEL-ALالعنوان : الخليل / الرامة 

RAMEH 
   :Address for Servicesعنوان التبليغ : الخليل / الرامة 

ALKHALEEL-ALRAMEH 

ــة املطلــق باســتخدام كلمــة عــران ayran ذات االســتخدام  مالحظــة : ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحامي

 العــام مبعــزل عــن العالمــة   

) 32 (

  Trade Mark No.:25093العالمة التجارية رقم : 25093 
 In Class: 30يف الصنف : 30 

 Date: 12/06/2014التاريخ : 2014/06/12 
 In Respect of: riceمن اجل : االرز 

 In the name of: Alfahmawi for Tradingبأسم : رشكة الفحاموي لالستراد والتسويق م.خ.م 

and Marketing Co 
 Address: Jenin / Palestineالعنوان : جنن / فلسطن 

عنــوان التبليــغ : شــارع العــدل نابلــس فلســطن ص.ب 877، 

ــس  نابل

Address for Services:   
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) 33 (

  Trade Mark No.:25121العالمة التجارية رقم : 25121 
 In Class: 31يف الصنف : 31 

 Date: 23/06/2014التاريخ : 2014/06/23 
 In Respect of: Animal feedمن اجل : علف الحيوانات 

 In the name of: AMBAR, CENTRALبأسم : عمر، سنرتال أغريكلترال كواوبريتيف سوسيتي، مليتد. 
AGRICULTURAL COOPERATIVE 
SOCIETY, LTD. 

 ,Address: Mifalei Granot, D.N. Heferالعنوان : ميفايل غرانوت، دي.ان. هيفر، 38100، ارسائيل 
38100, Israel 

ــون، ص.ب  ــحادة، محام ــا ش ــؤاد ورج ــز وف ــغ : عزي ــوان التبلي عن

74,رام اللــه 
Address for Services:   

) 34 ( 

  Trade Mark No.:25122العالمة التجارية رقم : 25122 
 In Class: 31يف الصنف : 31 

 Date: 23/06/2014التاريخ : 2014/06/23 
 In Respect of: Animal feedمن اجل : علف الحيوانات 

 In the name of: AMBAR, CENTRALبأسم : عمر، سنرتال أغريكلترال كواوبريتيف سوسيتي، مليتد. 
AGRICULTURAL COOPERATIVE 
SOCIETY, LTD. 

 ,Address: Mifalei Granot, D.N. Heferالعنوان : ميفايل غرانوت، دي.ان. هيفر، 38100، ارسائيل 
38100, Israel 

عنــوان التبليــغ : عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة، محامــون، ص.ب 

اللــه  74,رام 
Address for Services:   

) 35 ( 
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  Trade Mark No.:25123العالمة التجارية رقم : 25123 
 In Class: 31يف الصنف : 31 

 Date: 23/06/2014التاريخ : 2014/06/23 
 In Respect of: Animal feedمن اجل : علف الحيوانات 

 In the name of: AMBAR, CENTRALبأسم : عمر، سنرتال أغريكلترال كواوبريتيف سوسيتي، مليتد. 
AGRICULTURAL COOPERATIVE 
SOCIETY, LTD. 

 ,Address: Mifalei Granot, D.N. Heferالعنوان : ميفايل غرانوت، دي.ان. هيفر، 38100، ارسائيل 
38100, Israel 

عنــوان التبليــغ : عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة، محامــون، ص.ب 

اللــه  74,رام 
Address for Services:   

) 36 ( 

  Trade Mark No.:25124العالمة التجارية رقم : 25124 
 In Class: 31يف الصنف : 31 

 Date: 23/06/2014التاريخ : 2014/06/23 
 In Respect of: Animal feedمن اجل : علف الحيوانات 

 In the name of: AMBAR, CENTRALبأسم : عمر، سنرتال أغريكلترال كواوبريتيف سوسيتي، مليتد. 
AGRICULTURAL COOPERATIVE 
SOCIETY, LTD. 

 ,Address: Mifalei Granot, D.N. Heferالعنوان : ميفايل غرانوت، دي.ان. هيفر، 38100، ارسائيل 
38100, Israel 

عنــوان التبليــغ : عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة، محامــون، ص.ب 

اللــه  74,رام 
Address for Services:   

) 37 ( 

  Trade Mark No.:25234العالمة التجارية رقم : 25234 
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 In Class: 3يف الصنف : 3 
 Date: 14/07/2014التاريخ : 2014/07/14 

ــن  ــا م ــة وغره ــض األقمش ــة بتبيي ــتحرضات الخاص ــل : املس ــن اج م

التنظيــف  ومســتحرضات  املالبــس،  لغســيل  املســتخدمة  املــواد 

والتلميــع والفــرك والصقــل والكشــط وإزالــة األوســاخ، ومــواد إزالــة 

ــة،  ــح العطري ــون. الروائ ــرش الصاب ــه، وب ــون بأنواع ــحوم. الصاب الش

والزيــوت األساســية )الطيــارة(. مــواد التجميــل والتزين؛ مســتحرضات 

ــة  ــة؛ الشــامبو؛ مســتحرضات العناي ــة بالشــعر؛ معاجــن الحالق العناي

ــنان  ــن األس ــات؛ معاجي ــات وامللمع ــواع املنظف ــة أن ــخصية؛ كاف الش

ــنان  ــف األس ــواد تنظي وم

In Respect of: Bleaching preparations 
and other substances for laundry use; 
cleaning, polishing, scouring, abra-
sive and dirt removal preparations; 
degreasing material; all kind of soaps; 
grated soaps; perfumery, essential 
oils, cosmetics and makeup, hair care 
preparations; shaving creams; sham-
poo; personal care preparations; all 
kind of cleaner and polishing; denti-
frices 

-In the name of: Swan Factors Compaبأسم : رشكة معامل سوان للعطور ومستحرضات التجميل م.خ.م 
ny for Perfumery and Cosmetics 

 ,Address: Al-Kanal Street, Al-Remalالعنوان : شارع القنال، الرمال، غزة 
Gaza 

عنــوان التبليــغ : نــادر جميــل قمصيــة بيــت ســاحور- الضفــة الغربيــة 

ص.ب. 182 

Address for Services:   

) 38 ( 

  Trade Mark No.:25385العالمة التجارية رقم : 25385 
 In Class: 18يف الصنف : 18 

 Date: 20/08/2014التاريخ : 2014/08/20 
ــس  ــب مالب ــة, حقائ ــات الرياضي ــة الغاي ــب لكاف ــل : الحقائ ــن اج م

ســفرية, حقائــب معــدات التخييــم, الجلــود املدبوغــة وتقليدهــا 

ــات  واملنتجــات املصنوعــة مــن هــذه املــواد غــر املصنفــة ضمــن فئ

ــة,  ــر مدبوغ ــة أو غ ــت مدبوغ ــواء كان ــات س ــود الحيوان ــرى, جل أخ

واالوراق,  للوثائــق  مســطحة  جلديــة  محافــظ  الثيــاب,  صناديــق 

ــالت  ــاميس واملظ ــح, الش ــظ مفاتي ــظ, محاف ــود, املحاف ــظ النق محاف

ــي  ــي امل وع

In Respect of: All Purpose sports bags, 
garment bags for travel and duffle 
bags, Leather and imitations of leath-
er, goods made of these materials and 
not included in other classes; hides; 
trunks, briefcases, purses, wallets, key 
cases; umbrellas, parasols and walk-
ing sticks 

 In the name of: beIN Media Groupبأسم : رشكة مجموعة يب إن االعالمية ذ.م.م. 
L.L.C. 
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ــون, دوار  ــة والتلفزي ــع االذاع ــة يب إن ســبورتس, مجم ــوان : بناي العن

ــر  ــة - قط ــران, ص ب: 23231 الدوح ــن عم ــون, ب التلفزي

Address: beIN Sports Building, TV & 
Radio Complex, TV Roundabout, Bin 
Omran, PO Box: 23231 Doha - Qatar 

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

 3800 Al-Beereh
Address for Services:   

) 39 ( 

  Trade Mark No.:25386العالمة التجارية رقم : 25386 
 In Class: 21يف الصنف : 21 

 Date: 20/08/2014التاريخ : 2014/08/20 
مــن اجــل : االدوات واوعيــة املنــزل او املطبــخ )غــر املصنوعــة مــن 

املعــادن الثمينــة او املطليــة بهــا(, االمشــاط, الفــرش, االنيــة الزجاجية 

والخــزف الصينــي, الكــؤوس الكبــرة, زجاجــات امليــاه 

In Respect of: Household or kitchen 
utensils and containers )not of pre-
cious metals or coated therewith(; 
combs; brushes; glassware and porce-
lain, mugs, water bottles 

 In the name of: beIN Media Groupبأسم : رشكة مجموعة يب إن االعالمية ذ.م.م. 
L.L.C. 

ــون, دوار  ــة يب إن ســبورتس, مجمــع االذاعــة والتلفزي ــوان : بناي العن

ــران, ص ب: 23231 الدوحــة - قطــر  ــن عم ــون, ب التلفزي

Address: beIN Sports Building, TV & 
Radio Complex, TV Roundabout, Bin 
Omran, PO Box: 23231 Doha - Qatar 

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

 3800 Al-Beereh
Address for Services:   

) 40 (

  Trade Mark No.:25387العالمة التجارية رقم : 25387 
 In Class: 24يف الصنف : 24 

 Date: 20/08/2014التاريخ : 2014/08/20 
 In Respect of: Textiles and textileمن اجل : املنسوجات واملنتجات املنسوجة, اغطية االرسة واملوائد 

goods, bed and table covers 
 In the name of: beIN Media Groupبأسم : رشكة مجموعة يب إن االعالمية ذ.م.م. 

L.L.C. 
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ــون, دوار  ــة يب إن ســبورتس, مجمــع االذاعــة والتلفزي ــوان : بناي العن

ــن عمــران, ص ب: 23231 الدوحــة - قطــر  ــون, ب التلفزي

Address: beIN Sports Building, TV & 
Radio Complex, TV Roundabout, Bin 
Omran, PO Box: 23231 Doha - Qatar 

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

 3800 Al-Beereh
Address for Services:   

) 41 ( 

  Trade Mark No.:25388العالمة التجارية رقم : 25388 
 In Class: 25يف الصنف : 25 

 Date: 20/08/2014التاريخ : 2014/08/20 
مــن اجــل : املالبــس الرجاليــة والنســائية ولالطفــال, مبــا فيهــا, قمصــان 

ذوات اكــامم قصــرة, القمصــان, قمصــان ماصــة للعــرق, طامقــي 

ــان  ــف, قمص ــان الغول ــبول, قمص ــان البيس ــرازي, قمص ــة, الج علوي

ــات  ــرق, بنطلون ــان الع ــم, قمص ــورتات الجي ــوراتات, ش ــض, الش الرك

ماصــة للعــرق, بــدالت االســتعداد والتحميــة, بــدالت التامريــن 

واالســتعداد والتحميــة, الجاكيتــات, القبعــات واالطــراف االماميــة 

ــات  للقبع

In Respect of: Clothing for men, 
women and children, namely, t-shirts, 
shirts, sweat shirts, tank tops, jerseys, 
baseball shirts, golf shirts, jogging 
shirts, shorts, gym shorts, sweatshirts, 
sweat pants, warm-up suits, exercise 
and warm-up suits, jackets, hats and 
visors 

 In the name of: beIN Media Groupبأسم : رشكة مجموعة يب إن االعالمية ذ.م.م. 
L.L.C. 

ــون, دوار  ــة والتلفزي ــع االذاع ــة يب إن ســبورتس, مجم ــوان : بناي العن

ــران, ص ب: 23231 الدوحــة - قطــر  ــن عم ــون, ب التلفزي

Address: beIN Sports Building, TV & 
Radio Complex, TV Roundabout, Bin 
Omran, PO Box: 23231 Doha - Qatar 

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

 3800 Al-Beereh
Address for Services:   

) 42 (

  Trade Mark No.:25389العالمة التجارية رقم : 25389 
 In Class: 28يف الصنف : 28 

 Date: 20/08/2014التاريخ : 2014/08/20 
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مــن اجــل : الدمــى وااللعــاب, مبــا فيهــا, االلعــاب االلكرتونيــة 

املحمولــة باليــد او املوضوعــة عــى الطاولــة, االلعــاب اللوحيــة, 

الشــدة  ورق  املتعــددة,  الرياضيــة  لاللعــاب  طــاوالت 

In Respect of: Toys and games, name-
ly, hand-held or table-top electronic 
games, board games, multi-sport game 
tables; playing cards 

 In the name of: beIN Media Groupبأسم : رشكة مجموعة يب إن االعالمية ذ.م.م. 
L.L.C. 

ــون, دوار  ــة يب إن ســبورتس, مجمــع االذاعــة والتلفزي ــوان : بناي العن

ــن عمــران, ص ب: 23231 الدوحــة - قطــر  ــون, ب التلفزي

Address: beIN Sports Building, TV & 
Radio Complex, TV Roundabout, Bin 
Omran, PO Box: 23231 Doha - Qatar 

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

 3800 Al-Beereh
Address for Services:   

) 43 ( 

  Trade Mark No.:25390العالمة التجارية رقم : 25390 
 In Class: 43يف الصنف : 43 

 Date: 20/08/2014التاريخ : 2014/08/20 
مــن اجــل : خدمــات التزويــد بالطعــام والــراب ، ترتيــب االقامــة 

املؤقتــة, خدمــات املطاعــم والبــارات والتمويــن 

In Respect of: Services for providing 
food and drink; temporary accommo-
dation, Restaurant, bar and catering 
services 

 In the name of: beIN Media Groupبأسم : رشكة مجموعة يب إن االعالمية ذ.م.م. 
L.L.C. 

العنــوان : بنايــة يب إن ســبورتس, مجمــع االذاعــة والتلفزيــون, دوار 

التلفزيــون, بــن عمــران, ص ب: 23231 الدوحــة - قطــر 

Address: beIN Sports Building, TV & 
Radio Complex, TV Roundabout, Bin 
Omran, PO Box: 23231 Doha - Qatar 

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

 3800 Al-Beereh
Address for Services:   

) 44 ( 

  Trade Mark No.:25391العالمة التجارية رقم : 25391 
 In Class: 9يف الصنف : 9 

 Date: 20/08/2014التاريخ : 2014/08/20 
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ــوت  ــى الص ــرد ع ــل وال ــة لنق ــجيالت االلكرتوني ــل : التس ــن اج م

والصــورة, االفــالم الســينامئية الوثائقيــة والوثائقيــة الدراميــة, 

ارشطــة الفيديــو املســجلة, االقــراص املرئيــة, واالرشطة املغناطيســية 

الصوتيــة واملرئيــة الخاصــة باالخبــار والتعليــق, التســجيالت الصوتية 

املتعلقــة باالخبــار والتعليــق, اجهــزة الفاكــس, اجهــزة التليتايرايــرت 

لنقــل املعلومــات, الهواتــف, والكمبيوتــرات, ملحقــات الكمبيوتــر 

لنقــل املعلومــات والبيانــات, طابعــات الكمبيوتــر االلكرتونيــة 

املغناطيســية  االقــراص  املصــورة,  وغــر  املصــورة  للمعلومــات 

الفارغــة, ارشطــة الفيديــو الفارغــة, االرشطــة املغناطيســية الفارغــة 

ــات  ــو, لوح ــرض الفيدي ــدات ع ــة, وح ــة واملرئي ــارات الصوتي لالش

املعلومــات  لعــرض  الكمبيوتــر  برامــج  الكمبيوتــرات,  مفاتيــح 

املصــورة, ذاكــرات الكمبيوتــر, ملحقــات الواجهــة للكمبيوتــر, 

ناقــالت االشــارات الرقميــة لتحويــل الصــوت اىل رقمــي والعكــس, 

ــة  ــة املرئي ــالت الرقمي والناق

In Respect of: Electronic recorders for 
the transmission and replay of sound 
and images; documentary and docu-dra-
mas cinematic films; pre-recorded vid-
eo tapes, visual discs, and magnetic 
tapes with sound and images featuring 
news and commentary; sound record-
ings featuring news and commentary; 
fax machines, information transmission 
teletypewriters machines, telephones, 
and computers; computer peripherals 
for transmission of information and 
data; electronic computer printers for 
non-photographic graphical informa-
tion; blank magnetic discs; blank video 
tapes; blank magnetic tapes for audio 
and video signals; video display units; 
computer keyboards; computer soft-
ware used to display graphical infor-
mation; computer memories; comput-
er interface peripherals; digital signal 
transformers to convert sound to digital 
data and vice versa; and visual digital 
transmitters 

 In the name of: beIN Media Groupبأسم : رشكة مجموعة يب إن االعالمية ذ.م.م. 
L.L.C. 

العنــوان : بنايــة يب إن ســبورتس, مجمــع االذاعــة والتلفزيــون, دوار 

التلفزيــون, بــن عمــران, ص ب: 23231 الدوحــة - قطــر 

Address: beIN Sports Building, TV & 
Radio Complex, TV Roundabout, Bin 
Omran, PO Box: 23231 Doha - Qatar 

 P.O Box /AGIP - TMP Agents : ــغ ــوان التبلي عن

 3800 Al-Beereh
Address for Services:   

) 45 ( 

  Trade Mark No.:25392العالمة التجارية رقم : 25392 
 In Class: 16يف الصنف : 16 

 Date: 20/08/2014التاريخ : 2014/08/20 
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مــن اجــل : املــواد املطبوعــة, مبــا فيهــا, الكتــب, املجــالت والصحــف 

يف مجــال االحــداث االخباريــة الحاليــة, الصــور الفوتوغرافيــة, 

التقاريــر املطبوعــة ذات الخصائــص املاليــة واالقتصاديــة والثقافيــة 

ــية  ــة التدريس ــواد املطبوع ــية, امل ــات السياس ــات والبيان واملعلوم

االعــالم  مجــال  يف  املطبوعــة  التعليميــة  واملــواد  والتعليميــة, 

ــة  ــاالت ذات الصل ــددة واملج ــائط املتع والوس

In Respect of: Printed matter, namely, 
books, magazines and newsletters in 
the field of current news events; photo-
graphs; printed reports featuring finan-
cial, economic, cultural and political 
information and data; printed instruc-
tional, educational, and teaching mate-
rials in the field of media, multimedia 
and related fields 

 In the name of: beIN Media Groupبأسم : رشكة مجموعة يب إن االعالمية ذ.م.م. 
L.L.C. 

العنــوان : بنايــة يب إن ســبورتس, مجمــع االذاعــة والتلفزيــون, دوار 

التلفزيــون, بــن عمــران, ص ب: 23231 الدوحــة - قطــر 

Address: beIN Sports Building, TV & 
Radio Complex, TV Roundabout, Bin 
Omran, PO Box: 23231 Doha - Qatar 

 P.O Box /AGIP - TMP Agents : ــغ ــوان التبلي عن

 3800 Al-Beereh
Address for Services:   

) 46 ( 

  Trade Mark No.:25393العالمة التجارية رقم : 25393 
 In Class: 18يف الصنف : 18 

 Date: 20/08/2014التاريخ : 2014/08/20 
ــس  ــة, حقائــب مالب ــات الرياضي ــة الغاي ــب لكاف مــن اجــل : الحقائ

ــا  ــة وتقليده ــود املدبوغ ــم, الجل ــدات التخيي ــب مع ــفرية, حقائ س

واملنتجــات املصنوعــة مــن هــذه املــواد غــر املصنفــة ضمــن فئــات 

ــات ســواء كانــت مدبوغــة أو غــر مدبوغــة,  ــود الحيوان أخــرى, جل

صناديــق الثيــاب, محافــظ جلديــة مســطحة للوثائــق واالوراق, 

ــح, الشــاميس واملظــالت  ــظ مفاتي ــظ, محاف ــود, املحاف ــظ النق محاف

وعــي املــي 

In Respect of: All Purpose sports bags, 
garment bags for travel and duffle bags, 
Leather and imitations of leather, goods 
made of these materials and not includ-
ed in other classes; hides; trunks, brief-
cases, purses, wallets, key cases; um-
brellas, parasols and walking sticks 

 In the name of: beIN Media Groupبأسم : رشكة مجموعة يب إن االعالمية ذ.م.م. 
L.L.C. 

العنــوان : بنايــة يب إن ســبورتس, مجمــع االذاعــة والتلفزيــون, دوار 

التلفزيــون, بــن عمــران, ص ب: 23231 الدوحــة - قطــر 

Address: beIN Sports Building, TV & 
Radio Complex, TV Roundabout, Bin 
Omran, PO Box: 23231 Doha - Qatar 

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

 3800 Al-Beereh
Address for Services:   
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) 47 ( 

  Trade Mark No.:25394العالمة التجارية رقم : 25394 
 In Class: 21يف الصنف : 21 

 Date: 20/08/2014التاريخ : 2014/08/20 
مــن اجــل : االدوات واوعيــة املنــزل او املطبــخ )غــر املصنوعــة مــن 

املعــادن الثمينــة او املطليــة بهــا(, االمشــاط, الفــرش, االنيــة الزجاجية 

والخــزف الصينــي, الكــؤوس الكبــرة, زجاجــات امليــاه 

In Respect of: Household or kitchen 
utensils and containers )not of pre-
cious metals or coated therewith(; 
combs; brushes; glassware and porce-
lain, mugs, water bottles 

 In the name of: beIN Media Groupبأسم : رشكة مجموعة يب إن االعالمية ذ.م.م. 
L.L.C. 

ــون, دوار  ــة يب إن ســبورتس, مجمــع االذاعــة والتلفزي ــوان : بناي العن

ــن عمــران, ص ب: 23231 الدوحــة - قطــر  ــون, ب التلفزي

Address: beIN Sports Building, TV & 
Radio Complex, TV Roundabout, Bin 
Omran, PO Box: 23231 Doha - Qatar 

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

 3800 Al-Beereh
Address for Services:   

) 48 ( 

  Trade Mark No.:25395العالمة التجارية رقم : 25395 
 In Class: 24يف الصنف : 24 

 Date: 20/08/2014التاريخ : 2014/08/20 
 In Respect of: Textiles and textileمن اجل : املنسوجات واملنتجات املنسوجة, اغطية االرسة واملوائد 

goods, bed and table covers 
 In the name of: beIN Media Groupبأسم : رشكة مجموعة يب إن االعالمية ذ.م.م. 

L.L.C. 
ــون, دوار  ــة يب إن ســبورتس, مجمــع االذاعــة والتلفزي ــوان : بناي العن

ــران, ص ب: 23231 الدوحــة - قطــر  ــن عم ــون, ب التلفزي

Address: beIN Sports Building, TV & 
Radio Complex, TV Roundabout, Bin 
Omran, PO Box: 23231 Doha - Qatar 

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

 3800 Al-Beereh
Address for Services:   
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) 49 ( 

  Trade Mark No.:25396العالمة التجارية رقم : 25396 
 In Class: 25يف الصنف : 25 

 Date: 20/08/2014التاريخ : 2014/08/20 
مــن اجــل : املالبــس الرجاليــة والنســائية ولالطفــال, مبــا فيهــا, قمصــان 

ذوات اكــامم قصــرة, القمصــان, قمصــان ماصــة للعــرق, طامقــي 

علويــة, الجــرازي, قمصــان البيســبول, قمصــان الغولــف, قمصــان 

ــات  ــرق, بنطلون ــان الع ــم, قمص ــورتات الجي ــوراتات, ش ــض, الش الرك

التامريــن  بــدالت  االســتعداد والتحميــة,  بــدالت  للعــرق,  ماصــة 

واالســتعداد والتحميــة, الجاكيتــات, القبعــات واالطــراف االماميــة 

ــات  للقبع

In Respect of: Clothing for men, 
women and children, namely, t-shirts, 
shirts, sweat shirts, tank tops, jerseys, 
baseball shirts, golf shirts, jogging 
shirts, shorts, gym shorts, sweatshirts, 
sweat pants, warm-up suits, exercise 
and warm-up suits, jackets, hats and 
visors 

 In the name of: beIN Media Groupبأسم : رشكة مجموعة يب إن االعالمية ذ.م.م. 
L.L.C. 

ــون, دوار  ــة والتلفزي ــع االذاع ــبورتس, مجم ــة يب إن س ــوان : بناي العن

ــر  ــة - قط ــران, ص ب: 23231 الدوح ــن عم ــون, ب التلفزي

Address: beIN Sports Building, TV & 
Radio Complex, TV Roundabout, Bin 
Omran, PO Box: 23231 Doha - Qatar 

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

 3800 Al-Beereh

Address for Services:   

) 50 ( 

  Trade Mark No.:25397العالمة التجارية رقم : 25397 
 In Class: 28يف الصنف : 28 

 Date: 20/08/2014التاريخ : 2014/08/20 
مــن اجــل : الدمــى وااللعــاب, مبــا فيهــا, االلعــاب االلكرتونيــة املحمولــة 

باليــد او املوضوعــة عــى الطاولــة, االلعــاب اللوحيــة, طــاوالت لاللعــاب 

الرياضيــة املتعــددة, ورق الشــدة 

In Respect of: Toys and games, 

namely, hand-held or table-top elec-

tronic games, board games, multi-

sport game tables; playing cards 
 In the name of: beIN Media Groupبأسم : رشكة مجموعة يب إن االعالمية ذ.م.م. 

L.L.C. 
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ــون, دوار  ــة والتلفزي ــع االذاع ــبورتس, مجم ــة يب إن س ــوان : بناي العن

التلفزيــون, بــن عمــران, ص ب: 23231 الدوحــة - قطــر 

Address: beIN Sports Building, TV 
& Radio Complex, TV Roundabout, 
Bin Omran, PO Box: 23231 Doha - 
Qatar 

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

 3800 Al-Beereh
Address for Services:   

) 51 ( 

  Trade Mark No.:25398العالمة التجارية رقم : 25398 
 In Class: 35يف الصنف : 35 

 Date: 20/08/2014التاريخ : 2014/08/20 
ــاز,  ــر التلف ــث ع ــي تب ــة الت ــة والعام ــات االعالني ــل : الخدم ــن اج م

االعالنــات  وخدمــات  لالخريــن,  التلفزيونيــة  االعالنيــة  الخدمــات 

التجاريــة لالخريــن 

In Respect of: Electronic recorders 
for the transmission and replay of 
sound and images; documentary and 
docu-dramas Advertising and pub-
licity services to be broadcast over 
televisions; television advertising 
services for others; and commercial 
advertising services for others 

 In the name of: beIN Media Groupبأسم : رشكة مجموعة يب إن االعالمية ذ.م.م. 
L.L.C. 

العنــوان : بنايــة يب إن ســبورتس, مجمــع االذاعــة والتلفزيــون, دوار 

التلفزيــون, بــن عمــران, ص ب: 23231 الدوحــة - قطــر 

Address: beIN Sports Building, TV 
& Radio Complex, TV Roundabout, 
Bin Omran, PO Box: 23231 Doha - 
Qatar 

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

 3800 Al-Beereh
Address for Services:   

) 52 (

  Trade Mark No.:25399العالمة التجارية رقم : 25399 
 In Class: 38يف الصنف : 38 

 Date: 20/08/2014التاريخ : 2014/08/20 
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مــن اجــل : خدمــات البــث التلفزيــوين واالذاعــي, خدمــات وكاالت 

ــة  ــر اخباري ــات تقاري ــار ملؤسس ــل االخب ــا نق ــا فيه ــار, مب االخب

In Respect of: Television and video 
broadcasting services; and news 
agencies, namely, transmission of 
news items to news reporting orga-
nizations 

 In the name of: beIN Media Groupبأسم : رشكة مجموعة يب إن االعالمية ذ.م.م. 
L.L.C. 

العنــوان : بنايــة يب إن ســبورتس, مجمــع االذاعــة والتلفزيــون, دوار 

التلفزيــون, بــن عمــران, ص ب: 23231 الدوحــة - قطــر 

Address: beIN Sports Building, TV 
& Radio Complex, TV Roundabout, 
Bin Omran, PO Box: 23231 Doha - 
Qatar 

 P.O Box 3800 /AGIP - TMP Agents : عنوان التبليغ

 Al-Beereh
Address for Services:   

) 53 ( 

  Trade Mark No.:25400العالمة التجارية رقم : 25400 
 In Class: 41يف الصنف : 41 

 Date: 20/08/2014التاريخ : 2014/08/20 
مــن اجــل : الخدمــات الرتفيهيــة, مبــا فيهــا انتــاج الرامــج التلفزيونيــة, 

خصوصــا االخبــار, الوثائقيــات, الرامــج الرياضيــة والثقافيــة, والتقاريــر 

املاليــة واالقتصاديــة, انتــاج االفــالم الســينامئية, ووكاالت االخبــار 

خصوصــا تجميــع ونــر االخبــار 

In Respect of: Entertainment services, 
namely, production of television pro-
grams, especially news, documenta-
ries, sport and cultural programs and 
financial, economic and political re-
ports; production of cinematic films; 
and news agencies, namely, gathering 
and dissemination of news 

 In the name of: beIN Media Groupبأسم : رشكة مجموعة يب إن االعالمية ذ.م.م. 
L.L.C. 

ــون, دوار  ــة والتلفزي ــع االذاع ــبورتس, مجم ــة يب إن س ــوان : بناي العن

ــر  ــة - قط ــران, ص ب: 23231 الدوح ــن عم ــون, ب التلفزي

Address: beIN Sports Building, TV & 
Radio Complex, TV Roundabout, Bin 
Omran, PO Box: 23231 Doha - Qatar 

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

 3800 Al-Beereh
Address for Services:   
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) 54 ( 

  Trade Mark No.:25401العالمة التجارية رقم : 25401 
 In Class: 43يف الصنف : 43 

 Date: 20/08/2014التاريخ : 2014/08/20 
ــة  ــب االقام ــراب ، ترتي ــام وال ــد بالطع ــات التزوي ــل : خدم ــن اج م

ــن  ــارات والتموي ــم والب ــات املطاع ــة, خدم املؤقت

In Respect of: Services for providing 
food and drink; temporary accommo-
dation, Restaurant, bar and catering 
services 

 In the name of: beIN Media Groupبأسم : رشكة مجموعة يب إن االعالمية ذ.م.م. 
L.L.C. 

ــون, دوار  ــة والتلفزي ــع االذاع ــبورتس, مجم ــة يب إن س ــوان : بناي العن

ــر  ــة - قط ــران, ص ب: 23231 الدوح ــن عم ــون, ب التلفزي

Address: beIN Sports Building, TV & 
Radio Complex, TV Roundabout, Bin 
Omran, PO Box: 23231 Doha - Qatar 

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

 3800 Al-Beereh
Address for Services:   

) 55 ( 

Trade Mark No.: 25402 العالمة التجارية رقم : 25402 
In Class: 9 يف الصنف : 9 

Date: 20/08/2014 التاريخ : 2014/08/20 
مــن اجــل : التســجيالت االلكرتونيــة لنقــل والــرد عــى الصــوت 

والصــورة, االفــالم الســينامئية الوثائقيــة والوثائقيــة الدراميــة, ارشطــة 

الفيديــو املســجلة, االقــراص املرئيــة, واالرشطــة املغناطيســية الصوتيــة 

واملرئيــة الخاصــة باالخبــار والتعليــق, التســجيالت الصوتيــة املتعلقــة 

باالخبــار والتعليــق, اجهــزة الفاكــس, اجهــزة التليتايرايــرت لنقــل 

املعلومــات, الهواتــف, والكمبيوتــرات, ملحقــات الكمبيوتــر لنقــل 

ــة للمعلومــات  ــر االلكرتوني ــات, طابعــات الكمبيوت املعلومــات والبيان

املصــورة وغــر املصــورة, االقــراص املغناطيســية الفارغــة, ارشطــة 

الفيديــو الفارغــة, االرشطــة املغناطيســية الفارغــة لالشــارات الصوتيــة 

ــرات, ــح الكمبيوت ــات مفاتي ــو, لوح ــرض الفيدي ــدات ع ــة, وح واملرئي

In Respect of: Electronic recorders 
for the transmission and replay of 
sound and images; documentary and 
docu-dramas cinematic films; pre-re-
corded video tapes, visual discs, and 
magnetic tapes with sound and imag-
es featuring news and commentary; 
sound recordings featuring news and 
commentary; fax machines, informa-
tion transmission teletypewriters ma-
chines, telephones, and computers;
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برامــج الكمبيوتــر لعــرض املعلومــات املصــورة, ذاكــرات الكمبيوتــر, 

ــل  ــة لتحوي ــر, ناقــالت االشــارات الرقمي ــة للكمبيوت ــات الواجه ملحق

ــة املرئيــة الصــوت اىل رقمــي والعكــس, والناقــالت الرقمي

computer peripherals for transmission 
of information and data; electronic 
computer printers for non-photograph-
ic graphical information; blank mag-
netic discs; blank video tapes; blank 
magnetic tapes for audio and video 
signals; video display units; computer 
keyboards; computer software used to 
display graphical information; com-
puter memories; computer interface 
peripherals; digital signal transform-
ers to convert sound to digital data and 
vice versa; and visual digital transmit-
ters

 In the name of: beIN Media Groupبأسم : رشكة مجموعة يب إن االعالمية ذ.م.م. 
L.L.C. 

ــة يب إن ســبورتس, مجمــع االذاعــة والتلفزيــون, دوار  ــوان : بناي العن

ــن عمــران, ص ب: 23231 الدوحــة - قطــر  ــون, ب التلفزي

Address: beIN Sports Building, TV & 
Radio Complex, TV Roundabout, Bin 
Omran, PO Box: 23231 Doha - Qatar 

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

 3800 Al-Beereh
Address for Services:   

) 56 ( 

  Trade Mark No.:25403العالمة التجارية رقم : 25403 
 In Class: 16يف الصنف : 16 

 Date: 20/08/2014التاريخ : 2014/08/20 
مــن اجــل : املــواد املطبوعــة, مبــا فيهــا, الكتــب, املجــالت والصحــف 

يف مجــال االحــداث االخباريــة الحاليــة, الصــور الفوتوغرافيــة, التقاريــر 

املطبوعــة ذات الخصائــص املاليــة واالقتصاديــة والثقافيــة واملعلومــات 

والتعليميــة,  التدريســية  املطبوعــة  املــواد  السياســية,  والبيانــات 

ــددة  ــالم والوســائط املتع ــة يف مجــال االع ــة املطبوع ــواد التعليمي وامل

ــة  واملجــاالت ذات الصل

In Respect of: Printed matter, name-
ly, books, magazines and newsletters 
in the field of current news events; 
photographs; printed reports featur-
ing financial, economic, cultural and 
political information and data; printed 
instructional, educational, and teach-
ing materials in the field of media, 
multimedia and related fields 
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 In the name of: beIN Media Groupبأسم : رشكة مجموعة يب إن االعالمية ذ.م.م. 
L.L.C. 

ــون, دوار  ــة والتلفزي ــع االذاع ــبورتس, مجم ــة يب إن س ــوان : بناي العن

ــر  ــة - قط ــران, ص ب: 23231 الدوح ــن عم ــون, ب التلفزي

Address: beIN Sports Building, TV & 
Radio Complex, TV Roundabout, Bin 
Omran, PO Box: 23231 Doha - Qatar 

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

 3800 Al-Beereh
Address for Services:   

) 57 ( 

  Trade Mark No.:25404العالمة التجارية رقم : 25404 
 In Class: 18يف الصنف : 18 

 Date: 20/08/2014التاريخ : 2014/08/20 
ــس  ــب مالب ــة, حقائ ــات الرياضي ــة الغاي ــب لكاف ــل : الحقائ ــن اج م

ســفرية, حقائــب معــدات التخييــم, الجلــود املدبوغــة وتقليدهــا 

ــات  واملنتجــات املصنوعــة مــن هــذه املــواد غــر املصنفــة ضمــن فئ

ــة,  ــر مدبوغ ــة أو غ ــت مدبوغ ــواء كان ــات س ــود الحيوان ــرى, جل أخ

واالوراق,  للوثائــق  مســطحة  جلديــة  محافــظ  الثيــاب,  صناديــق 

ــالت  ــاميس واملظ ــح, الش ــظ مفاتي ــظ, محاف ــود, املحاف ــظ النق محاف

ــي  ــي امل وع

In Respect of: All Purpose sports bags, 
garment bags for travel and duffle 
bags, Leather and imitations of leath-
er, goods made of these materials and 
not included in other classes; hides; 
trunks, briefcases, purses, wallets, key 
cases; umbrellas, parasols and walk-
ing sticks 

 In the name of: beIN Media Groupبأسم : رشكة مجموعة يب إن االعالمية ذ.م.م. 
L.L.C. 

ــون, دوار  ــة والتلفزي ــع االذاع ــة يب إن ســبورتس, مجم ــوان : بناي العن

ــر  ــة - قط ــران, ص ب: 23231 الدوح ــن عم ــون, ب التلفزي

Address: beIN Sports Building, TV & 
Radio Complex, TV Roundabout, Bin 
Omran, PO Box: 23231 Doha - Qatar 

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

 3800 Al-Beereh
Address for Services:   

) 58 (

  Trade Mark No.:25405العالمة التجارية رقم : 25405 
 In Class: 21يف الصنف : 21 

 Date: 20/08/2014التاريخ : 2014/08/20 
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ــخ )غــر املصنوعــة مــن  ــزل او املطب ــة املن مــن اجــل : االدوات واوعي

املعــادن الثمينــة او املطليــة بهــا(, االمشــاط, الفــرش, االنيــة الزجاجيــة 

والخــزف الصينــي, الكــؤوس الكبــرة, زجاجــات امليــاه 

In Respect of: Household or kitchen 
utensils and containers )not of pre-
cious metals or coated therewith(; 
combs; brushes; glassware and porce-
lain, mugs, water bottles 

 In the name of: beIN Media Groupبأسم : رشكة مجموعة يب إن االعالمية ذ.م.م. 
L.L.C. 

ــون, دوار  ــة والتلفزي ــع االذاع ــبورتس, مجم ــة يب إن س ــوان : بناي العن

ــر  ــة - قط ــران, ص ب: 23231 الدوح ــن عم ــون, ب التلفزي

Address: beIN Sports Building, TV & 
Radio Complex, TV Roundabout, Bin 
Omran, PO Box: 23231 Doha - Qatar 

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

 3800 Al-Beereh
Address for Services:   

) 59 ( 

  Trade Mark No.:25406العالمة التجارية رقم : 25406 
 In Class: 24يف الصنف : 24 

 Date: 20/08/2014التاريخ : 2014/08/20 
مــن اجــل : املنســوجات واملنتجــات املنســوجة, اغطيــة االرسة 

واملوائــد 

In Respect of: Textiles and textile goods, 
bed and table covers 

 In the name of: beIN Media Groupبأسم : رشكة مجموعة يب إن االعالمية ذ.م.م. 
L.L.C. 

العنــوان : بنايــة يب إن ســبورتس, مجمــع االذاعــة والتلفزيــون, دوار 

التلفزيــون, بــن عمــران, ص ب: 23231 الدوحــة - قطــر 

Address: beIN Sports Building, TV & 
Radio Complex, TV Roundabout, Bin 
Omran, PO Box: 23231 Doha - Qatar 

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

 3800 Al-Beereh
Address for Services:   

) 60 ( 

  Trade Mark No.:25407العالمة التجارية رقم : 25407 
 In Class: 25يف الصنف : 25 

 Date: 20/08/2014التاريخ : 2014/08/20 
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ــا,  ــا فيه ــال, مب ــائية ولالطف ــة والنس ــس الرجالي ــل : املالب ــن اج م

قمصــان ذوات اكــامم قصــرة, القمصــان, قمصــان ماصــة للعــرق, 

ــة, الجــرازي, قمصــان البيســبول, قمصــان الغولــف,  طامقــي علوي

ــرق,  ــان الع ــم, قمص ــورتات الجي ــوراتات, ش ــض, الش ــان الرك قمص

ــدالت  ــة, ب ــدالت االســتعداد والتحمي ــرق, ب ــات ماصــة للع بنطلون

التامريــن واالســتعداد والتحميــة, الجاكيتــات, القبعــات واالطــراف 

ــات  ــة للقبع االمامي

In Respect of: Clothing for men, wom-
en and children, namely, t-shirts, shirts, 
sweat shirts, tank tops, jerseys, baseball 
shirts, golf shirts, jogging shirts, shorts, 
gym shorts, sweatshirts, sweat pants, 
warm-up suits, exercise and warm-up 
suits, jackets, hats and visors 

 In the name of: beIN Media Groupبأسم : رشكة مجموعة يب إن االعالمية ذ.م.م. 
L.L.C. 

العنــوان : بنايــة يب إن ســبورتس, مجمــع االذاعــة والتلفزيــون, دوار 

التلفزيــون, بــن عمــران, ص ب: 23231 الدوحــة - قطــر 

Address: beIN Sports Building, TV & 
Radio Complex, TV Roundabout, Bin 
Omran, PO Box: 23231 Doha - Qatar 

 P.O Box /AGIP - TMP Agents : ــغ ــوان التبلي عن

 3800 Al-Beereh
Address for Services:   

) 61 ( 

Trade Mark No.: 25408 العالمة التجارية رقم : 25408 
In Class: 28 يف الصنف : 28 

Date: 20/08/2014 التاريخ : 2014/08/20 
ــة  ــاب االلكرتوني ــا, االلع ــا فيه ــاب, مب ــى وااللع ــل : الدم ــن اج م

ــة,  ــاب اللوحي ــة, االلع ــى الطاول ــة ع ــد او املوضوع ــة بالي املحمول

طــاوالت لاللعــاب الرياضيــة املتعــددة, ورق الشــدة 

In Respect of: Toys and games, name-
ly, hand-held or table-top electronic 
games, board games, multi-sport game 
tables; playing cards 

 In the name of: beIN Media Groupبأسم : رشكة مجموعة يب إن االعالمية ذ.م.م. 
L.L.C. 

العنــوان : بنايــة يب إن ســبورتس, مجمــع االذاعــة والتلفزيــون, دوار 

التلفزيــون, بــن عمــران, ص ب: 23231 الدوحــة - قطــر 

Address: beIN Sports Building, TV & 
Radio Complex, TV Roundabout, Bin 
Omran, PO Box: 23231 Doha - Qatar 

 P.O Box /AGIP - TMP Agents : ــغ ــوان التبلي عن

 3800 Al-Beereh
Address for Services:   

)62( 

  Trade Mark No.:25409العالمة التجارية رقم : 25409 
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 In Class: 35يف الصنف : 35 
 Date: 20/08/2014التاريخ : 2014/08/20 

مــن اجــل : الخدمــات االعالنيــة والعامــة التــي تبــث عــر التلفــاز, 

ــات  ــات االعالن ــن, وخدم ــة لالخري ــة التلفزيوني ــات االعالني الخدم

ــن  ــة لالخري التجاري

In Respect of: Electronic recorders for 
the transmission and replay of sound 
and images; documentary and docu-dra-
mas Advertising and publicity services 
to be broadcast over televisions; tele-
vision advertising services for others; 
and commercial advertising services for 
others 

 In the name of: beIN Media Groupبأسم : رشكة مجموعة يب إن االعالمية ذ.م.م. 
L.L.C. 

العنــوان : بنايــة يب إن ســبورتس, مجمــع االذاعــة والتلفزيــون, دوار 

التلفزيــون, بــن عمــران, ص ب: 23231 الدوحــة - قطــر 

Address: beIN Sports Building, TV & 
Radio Complex, TV Roundabout, Bin 
Omran, PO Box: 23231 Doha - Qatar 

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

 3800 Al-Beereh
Address for Services:   

) 63 ( 

  Trade Mark No.:25410العالمة التجارية رقم : 25410 
 In Class: 38يف الصنف : 38 

 Date: 20/08/2014التاريخ : 2014/08/20 
مــن اجــل : خدمــات البــث التلفزيــوين واالذاعــي, خدمــات وكاالت 

االخبــار, مبــا فيهــا نقــل االخبــار ملؤسســات تقاريــر اخباريــة 

In Respect of: Television and video 
broadcasting services; and news agen-
cies, namely, transmission of news 
items to news reporting organizations 

 In the name of: beIN Media Groupبأسم : رشكة مجموعة يب إن االعالمية ذ.م.م. 
L.L.C. 

العنــوان : بنايــة يب إن ســبورتس, مجمــع االذاعــة والتلفزيــون, دوار 

التلفزيــون, بــن عمــران, ص ب: 23231 الدوحــة - قطــر 

Address: beIN Sports Building, TV & 
Radio Complex, TV Roundabout, Bin 
Omran, PO Box: 23231 Doha - Qatar 

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

 3800 Al-Beereh
Address for Services:   
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) 64 ( 

  Trade Mark No.:25411العالمة التجارية رقم : 25411 
 In Class: 41يف الصنف : 41 

 Date: 20/08/2014التاريخ : 2014/08/20 
مــن اجــل : الخدمــات الرتفيهيــة, مبــا فيهــا انتــاج الرامــج التلفزيونيــة, 

خصوصــا االخبــار, الوثائقيــات, الرامــج الرياضيــة والثقافيــة, والتقارير 

املاليــة واالقتصاديــة, انتــاج االفــالم الســينامئية, ووكاالت االخبــار 

خصوصــا تجميــع ونــر االخبــار 

In Respect of: Entertainment services, 
namely, production of television pro-
grams, especially news, documenta-
ries, sport and cultural programs and 
financial, economic and political re-
ports; production of cinematic films; 
and news agencies, namely, gathering 
and dissemination of news 

In the name of: beIN Media Group بأسم : رشكة مجموعة يب إن االعالمية ذ.م.م. 
 .L.L.C

ــون, دوار  ــة والتلفزي ــع االذاع ــة يب إن ســبورتس, مجم ــوان : بناي العن

ــر  ــة - قط ــران, ص ب: 23231 الدوح ــن عم ــون, ب التلفزي

Address: beIN Sports Building, TV & 
Radio Complex, TV Roundabout, Bin 
Omran, PO Box: 23231 Doha - Qatar 

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

 3800 Al-Beereh
Address for Services:   

) 65 ( 

  Trade Mark No.:25412العالمة التجارية رقم : 25412 
 In Class: 43يف الصنف : 43 

 Date: 20/08/2014التاريخ : 2014/08/20 
ــة  ــب االقام ــراب ، ترتي ــام وال ــد بالطع ــات التزوي ــن اجــل : خدم م

ــن  ــارات والتموي ــم والب ــات املطاع ــة, خدم املؤقت

In Respect of: Services for providing 
food and drink; temporary accommo-
dation, Restaurant, bar and catering 
services 

 In the name of: beIN Media Groupبأسم : رشكة مجموعة يب إن االعالمية ذ.م.م. 
L.L.C. 

ــون, دوار  ــة يب إن ســبورتس, مجمــع االذاعــة والتلفزي ــوان : بناي العن

ــران, ص ب: 23231 الدوحــة - قطــر  ــن عم ــون, ب التلفزي

Address: beIN Sports Building, TV & 
Radio Complex, TV Roundabout, Bin 
Omran, PO Box: 23231 Doha - Qatar 
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 P.O Box /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ

 3800 Al-Beereh
Address for Services:   

) 66 (

  Trade Mark No.:25413العالمة التجارية رقم : 25413 
 In Class: 9يف الصنف : 9 

 Date: 20/08/2014التاريخ : 2014/08/20 
مــن اجــل : التســجيالت االلكرتونيــة لنقــل والــرد عــى الصــوت 

والصــورة, االفــالم الســينامئية الوثائقيــة والوثائقيــة الدراميــة, ارشطــة 

الفيديــو املســجلة, االقــراص املرئيــة, واالرشطــة املغناطيســية الصوتيــة 

ــة املتعلقــة  ــق, التســجيالت الصوتي ــار والتعلي ــة الخاصــة باالخب واملرئي

التليتايرايــرت لنقــل  الفاكــس, اجهــزة  باالخبــار والتعليــق, اجهــزة 

املعلومــات, الهواتــف, والكمبيوتــرات, ملحقــات الكمبيوتــر لنقــل 

ــات  ــة للمعلوم ــر االلكرتوني ــات الكمبيوت ــات, طابع ــات والبيان املعلوم

املصــورة وغــر املصــورة, االقــراص املغناطيســية الفارغــة, ارشطــة 

الفيديــو الفارغــة, االرشطــة املغناطيســية الفارغــة لالشــارات الصوتيــة 

ــرات,  ــح الكمبيوت ــات مفاتي ــو, لوح ــرض الفيدي ــدات ع ــة, وح واملرئي

ــر,  ــرات الكمبيوت ــورة, ذاك ــات املص ــرض املعلوم ــر لع ــج الكمبيوت برام

ــل  ــة لتحوي ــارات الرقمي ــالت االش ــر, ناق ــة للكمبيوت ــات الواجه ملحق

ــة  ــة املرئي ــالت الرقمي ــس, والناق ــي والعك ــوت اىل رقم الص

In Respect of: Electronic recorders 
for the transmission and replay of 
sound and images; documentary and 
docu-dramas cinematic films; pre-re-
corded video tapes, visual discs, and 
magnetic tapes with sound and imag-
es featuring news and commentary; 
sound recordings featuring news and 
commentary; fax machines, informa-
tion transmission teletypewriters ma-
chines, telephones, and computers; 
computer peripherals for transmission 
of information and data; electronic 
computer printers for non-photograph-
ic graphical information; blank mag-
netic discs; blank video tapes; blank 
magnetic tapes for audio and video 
signals; video display units; computer 
keyboards; computer software used to 
display graphical information; com-
puter memories; computer interface 
peripherals; digital signal transform-
ers to convert sound to digital data and 
vice versa; and visual digital transmit-
ters 

 In the name of: beIN Media Groupبأسم : رشكة مجموعة يب إن االعالمية ذ.م.م. 
L.L.C. 
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ــون, دوار  ــة والتلفزي ــع االذاع ــبورتس, مجم ــة يب إن س ــوان : بناي العن

ــر  ــة - قط ــران, ص ب: 23231 الدوح ــن عم ــون, ب التلفزي

Address: beIN Sports Building, TV & 
Radio Complex, TV Roundabout, Bin 
Omran, PO Box: 23231 Doha - Qatar 

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

 3800 Al-Beereh
Address for Services:   

) 67 ( 

  Trade Mark No.:25414العالمة التجارية رقم : 25414 
 In Class: 16يف الصنف : 16 

 Date: 20/08/2014التاريخ : 2014/08/20 
مــن اجــل : املــواد املطبوعــة, مبــا فيهــا, الكتــب, املجــالت والصحــف 

يف مجــال االحــداث االخباريــة الحاليــة, الصــور الفوتوغرافيــة, التقاريــر 

املطبوعــة ذات الخصائــص املاليــة واالقتصاديــة والثقافيــة واملعلومــات 

والتعليميــة,  التدريســية  املطبوعــة  املــواد  السياســية,  والبيانــات 

ــددة  ــائط املتع ــالم والوس ــال االع ــة يف مج ــة املطبوع ــواد التعليمي وامل

ــة  ــاالت ذات الصل واملج

In Respect of: Printed matter, name-
ly, books, magazines and newsletters 
in the field of current news events; 
photographs; printed reports featur-
ing financial, economic, cultural and 
political information and data; printed 
instructional, educational, and teach-
ing materials in the field of media, 
multimedia and related fields 

 In the name of: beIN Media Groupبأسم : رشكة مجموعة يب إن االعالمية ذ.م.م. 
L.L.C. 

ــون, دوار  ــة والتلفزي ــع االذاع ــبورتس, مجم ــة يب إن س ــوان : بناي العن

ــر  ــة - قط ــران, ص ب: 23231 الدوح ــن عم ــون, ب التلفزي

Address: beIN Sports Building, TV & 
Radio Complex, TV Roundabout, Bin 
Omran, PO Box: 23231 Doha - Qatar 

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

 3800 Al-Beereh
Address for Services:   

) 68 ( 

  Trade Mark No.:25415العالمة التجارية رقم : 25415 
 In Class: 18يف الصنف : 18 

 Date: 20/08/2014التاريخ : 2014/08/20 
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ــس  ــب مالب ــة, حقائ ــات الرياضي ــة الغاي ــب لكاف ــل : الحقائ ــن اج م

ســفرية, حقائــب معــدات التخييــم, الجلــود املدبوغــة وتقليدهــا 

ــات  واملنتجــات املصنوعــة مــن هــذه املــواد غــر املصنفــة ضمــن فئ

ــة,  ــر مدبوغ ــة أو غ ــت مدبوغ ــواء كان ــات س ــود الحيوان ــرى, جل أخ

واالوراق,  للوثائــق  مســطحة  جلديــة  محافــظ  الثيــاب,  صناديــق 

ــالت  ــاميس واملظ ــح, الش ــظ مفاتي ــظ, محاف ــود, املحاف ــظ النق محاف

ــي ــي امل وع

In Respect of: All Purpose sports bags, 
garment bags for travel and duffle 
bags, Leather and imitations of leath-
er, goods made of these materials and 
not included in other classes; hides; 
trunks, briefcases, purses, wallets, key

cases; umbrellas, parasols and walk-
ing sticks 

 In the name of: beIN Media Groupبأسم : رشكة مجموعة يب إن االعالمية ذ.م.م. 
L.L.C. 

ــون, دوار  ــة والتلفزي ــع االذاع ــة يب إن ســبورتس, مجم ــوان : بناي العن

ــر  ــة - قط ــران, ص ب: 23231 الدوح ــن عم ــون, ب التلفزي

Address: beIN Sports Building, TV & 
Radio Complex, TV Roundabout, Bin 
Omran, PO Box: 23231 Doha - Qatar 

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

 3800 Al-Beereh
Address for Services:   

) 69 ( 

  Trade Mark No.:25416العالمة التجارية رقم : 25416 
 In Class: 21يف الصنف : 21 

 Date: 20/08/2014التاريخ : 2014/08/20 
ــة املنــزل او املطبــخ )غــر املصنوعــة مــن  مــن اجــل : االدوات واوعي

املعــادن الثمينــة او املطليــة بهــا(, االمشــاط, الفــرش, االنيــة الزجاجيــة 

والخــزف الصينــي, الكــؤوس الكبــرة, زجاجــات امليــاه 

In Respect of: Household or kitchen 

utensils and containers )not of pre-

cious metals or coated therewith(; 

combs; brushes; glassware and porce-

lain, mugs, water bottles 
 In the name of: beIN Media Groupبأسم : رشكة مجموعة يب إن االعالمية ذ.م.م. 

L.L.C. 
ــون, دوار  ــة والتلفزي ــع االذاع ــة يب إن ســبورتس, مجم ــوان : بناي العن

ــر  ــة - قط ــران, ص ب: 23231 الدوح ــن عم ــون, ب التلفزي

Address: beIN Sports Building, TV & 

Radio Complex, TV Roundabout, Bin 

Omran, PO Box: 23231 Doha - Qatar 
 P.O Box /AGIP - TMP Agents : التبليــغ  عنــوان 

 3800 Al-Beereh
Address for Services:   
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) 70 ( 

  Trade Mark No.:25417العالمة التجارية رقم : 25417 
 In Class: 24يف الصنف : 24 

 Date: 20/08/2014التاريخ : 2014/08/20 
 In Respect of: Textiles and textileمن اجل : املنسوجات واملنتجات املنسوجة, اغطية االرسة واملوائد 

goods, bed and table covers 
 In the name of: beIN Media Groupبأسم : رشكة مجموعة يب إن االعالمية ذ.م.م. 

L.L.C. 
ــون, دوار  ــة والتلفزي ــع االذاع ــة يب إن ســبورتس, مجم ــوان : بناي العن

ــر  ــة - قط ــران, ص ب: 23231 الدوح ــن عم ــون, ب التلفزي

Address: beIN Sports Building, TV & 
Radio Complex, TV Roundabout, Bin 
Omran, PO Box: 23231 Doha - Qatar 

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

 3800 Al-Beereh
Address for Services:   

) 71 ( 

  Trade Mark No.:25418العالمة التجارية رقم : 25418 
 In Class: 25يف الصنف : 25 

 Date: 20/08/2014التاريخ : 2014/08/20 
مــن اجــل : املالبــس الرجاليــة والنســائية ولالطفــال, مبــا فيهــا, قمصــان 

ذوات اكــامم قصــرة, القمصــان, قمصــان ماصــة للعــرق, طامقــي 

علويــة, الجــرازي, قمصــان البيســبول, قمصــان الغولــف, قمصــان 

ــات  ــرق, بنطلون ــان الع ــم, قمص ــورتات الجي ــوراتات, ش ــض, الش الرك

التامريــن  بــدالت  والتحميــة,  االســتعداد  بــدالت  للعــرق,  ماصــة 

واالســتعداد والتحميــة, الجاكيتــات, القبعــات واالطــراف االماميــة 

ــات  للقبع

In Respect of: Clothing for men, 
women and children, namely, t-shirts, 
shirts, sweat shirts, tank tops, jerseys, 
baseball shirts, golf shirts, jogging 
shirts, shorts, gym shorts, sweatshirts, 
sweat pants, warm-up suits, exercise 
and warm-up suits, jackets, hats and 
visors 

 In the name of: beIN Media Groupبأسم : رشكة مجموعة يب إن االعالمية ذ.م.م. 
L.L.C. 

ــون, دوار  ــة والتلفزي ــع االذاع ــبورتس, مجم ــة يب إن س ــوان : بناي العن

ــر  ــة - قط ــران, ص ب: 23231 الدوح ــن عم ــون, ب التلفزي

Address: beIN Sports Building, TV & 
Radio Complex, TV Roundabout, Bin 
Omran, PO Box: 23231 Doha - Qatar 
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 P.O Box /AGIP - TMP Agents : التبليــغ  عنــوان 

 3800 Al-Beereh
Address for Services:   

) 72 (

  Trade Mark No.:25419العالمة التجارية رقم : 25419 
 In Class: 28يف الصنف : 28 

 Date: 20/08/2014التاريخ : 2014/08/20 
: الدمــى وااللعــاب, مبــا فيهــا, االلعــاب االلكرتونيــة  مــن اجــل 

املحمولــة باليــد او املوضوعــة عــى الطاولــة, االلعــاب اللوحيــة, 

الشــدة  ورق  املتعــددة,  الرياضيــة  لاللعــاب  طــاوالت 

In Respect of: Toys and games, name-
ly, hand-held or table-top electronic 
games, board games, multi-sport game 
tables; playing cards 

 In the name of: beIN Media Groupبأسم : رشكة مجموعة يب إن االعالمية ذ.م.م. 
L.L.C. 

ــون, دوار  ــة والتلفزي ــع االذاع ــبورتس, مجم ــة يب إن س ــوان : بناي العن

ــر  ــة - قط ــران, ص ب: 23231 الدوح ــن عم ــون, ب التلفزي

Address: beIN Sports Building, TV & 
Radio Complex, TV Roundabout, Bin 
Omran, PO Box: 23231 Doha - Qatar 

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

 3800 Al-Beereh
Address for Services:   

) 73 ( 

  Trade Mark No.:25420العالمة التجارية رقم : 25420 
 In Class: 35يف الصنف : 35 

 Date: 20/08/2014التاريخ : 2014/08/20 
ــاز,  ــر التلف ــث ع ــي تب ــة الت ــة والعام ــات االعالني ــل : الخدم ــن اج م

الخدمــات االعالنيــة التلفزيونيــة لالخريــن, وخدمــات االعالنــات 

ــن  ــة لالخري التجاري

In Respect of: Electronic recorders for 
the transmission and replay of sound 
and images; documentary and do-
cu-dramas Advertising and publicity 
services to be broadcast over televi-
sions; television advertising services 
for others; and commercial advertis-
ing services for others 
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 In the name of: beIN Media Groupبأسم : رشكة مجموعة يب إن االعالمية ذ.م.م. 
L.L.C. 

ــون, دوار  ــة والتلفزي ــع االذاع ــة يب إن ســبورتس, مجم ــوان : بناي العن

ــر  ــة - قط ــران, ص ب: 23231 الدوح ــن عم ــون, ب التلفزي

Address: beIN Sports Building, TV & 

Radio Complex, TV Roundabout, Bin 

Omran, PO Box: 23231 Doha - Qatar 
 P.O Box /AGIP - TMP Agents : التبليــغ عنــوان 

 3800 Al-Beereh
Address for Services:   

) 74 ( 

  Trade Mark No.:25421العالمة التجارية رقم : 25421 
 In Class: 38يف الصنف : 38 

 Date: 20/08/2014التاريخ : 2014/08/20 
ــات وكاالت  ــي, خدم ــوين واالذاع ــث التلفزي ــات الب ــل : خدم ــن اج م

ــة  ــر اخباري ــار ملؤسســات تقاري ــل االخب ــا نق ــار, مبــا فيه االخب

In Respect of: Television and video 
broadcasting services; and news agen-
cies, namely, transmission of news 
items to news reporting organizations 

 In the name of: beIN Media Groupبأسم : رشكة مجموعة يب إن االعالمية ذ.م.م. 
L.L.C. 

ــون, دوار  ــة والتلفزي ــع االذاع ــة يب إن ســبورتس, مجم ــوان : بناي العن

ــران, ص ب: 23231 الدوحــة - قطــر  ــن عم ــون, ب التلفزي

Address: beIN Sports Building, TV & 
Radio Complex, TV Roundabout, Bin 
Omran, PO Box: 23231 Doha - Qatar 

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

 3800 Al-Beereh
Address for Services:   

) 75 ( 

  Trade Mark No.:25422العالمة التجارية رقم : 25422 
 In Class: 41يف الصنف : 41 

 Date: 20/08/2014التاريخ : 2014/08/20 



46العدد الثالث عرش        8\ 6\2015

مــن اجــل : الخدمــات الرتفيهيــة, مبــا فيهــا انتــاج الرامــج التلفزيونيــة, 

خصوصــا االخبــار, الوثائقيــات, الرامــج الرياضيــة والثقافيــة, والتقارير 

املاليــة واالقتصاديــة, انتــاج االفــالم الســينامئية, ووكاالت االخبــار 

خصوصــا تجميــع ونــر االخبــار

In Respect of: Entertainment services, 
namely, production of television pro-
grams, especially news, documenta-
ries, sport and cultural programs and 
financial, economic and political re-
ports; production of cinematic films; 
and news agencies, namely, gathering 
and dissemination of news

 In the name of: beIN Media Groupبأسم : رشكة مجموعة يب إن االعالمية ذ.م.م. 
L.L.C. 

ــون, دوار  ــة والتلفزي ــع االذاع ــة يب إن ســبورتس, مجم ــوان : بناي العن

ــر  ــة - قط ــران, ص ب: 23231 الدوح ــن عم ــون, ب التلفزي

Address: beIN Sports Building, TV & 
Radio Complex, TV Roundabout, Bin 
Omran, PO Box: 23231 Doha - Qatar 

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

 3800 Al-Beereh
Address for Services:   

) 76 ( 

  Trade Mark No.:25423العالمة التجارية رقم : 25423 
 In Class: 43يف الصنف : 43 

 Date: 20/08/2014التاريخ : 2014/08/20 
ــة  ــب االقام ــراب ، ترتي ــام وال ــد بالطع ــات التزوي ــل : خدم ــن اج م

ــن  ــارات والتموي ــم والب ــات املطاع ــة, خدم املؤقت

In Respect of: Services for providing 
food and drink; temporary accommo-
dation, Restaurant, bar and catering 
services 

 In the name of: beIN Media Groupبأسم : رشكة مجموعة يب إن االعالمية ذ.م.م. 
L.L.C. 

ــون, دوار  ــة والتلفزي ــع االذاع ــبورتس, مجم ــة يب إن س ــوان : بناي العن

ــر  ــة - قط ــران, ص ب: 23231 الدوح ــن عم ــون, ب التلفزي

Address: beIN Sports Building, TV & 
Radio Complex, TV Roundabout, Bin 
Omran, PO Box: 23231 Doha - Qatar 

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

 3800 Al-Beereh
Address for Services:   

) 77 ( 
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  Trade Mark No.:25444العالمة التجارية رقم : 25444 
 In Class: 5يف الصنف : 5 

 Date: 25/08/2014التاريخ : 2014/08/25 
 In Respect of: Human pharmaceuticalمن اجل : املستحرضات الصيدلية البرية. 

preparations. 
 In the name of: Johnson & Johnsonبأسم : جونسون اند جونسون 

العنــوان : رشكــة مــن نيوجــريس، ون جونســون انــد جونســون بــالزا، 

ــدة  ــات املتح ــريس، 08933، الوالي ــو ج ــك، ني ــو برانزوي ني

Address: a New Jersy Corporation of 
One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A. 

عنــوان التبليــغ : عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة، محامــون، ص.ب 

اللــه  74,رام 
Address for Services:   

) 78 ( 

  Trade Mark No.:25445العالمة التجارية رقم : 25445 
 In Class: 5يف الصنف : 5 

 Date: 25/08/2014التاريخ : 2014/08/25 

 In Respect of: Human pharmaceuticalمن اجل : املستحرضات الصيدلية البرية.
preparations.

In the name of: Johnson & Johnsonبأسم : جونسون اند جونسون
العنــوان : رشكــة مــن نيوجــريس، ون جونســون انــد جونســون بــالزا، 

ــدة ــات املتح ــريس، 08933، الوالي ــو ج ــك، ني ــو برانزوي ني

Address: a New Jersy Corporation of 
One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.

عنــوان التبليــغ : عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة، محامــون، ص.ب 

اللــه  74,رام 
Address for Services:  

) 79 ( 

Trade Mark No.: 25446 العالمة التجارية رقم : 25446 
In Class: 5 يف الصنف : 5 

Date: 25/08/2014 التاريخ : 2014/08/25 
In Respect of: Human pharmaceutical من اجل : املستحرضات الصيدلية البرية. 

 preparations
In the name of: Johnson & Johnson بأسم : جونسون اند جونسون 
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العنــوان : رشكــة مــن نيوجــريس، ون جونســون انــد جونســون بــالزا، 

نيــو برانزويــك، نيــو جــريس، 08933، الواليــات املتحــدة 

Address: a New Jersy Corporation of 
One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A. 

عنــوان التبليــغ : عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة، محامــون، ص.ب 

اللــه  74,رام 
Address for Services:   

) 80 (

Trade Mark No.: 25605 العالمة التجارية رقم : 25605 
In Class: 3 يف الصنف : 3 

Date: 21/09/2014 التاريخ : 2014/09/21 
مــن اجــل : املســتحرضات الخاصــة بتبييض األقمشــة 

تســتخدم يف غســيل  التــي  املــواد  مــن  وغرهــا 

ــة  ــل وإزال ــف والصق ــس ومســتحرضات التنظي املالب

األوســاخ والكشــط والصابــون واملــواد العطريــة 

ــك(  ــن )الكوزموتي ــواد التزي ــارة وم ــوت الطي والزي

ــنان . ــن األس ــعر ومعاج ــل الش ومحالي

 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 sun tex lelssnaa wa بأسم : رشكة صن تكس للصناعة واالستثامر
elestethmar

Address: Nablusالعنوان : نابلس
عنــوان التبليــغ : نابلــس – شــارع ســفيان – عــامرة 

عنــرت – الطابــق الرابــع 

  :Address for Services

ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات ذات االســتخدام العــام مبعــزل 

عــن العالمــة 

) 81 ( 

  Trade Mark No.:25737العالمة التجارية رقم : 25737 
 In Class: 30يف الصنف : 30 

 Date: 15/10/2014التاريخ : 2014/10/15 
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مــن اجــل : القهــوة والشــاي والــكاكاو والســكر واألرز والتابيــوكا 

والســاجو ومــا يقــوم مقــام القهــوة ، الدقيــق واملســتحرضات املصنوعــة 

ــوى املثلجــة ،  ــات ، والحل ــات والحلوي ــز واملعجن ــوب ، الخب ــن الحب م

العســل ودبــس الســكر، الخمــرة ومســحوق الخبــازة ، امللــح والخــردل 

ــج  ــل( ، البهــارات، الثل والخــل الصلصــات )التواب

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

 In the name of: Best Food Companyبأسم : رشكة االطعمة املمتازة ذ.م.م 
L.L.C. 

العنــوان : ديب – االمــارات العربيــة املتحــدة ص ب 10602 هاتــف 

ــم: 2586297  ــس رق ــم: 2676204 فاك رق

Address: Dubai, UAE, P.O. Box: 
10602, Tel No. 2676204 Fax No. 
2586297 

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

 3800 Al-Beereh
Address for Services:   

) 82 ( 

Trade Mark No.: 25805 العالمة التجارية رقم : 25805 
In Class: 38 يف الصنف : 38 

Date: 02/11/2014 التاريخ : 2014/11/02 
مــن اجــل : خدمــات االتصــاالت عــن بعــد; خدمــات البــث بالراديــو 

والتلفزيــون ; برامــج البــث بالراديــو والتلفزيــون ; االشــرتاك يف البــث 

ــر  ــيل ع ــون الكب ــث بالتلفزي ــع برامج/الب ــم وتوزي ــوين ; تنظي التلفزي

شــبكات الســلكية ; نــر برامــج التلفزيــون التــي يتــم ترحيلهــا 

البــث  جوهــا;  أو  األرض  خــارج  إضــايف  صناعــي  قمــر  بواســطة 

التلفزيــوين عــر القمــر الصناعــي ; نقــل برامــج أو بــث األفــالم 

الســينامئية و التلفزيــون و النصــوص عــن بعــد و نصــوص الفيديــو; 

ترتيــب ومنــح مدخــل ملســتخدمي شــبكات االتصــال املختلفــة ، مبــا 

يف ذلــك التطبيقــات التفاعليــة ، وخصوصــا لتوزيــع البيانــات ; تجميــع 

وتوصيــل ونقــل الرســائل و التقاريــر الصحفيــة وبيانــات بحــث 

الســوق ) مبــا يف ذلــك اســتخدام الوســائل االلكرتونيــة و/أو بواســطة 

الحاســوب( ; نقــل أو تحويــل الصــوت والصــورة بواســطة القمــر 

الصناعــي ; بــث البيانــات املعالجــة والغــر معالجــة بواســطة القمــر

In Respect of: Telecommunications 
services; broadcasting services; 
broadcasting of radio and television 
programmes; subscription television 
broadcasting; organisation and dis-
tribution of television broadcasts/
programmes via wireless and cable 
networks; dissemination of television 
programmes relayed by extra-ter-
restrial satellite; satellite television 
broadcasting; transmitting of film, 
television, teletext and videotext pro-
grammes or broadcasts; arranging and 
granting access to users for various
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ــطة  ــغلة بواس ــوب املش ــج الحاس ــث برام ــل وتحدي ــي ; تحمي الصناع

الكابــل أو القمــر الصناعــي; بــث برامــج االشــرتاك يف التلفزيــون 

ــاهدة ،  ــرتاك يف كل مش ــب واالش ــد الطل ــو عن ــك الفيدي ــا يف ذل ، مب

لآلخريــن  معلومــات  توفــر   ; رقميــة  كرامــج  لآلخريــن  وأيضــا 

بخصــوص بــث وجدولــة الرامــج و معلومــات البــث عــر الشــبكات 

املوجهــة والالســلكية ; مســاعدة اآلخريــن وتقديــم خدمــات اتصــاالت 

التلفزيــون الكبــيل ; منتــدى عــام للمناظــرة والنقــاش ) غرف دردشــة( 

لشــبكات العمــل االجتامعيــة ; توفــر منتديــات عــى االنرتنــت لنقــل 

وتحويــل الرســائل بــن مســتخدمي الحاســوب ; خدمــات وكالــة 

األنبــاء االلكرتونيــة ; خدمــات وكالــة األنبــاء ; نقــل وتحويــل األنبــاء 

ومعلومــات الشــئون الحاليــة ; البــث بالراديــو والتلفزيــون التفاعــيل ; 

عمليــة خدمــة االشــرتاك التلفزيــوين مبــا يف ذلــك الفيديــو عنــد الطلــب 

ــيل. ــون الكب ــبكات التلفزي ــة وش ــة أنظم ; عملي

communications networks, including 
for interactive applications, in partic-
ular for data distribution; gathering, 
delivering and transmitting messag-
es, press reports and market research 
data )including using electronic means 
and/or by computer(; transmission of 
sound and images by satellite; broad-
casting processed and unprocessed 
data by satellite; loading and updating 
operating software by cable or satel-
lite; broadcasting pay-tv, including 
video-on-demand and pay-per-view, 
also for others as a digital platform; 
providing of information to others 
concerning broadcast programming 
and scheduling, broadcasting informa-
tion via wireless or guided networks; 
assisting others in providing cable 
television communications services; 
forums [chat rooms] for social net-
working; providing on-line forums 
for transmission of messages among 
computer users; electronic news agen-
cy services; news agency services; 
transmission of news and current af-
fairs information; interactive televi-
sion and radio broadcasting; operation 
of a television subscription service 
)pay-tv( including video-on-demand; 
operation of cable television systems 
and networks.

 In the name of: Alaraby Televisionبأسم : العريب تليفيجن نيت ويرك ليمتد 
Network Limited 

ــة  ــارك اوكســريدج ، اململك ــغ ووك رود، ســتوكيل ب ــوان : 5 لون العن

ــة املتحــدة  ــو يب 111 اف يئ ،اململك املتحــدة ي

Address: 5Longwalk Road, Stockley 
Park ,Uxbridge, United Kingdom 
UB11 1FE. 

عنــوان التبليــغ : ســامس للملكيــة الفكريــة ص ب 219 نابلــس 

_فلســطنب 

Address for Services:   

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

مبعــزل عــن العالمــة   
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) 83 ( 

Trade Mark No.: 25808 العالمة التجارية رقم : 25808 
In Class: 35 يف الصنف : 35 

Date: 02/11/2014 التاريخ : 2014/11/02 
ــطة  ــالن بواس ــة واإلع ــات الدعاي ــالن ; خدم ــة وإع ــل : دعاي ــن اج م

ــن  ــوق ع ــة الس ــث حال ــة ;بح ــواد الريدي ــو و امل ــون و الرادي التلفزي

تجميــع معلومــات بخصــوص مشــاهدي التلفزيــون ; تقديــم مســاحة 

توجيــه   ; األعــامل  إدارة   ; واإلعــالن  الدعايــة  ووســائل  ووقــت 

األعــامل ; تفعيــل النشــاط املكتبــي ، خصوصــا الدعايــة واإلعــالن 

الدعايــة   ، الدعايــة واإلعــالن  ، وكاالت  الراديــو والتلفزيــون  عــر 

واإلعــالن بالراديــو، الدعايــة واإلعــالن واإلعالنــات التجاريــة بواســطة 

التلفزيــون ; إنتــاج اإلعالنــات التجاريــة التلفزيونيــة ; تحديــد نســبة 

الجمهــور املســتمع واملشــاهد للبــث اإلذاعــي والتلفزيــوين ; خدمــات 

ــة بالتلفزيــون  ــات تجاري ــة برامــج وإعالن أعــامل تتعلــق بتوفــر رعاي

; توظيــف خدمــات اإلدارة والحجــوزات لفنيــي أفــالم التلفزيــون 

;إنتــاج اإلعالنــات التجاريــة التلفزيونيــة ; الدعايــة واإلعــالن بالراديــو 

والتلفزيــون ; االشــرتاك يف قنــاة تلفزيونيــة; تحضــر وإدارة االشــرتاك يف 

ــن( . ــف ) لآلخري الصح

In Respect of: Advertising; advertise-
ment and publicity services by televi-
sion, radio, mail; market research for 
compiling information on viewers of 
television; provision of advertising 
space, time and media; business man-
agement; business administration; of-
fice functions, in particular radio and 
television advertising, advertising 
agencies, radio advertisements, tele-
vision commercials and advertising; 
production of television commercials; 
audience rating determination for      
radio and television broadcasts ; busi-
ness services relating to the provision 
of sponsorship for television commer-
cials and programmes; employment 
booking and management services for 
film television technicians; production 
of television commercials; radio and 
television advertising; subscription to 
a television Channel;arranging and 
administration of newspaper subscrip-
tion [For others].

 In the name of: Alaraby Televisionبأسم : العريب تليفيجن نيت ويرك ليمتد 
Network Limited 
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العنــوان : 5 لونــغ ووك رود، ســتوكيل بارك,وكســريدج ، اململكــة 

املتحــدة يــو يب 11 1 اف يئ 

Address: 5 Longwalk Road, Stock-
ley Park Uxbridge, United Kingdom 
UB11 1FE 

عنــوان التبليــغ : ســامس للملكيــة الفكريــة ص ب 219 نابلــس 

_فلســطنب 

Address for Services:   

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

مبعــزل عــن العالمــة   

) 84 ( 

Trade Mark No.: 25809 العالمة التجارية رقم : 25809 
In Class: 41 يف الصنف : 41 

Date: 02/11/2014 التاريخ : 2014/11/02 
مــن اجــل : خدمــات الرتفيــه والتعليــم والتدريــس ; الرتفيــه بواســطة 

التلفزيــون ; خدمــات التعليــم يتــم توفرهــا عــر التلفزيــون ; اإلنتــاج 

التلفزيــوين و اإلذاعــي واألفــالم ; خدمــات الرتفيه التلفزيــوين ; خدمات 

الرتفيــه بواســطة األفــالم واملوســيقى و الرياضــة و الفيديــو واملــرسح 

ــر يف الصحــف  ــواد للن ــع م ــع وبي ــم وتوزي ــاج وتحضــر وتقدي ; إنت

واملجــالت وتأجــر برامــج التلفزيــون والنصــوص عــن بعــد ونصــوص 

الفيديــو والصــور املتحركــة وأفــالم الرســوم املتحركــة وتســجيالت 

ــون ;  ــو والتلفزي ــاء للرادي ــج األنب ــات برنام ــورة ; خدم ــوت والص الص

خدمــات مراســيل األنبــاء ; عــرض أو كتابــة للنــر عــى طريقــة 

ــر  ــاء ; تحض ــف األنب ــالن صح ــر وإع ــمين ; ن ــر الرس ــن غ املحرري

ــالم  ــاج األف ــي وإنت ــه الح ــالم الرتفي ــاج أف ــث ; إنت ــاء للب ــج األنب برام

التلفزيونيــة الرتفيهيــة ; إنتــاج برامــج التلفزيــون الحيــة ; إنتــاج األفالم 

التلفزيونيــة ; إنتــاج وتأجــر املــواد التعليميــة والتدريســية ; إخــراج و 

تحريــر برامــج الراديــو والتلفزيــون ; النــر واإلعــالن ; نــر الكتــب 

املتعلقــة برامــج التلفزيــون ; تنظيــم و إنتــاج وعــرض اإلحــداث 

لغايــات تعليميــة وثقافيــة أو ترفيهيــة ; تنظيــم وإنتــاج وعــرض 

ــزة  ــات املوج ــاب واالمتحان ــابقات واأللع ــات واملس ــم املنافس وتقدي

واملعــارض واألحــداث الرياضيــة و الرامــج اإلذاعيــة والتلفزيونيــة 

وعــروض الشــارع وبرامــج املســابقات الرياضيــة و العــروض املرسحيــة

In Respect of: Entertainment, educa-
tion and instruction services; enter-
tainment by means of television; edu-
cation services provided by television; 
television, radio and film production; 
television entertainment services; 
film, music, sport, video and theatre 
entertainment services; production, 
preparation, presentation, distribution, 
syndication and rental of television, 
teletext and videotext programs and 
of television programmes, motion pic-
tures, animated films, and sound and 
video recordings; news programme 
services for radio or television; news 
reporter services; freelance journal-
ism; newspaper publication and pub-
lishing; preparation of news pro
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والحفــالت املوســيقية والعــروض الحيــة وإحــداث مشــاركة الجمهــور 

; توفــر الرتفيــه والتعليــم للدخــول عــر شــبكات االتصــال والحاســوب 

; خدمــات أســتوديو التســجيل للتلفزيــون; تأجــر محطــات بــث 

; خدمــات  التلفزيــون  أســتوديو  ; خدمــات  والتلفزيــون  الراديــو 

دليــل مشــاهدة التلفزيــون ; جدولــة التلفزيــون ) تخطيــط وبرمجــة( 

ــي. ــر الصناع ــر القم ــون ع ــروض ومسلســالت التلفزي ;ع

grammes for broadcasting; production 
of live entertainment features, pro-
duction of television entertainment 
features; production of live television 
programmes; production of televi-
sion features; production and rental 
of educational and instructional ma-
terials; direction and editing of radio 
or television programmes; publish-
ing; publication of books relating to 
television programmes; organization, 
production and presentation of events 
for educational, cultural or entertain-
ment purposes; organization, produc-
tion and presentation of competitions, 
contests, games, quizzes, exhibitions, 
sporting events, shows, road shows, 
staged events, theatrical performanc-
es, concerts, live performances and 
audience participation events; provi-
sion of entertainment and education 
for accessing via communication and 
computer networks; recording studio 
services for television; rental of radio 
and television broadcasting stations; 
television studio services; television 
viewing guide services; television 
scheduling [programming]; satellite 
television series and shows.

 In the name of: Alaraby Televisionبأسم : العريب تليفيجن نيت ويرك ليمتد 
Network Limited 

العنــوان : 5 لونــغ ووك رود، ســتوكيل باركاوكســريدج ، اململكــة 

املتحــدة يــو يب 11 1 اف يئ اململكــة املتحــدة 

Address: 5 Longwalk Road, Stock-
ley Park Uxbridge, United Kingdom 
UB11 1FE 

عنــوان التبليــغ : ســامس للملكيــة الفكريــة ص ب 219 نابلــس 

_فلســطنب 

Address for Services:   

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

مبعــزل عــن العالمــة 
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) 85 ( 

Trade Mark No.: 25817 العالمة التجارية رقم : 25817 
In Class: 1 يف الصنف : 1 

Date: 03/11/2014 التاريخ : 2014/11/03 
مــن اجــل : املــواد الكيميائيــة التــي تســتخدم يف الصناعــة والتجــارب 

ــر الفوتوغــرايف والزراعــة وفالحــة وزراعــة البســاتن  ــة والتصوي العلمي

ــة غــر املعالجــة، البالســتيك  ــات، الراتينجــات اإلصطناعي وغــرس الغاب

؛  املحّفــزات  الحرائــق،  إطفــاء  مركبــات  األســمدة،  املعالــج،  غــر 

مســتحرضات ســقي ولحــام املعــادن، املــواد الكيامويــة الخاصــة بحفــظ 

ــتخدم يف  ــي تس ــة الت ــواد الالصق ــة، امل ــواد الدباغ ــة، م ــواد الغذائي امل

ــة،  ــة وبيولوجي ــتحرضات كيميائي ــة، مس ــتحرضات تقوي ــة؛ مس الصناع

النباتــات،  تنظيــم منــو  النباتــات، مســتحرضات  إلدارة اإلجهــاد يف 

ســطحية  توتــر  مــواد  البــذور،  ملعالجــة  كيميائيــة  مســتحرضات 

ــة أو  ــة طبيعي ــواد كيميائي ــاز؛ م ــط والغ ــات النف ــتخدام يف صناع لالس

ــة للتشــويش  ــواد فعال ــة الســتخدامها كطعــوم جنســية أو م اصطناعي

نافعــة  بكتريــا  والبســتانية،  الزراعيــة  واآلفــات  الحــرات  عــى 

ــة. ــزدوج األلف ــص امل ــة بالخصائ ــواد كيميائي ــة؛ م ــالت الرتب ومكم

In Respect of: Chemicals used in in-
dustry, science and photography, as 
well as in agriculture, horticulture and 
forestry; unprocessed artificial resins, 
unprocessed plastics; fertilizers; fire 
extinguishing compositions; catalysts; 
tempering and soldering preparations 
for metals; chemical substances for 
preserving foodstuffs; tanning sub-
stances; adhesives used in industry; 
plant fortifying preparations, chem-
ical and biological preparations for 
stress management in plants, plant 
growth regulating preparations, chem-
ical preparations for the treatment of 
seeds, surfactants for use in oil and gas 
industry; natural or artificial chemicals 
to be used as sexual baits or agents to 
confuse insects, agricultural and horti-
cultural inoculants, beneficial bacteria 
and soil supplements; chemical sub-
stances with amphiphile characteris-
tics.

 In the name of: BASF SEبأسم : باسف أس إي 
العنــوان : كارل- بــوش- أس يت آر. 38 ، 67056 لودويغشــافن ، 

ــا  أملاني

Address: Carl-Bosch-Str. 38, 67056 
Ludwigshafen, Germany 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البرة. هاتف 2989760 
مالحظــة : ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات ذات االســتخدام العــام 

مبعــزل عــن العالمــة 



55العدد الثالث عرش      8\ 6\2015

) 86 ( 

  Trade Mark No.:25818العالمة التجارية رقم : 25818 
 In Class: 2يف الصنف : 2 

 Date: 03/11/2014التاريخ : 2014/11/03 
مــن اجــل : الدهانــات وأصبــاغ األســاس والورنيــش والالكيــة، التلميــع 

ــة مــن الصــدأ ومــن تلــف الخشــب، مــواد  ، الصبغــات ، مــواد الوقاي

التلويــن، مرســخات اللــون، الراتينجــات الطبيعيــة الخــام، معــادن 

الطباعــة  وأعــامل  واملزخرفــن  للدهانــن  ومســحوق  ورق  بشــكل 

ــن.  والفنان

In Respect of: Paints, primers, var-
nishes, lacquers, glazes, pigments; 
preservatives against rust and against 
deterioration of wood; colorants; mor-
dents; raw natural resins; metals in foil 
and powder form for painters, decora-
tors, printers and artists. 

 In the name of: BASF SEبأسم : باسف أس إي 
ــافن ،  ــوش- أس يت آر. 38 ، 67056 لودويغش ــوان : كارل- ب العن

أملانيــا 

Address: Carl-Bosch-Str. 38, 67056 
Ludwigshafen, Germany 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البرة. هاتف 2989760 
مالحظــة : ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات ذات االســتخدام العــام 

مبعــزل عــن العالمــة 

) 87 ( 

  Trade Mark No.:25819العالمة التجارية رقم : 25819 
 In Class: 3يف الصنف : 3 

 Date: 03/11/2014التاريخ : 2014/11/03 
مــن اجــل : مســتحرضات تبييــض األقمشــة وغرهــا مــن املــواد التــي 

والصقــل  التنظيــف  مســتحرضات  املالبــس،  غســيل  يف  تســتخدم 

ــة،  ــوت العطري ــور، الزي ــون، العط ــاخ، الصاب ــة االوس ــط وازال والكش

مســتحرضات التجميــل )الكوزمتيــك(، غســول )لوســيون( الشــعر، 

ــنان .  ــات االس ــن ومنظف معاج

In Respect of: Bleaching preparations 
and other substances for laundry use; 
cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfum-
ery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices. 
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 In the name of: BASF SEبأسم : باسف أس إي 
ــافن ،  ــوش- أس يت آر. 38 ، 67056 لودويغش ــوان : كارل- ب العن

أملانيــا 

Address: Carl-Bosch-Str. 38, 67056 
Ludwigshafen, Germany 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البرة. هاتف 2989760 
مالحظــة : ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات ذات االســتخدام العــام 

مبعــزل عــن العالمــة 

) 88 ( 

  Trade Mark No.:25820العالمة التجارية رقم : 25820 
 In Class: 4يف الصنف : 4 

 Date: 03/11/2014التاريخ : 2014/11/03 
مــن اجــل : الزيــوت والشــحوم الصناعيــة، غــاز وقــود والغــاز 

ــات  ــار ومركب ــات امتصــاص الغب ــواد التشــحيم، مركب ــاءة، م لإلض

ــواد  ــركات وم ــود املح ــك وق ــا يف ذل ــود مب ــط، الوق ــب والرب الرتطي

اإلضــاءة، الشــموع وفتائــل اإلضــاءة. 

In Respect of: Industrial oils and greas-
es; fuel gas and gas for lighting; lu-
bricants; dust absorbing, wetting and 
binding compositions; fuels )including 
motor fuels( and illuminants; candles 
and wicks for lighting. 

 In the name of: BASF SEبأسم : باسف أس إي 
ــافن  ــوش- أس يت آر. 38 ، 67056 لودويغش ــوان : كارل- ب العن

، أملانيــا 

Address: Carl-Bosch-Str. 38, 67056 
Ludwigshafen, Germany 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البرة. هاتف 2989760 
مالحظــة : ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات ذات االســتخدام العــام 

مبعــزل عــن العالمــة 

) 89 ( 

  Trade Mark No.:25821العالمة التجارية رقم : 25821 
 In Class: 5يف الصنف : 5 

 Date: 03/11/2014التاريخ : 2014/11/03 



57العدد الثالث عرش      8\ 6\2015

مــن اجــل : مســتحرضات صيدالنيــة وبيطريــة وصحيــة ، املقّويــات 

ــة ، املســتحرضات  ــة؛ مســتحرضات الفيتامــن لألغــراض الطبي الطبي

الصحيــة لألغــراض الطبيــة ؛ مــواد الحميــة كّيفــت لإلســتعامل 

الطبــي، غــذاء لألطفــال الرّضــع؛ اللصقــات، مــواد للضــامدات؛ مــاّدة 

لإليقــاف األســنان وشــمع أســنان؛ املطهــرات؛ مســتحرضات إلبــادة 

اآلفــات؛ املبيــدات الحريــة، مبيــد الفطريــات، مبيــدات األعشــاب، 

عوامــل مكافحــة اآلفــات البيولوجيــة.

In Respect of: Pharmaceutical, veteri-
nary and healthcare preparations; med-
ical nutritional supplements; vitamin 
preparations for medical purposes; san-
itary preparations for medical purposes; 
dietetic substances adapted for medical 
use, food for babies; plasters, materials 
for dressings; material for stopping teeth 
and dental wax; disinfectants; prepara-
tions for destroying vermin; pesticides, 
fungicides, herbicides, biological pest 
control agents.

 In the name of: BASF SEبأسم : باسف أس إي 
ــوان : كارل- بــوش- أس يت آر. 38 ، 67056 لودويغشــافن  العن

، أملانيــا 

Address: Carl-Bosch-Str. 38, 67056 
Ludwigshafen, Germany 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البرة. هاتف 2989760 
مالحظــة : ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات ذات االســتخدام العــام 

مبعــزل عــن العالمــة 

) 90 ( 

  Trade Mark No.:25822العالمة التجارية رقم : 25822 
 In Class: 6يف الصنف : 6 

 Date: 03/11/2014التاريخ : 2014/11/03 
ــة،  ــاء املعدني ــواد البن ــا، م مــن اجــل : املعــادن الشــائعة وخالئطه

للســكك  املعدنيــة  املــواد  للنقــل،  القابلــة  املعدنيــة  األبنيــة 

ــن  ــة م ــة املصنوع ــر الكهربائي ــالك غ ــالت واالس ــة، الكاب الحديدي

معــادن شــائعة، الحديــد والبضائــع الحديديــة، األصنــاف الصغــرة 

مــن الخــردوات املعدنيــة، األنابيــب واملواســر املعدنيــة، الخزائــن، 

ــام.  ــادن الخ املع

In Respect of: Common metals and their 

alloys; metal building materials; trans-

portable buildings of metal; materials 

of metal for railway tracks; non-elec-

tric cables and wires of common metal; 

ironmongery, small items of metal hard-

ware; pipes and tubes of metal; safes; 

ores. 
 In the name of: BASF SEبأسم : باسف أس إي 
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العنــوان : كارل- بــوش- أس يت آر. 38 ، 67056 لودويغشــافن 

، أملانيــا 

Address: Carl-Bosch-Str. 38, 67056 

Ludwigshafen, Germany 
   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البرة. هاتف 2989760 

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

مبعــزل عــن العالمــة 

) 91 ( 

  Trade Mark No.:25823العالمة التجارية رقم : 25823 
 In Class: 7يف الصنف : 7 

 Date: 03/11/2014التاريخ : 2014/11/03  
مــن اجــل : مكائــن لــآلالت الزراعيــة والبســتانيه واغــراض الحراجــه 

االغذيــه  لصناعــة  وآالت   ، الكيميائيــه  املــواد  لصناعــة  وآالت   ،

واملروبــات ، وآالت لتصنيــع االخشــاب ، وآالت ملعالجــة البالســتيك 

ــاج  ــيج ، وآالت النت ــة النس ــادن ، آالت لصناع ــغال املع ، آالت الش

الســيارات ، وآالت لتجهيــز الــورق ، وآالت لتجهيــز الدهــان ، وآالت 

ــراض  ــاص الغ ــة( ، وآالت االمتص ــات الري ــتثناء املركب ــع )باس الدف

تجاريــة ، والضواغــط ، واملطابــع ، واملضخــات ، وآالت لتكريــر 

؛  الطحــن والتعبئــه والتغليــف واآلالت املكنيــه  النفــط، وآالت 

الفواصــل  ؛  لــالرض(  املركبــات  محــركات  )باســتثناء  املحــركات 

واجهــزة لالنتقــال مــن القــوة )باســتثناء تلــك املســتخدمة للمركبــات 

ــس  ــاز لتفقي ــا ؛ جه ــل يدوي ــة ال تعم ــدات زراعي ــة ( ؛ مع األراضي

ــض. البي

In Respect of: Machines for agricultur-
al, horticultural and forestry purposes, 
machines for the chemical industry, 
machines for the beverage and food in-
dustry, machines for wood processing, 
machines for plastics processing, ma-
chines for metal working, machines for 
the textile industry, machines for auto-
mobile production, machines for paper 
processing, machines for paint process-
ing, propulsion machines )excluding 
land vehicles(, suction machines for in-
dustrial purposes, compressors, presses, 
pumps, petroleum refining machines, 
grinding machines, packaging ma-
chines, machine tools; engines )exclud-
ing engines for land vehicles(; clutch-
es and devices for power transmission 
)excluding those for land vehicles(; 
agricultural equipment not operated by 
hand; incubating apparatus for eggs.

 In the name of: BASF SEبأسم : باسف أس إي 
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العنــوان : كارل- بــوش- أس يت آر. 38 ، 67056 لودويغشــافن 

، أملانيــا 

Address: Carl-Bosch-Str. 38, 67056 
Ludwigshafen, Germany 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البرة. هاتف 2989760 
مالحظــة : ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات ذات االســتخدام العــام 

مبعــزل عــن العالمــة 

) 92 ( 

Trade Mark No.: 25824 العالمة التجارية رقم : 25824 
In Class: 9 يف الصنف : 9 

Date: 03/11/2014 التاريخ : 2014/11/03 
ــر  ــاحة، تصوي ــة، مس ــة، مالحي ــائل علمي ــزة ووس ــل : أجه ــن اج م

إطــالق  ،قيــاس،  وزن  برصيــة،  ســيناميئ،  تصويــر  فوتوغــرايف، 

إشــارة، فحص)مراقبــة(، إنقــاذ الحيــاة والتعليــم؛ أجهــزة ووســائل 

ألجــل توصيــل وتشــغيل وتحويــل وتجميــع وتنظيــم أو ضبــط 

الكهربــاء؛ أجهــزة ألجــل تســجيل وإرســال أو إعــادة إنتــاج الصــوت 

والصــور؛ حامــالت البيانــات املمغنطــة، أقــراص التســجيل؛ أقــراص 

ــي؛  ــجيل الرقم ــائل التس ــن وس ــا م ــز وغره ــة، دي يف دي مضغوط

ــود؛  ــدادات النق ــة؛ ع ــود املعدني ــي تعمــل بقطــع النق ــن الت املكائ

ــات  ــرات؛ برمجي ــات وكمبيوت ــة البيان ــزة معالج ــبة، أجه آالت حاس

الحاســوب؛ أجهــزة مكافحــة الحريــق؛ قفــازات لألغــراض الصناعيــة 

ــة. ــة ضــد االصاب للحامي

In Respect of: Scientific, nautical, sur-
veying, photographic, cinematographic, 
optical, weighing, measuring, signaling, 
checking )supervision(, life-saving and 
teaching apparatus and instruments; ap-
paratus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, 
regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission 
and reproduction of sound and images; 
magnetic data carriers, recording discs; 
compact discs, DVDs and other digi-
tal recording media; mechanisms for 
coin operated apparatus; cash registers, 
calculating machines, data processing 
equipment and computers; computer 
software; fire-extinguishing apparatus; 
gloves for industrial purposes for pro-
tection against injury.

 In the name of: BASF SEبأسم : باسف أس إي 
العنــوان : كارل- بــوش- أس يت آر. 38 ، 67056 لودويغشــافن 

، أملانيــا 

Address: Carl-Bosch-Str. 38, 67056 
Ludwigshafen, Germany 
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   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البرة. هاتف 2989760 

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

مبعــزل عــن العالمــة 

) 93 ( 

  Trade Mark No.:25825العالمة التجارية رقم : 25825 
 In Class: 12يف الصنف : 12 

 Date: 03/11/2014التاريخ : 2014/11/03 
مــن اجــل : الســيارات واجــزاء منهــا )املدرجــه يف هــذه الفئــة(؛ أغطية 

الســيارات )مّشــكلة(، مقاعــد الســيارات؛ أجهــزة للتحــرك عــن طريــق 

الــر والجــو واملــاء او اجــزاء منهــا. 

In Respect of: Vehicles and parts 
thereof )not included in other classes(; 
vehicle covers )shaped(, vehicle seats; 
apparatus for locomotion by land, air 
or water and parts thereof. 

 In the name of: BASF SEبأسم : باسف أس إي 
العنــوان : كارل- بــوش- أس يت آر. 38 ، 67056 لودويغشــافن 

ــا  ، أملاني

Address: Carl-Bosch-Str. 38, 67056 
Ludwigshafen, Germany 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البرة. هاتف 2989760 

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

مبعــزل عــن العالمــة 

) 94 ( 

  Trade Mark No.:25826العالمة التجارية رقم : 25826 
 In Class: 14يف الصنف : 14 

 Date: 03/11/2014التاريخ : 2014/11/03 
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مــن اجــل : املعــادن الثمينــة وســبائكها؛ املجوهــرات، الزينــه، األحجــار 

ــة  ــاس الزمــن بدق الكرميــة، الســاعات واألدوات األخــرى الخاصــة بقي

)الكرونومــرت(. 

In Respect of: Precious metals and 
their alloys; jewelry, finery, precious 
stones; horological and chronometric 
instruments. 

 In the name of: BASF SEبأسم : باسف أس إي 
العنــوان : كارل- بــوش- أس يت آر. 38 ، 67056 لودويغشــافن 

ــا  ، أملاني

Address: Carl-Bosch-Str. 38, 67056 
Ludwigshafen, Germany 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البرة. هاتف 2989760 

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

مبعــزل عــن العالمــة 

) 95 (

Trade Mark No.: 25827 العالمة التجارية رقم : 25827 
In Class: 16 يف الصنف : 16 

Date: 03/11/2014 التاريخ : 2014/11/03 
مــن اجــل : الــورق، الــورق املقــوى واملنتجــات املصنوعــة مــن هــذه 

املــواد )غــر املدرجــة يف فئــات أخــرى(، بالتحديــد لوحــة التخطيــط 

ــرة الحجــم، ورق األوفســت،  ــورق املقــوى املمــوج، ورقــة كب مــن ال

ــورق املقــوى املمــوج، ورق  ــورق املمــوج، ال ورقــة قــرص العســل، ال

ــة،  ــب، الصــور الفوتوغرافي ــد الكت ــواد تجلي ــات، م ــيح؛ املطبوع الرتش

األدوات الكتابيــة )القرطاســية(، املــواد الالصقــة ألغــراض القرطاســية 

ــرايش  ــن، ف ــوازم الخاصــة بالفنان ــة، األدوات والل ــز لي ــراض املنـ واألغ

التلويــن، اآلالت الكاتبــة ومســتلزمات املكاتــب )عــدا األثــاث ( ، 

أدوات التهذيــب والتعليــم )عــدا األجهــزة(، املــواد البالســتيكية التــي 

تســتخدم يف الــرزم والتغليــف )غــر املدرجــة يف فئــات أخــرى( ، 

ــيهات. ــة، الكليش ــروف املطبعي الح

In Respect of: Paper, cardboard and 
goods made from these materials )not 
included in other classes(, namely li-
nerboard for corrugated cardboard, 
bulk paper, offset paper, honeycomb 
paper, corrugated paper, corrugated 
cardboard, filter paper; printed matter; 
book binding material, photographs; 
stationery; adhesives for stationery or 
household purposes; artists’ materials, 
paint brushes; typewriters and office 
requisites )except furniture(; instruc-
tional and teaching material )except 
apparatus(; plastic materials for pack-
aging )not included in other classes(; 
printers’ type; printing blocks.

 In the name of: BASF SEبأسم : باسف أس إي 
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العنــوان : كارل- بــوش- أس يت آر. 38 ، 67056 لودويغشــافن 

ــا  ، أملاني

Address: Carl-Bosch-Str. 38, 67056 
Ludwigshafen, Germany 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البرة. هاتف 2989760 
مالحظــة : ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات ذات االســتخدام العــام 

مبعــزل عــن العالمــة 

) 96 ( 

  Trade Mark No.:25828العالمة التجارية رقم : 25828 
 In Class: 17يف الصنف : 17 

 Date: 03/11/2014التاريخ : 2014/11/03 
ــع  مــن اجــل : مــواد بالســتيكية يف شــكل مثقــب لالســتعامل يف تصني

مــواد التغليــف والتوقيــف والعــزل؛ أنابيــب مرنــة ، ليســت معدنيــة . 

In Respect of: Plastics in extruded 
form for use in manufacture; pack-
ing, stopping and insulating materials; 
flexible pipes, not of metal. 

 In the name of: BASF SEبأسم : باسف أس إي 
العنــوان : كارل- بــوش- أس يت آر. 38 ، 67056 لودويغشــافن ، 

ــا  أملاني

Address: Carl-Bosch-Str. 38, 67056 
Ludwigshafen, Germany 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البرة. هاتف 2989760 

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

مبعــزل عــن العالمــة 

) 97 ( 

  Trade Mark No.:25829العالمة التجارية رقم : 25829 
 In Class: 18يف الصنف : 18 

 Date: 03/11/2014التاريخ : 2014/11/03 
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ــود  ــدة، الجل ــود املدبوغــة املقل ــود املدبوغــة و الجل مــن اجــل : الجل

الســفر،  الثيــاب وحقائــب  الخــام، صناديــق  الجلــود  الحيوانيــة، 

ــة مــن الشــمس وعــي املــي،  الشــاميس، املظــالت الخفيفــة الواقي

ــا.  ــا اليه ــرسوج وم ــل وال ــدة الخي ــياط وع الس

In Respect of: Leather and imitations 
of leather, animal skins, hides; trunks 
and travelling bags; umbrellas, para-
sols and walking sticks; whips, har-
ness and saddlery. 

 In the name of: BASF SEبأسم : باسف أس إي 
العنــوان : كارل- بــوش- أس يت آر. 38 ، 67056 لودويغشــافن 

ــا  ، أملاني

Address: Carl-Bosch-Str. 38, 67056 
Ludwigshafen, Germany 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البرة. هاتف 2989760 

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

مبعــزل عــن العالمــة  

) 98 ( 

  Trade Mark No.:25830العالمة التجارية رقم : 25830 
 In Class: 19يف الصنف : 19 

 Date: 03/11/2014التاريخ : 2014/11/03 
ــر  ــة غ ــب الصلب ــة (، األنابي ــر املعدني ــاء )غ ــواد البن ــل : م ــن اج م

املعدنيــة التــي تســتخدم يف البنــاء، اإلســفلت والزفــت والقطــران، 

األبنيــة غــر املعدنيــة القابلــة للنقــل، األنصبــة التذكاريــة غــر املعدنيــة 

In Respect of: Building materials 
)non-metallic(; non-metallic rigid 
pipes for building; asphalt, pitch and 
bitumen; non-metallic transportable 
buildings; monuments, not of metal. 

 In the name of: BASF SEبأسم : باسف أس إي 
العنــوان : كارل- بــوش- أس يت آر. 38 ، 67056 لودويغشــافن ، 

أملانيــا 

Address: Carl-Bosch-Str. 38, 67056 
Ludwigshafen, Germany 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البرة. هاتف 2989760 

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

مبعــزل عــن العالمــة 
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) 99 ( 

  Trade Mark No.:25831العالمة التجارية رقم : 25831 
 In Class: 20يف الصنف : 20 

 Date: 03/11/2014التاريخ : 2014/11/03 
مــن اجــل : األثــاث، مرايــا، إطــارات الصــورة؛ منتجــات مــن البالســتيك، 

ــل  ــل، برامي ــالل ، برامي ــات، س ــة للحاوي ــات، أغطي ــد الحاوي بالتحدي

خشــبية، أقفــاص ومفــارش . 

In Respect of: Furniture, mirrors, pic-
ture frames; goods of plastics, namely 
containers, closures for containers, 
baskets, barrels, casks, crates and 
pallets. 

 In the name of: BASF SEبأسم : باسف أس إي 
العنــوان : كارل- بــوش- أس يت آر. 38 ، 67056 لودويغشــافن ، 

ــا  أملاني

Address: Carl-Bosch-Str. 38, 67056 
Ludwigshafen, Germany 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البرة. هاتف 2989760 
مالحظــة : ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات ذات االســتخدام العــام 

مبعــزل عــن العالمــة 

) 100 (

  Trade Mark No.:25832العالمة التجارية رقم : 25832 
 In Class: 21يف الصنف : 21 

 Date: 03/11/2014التاريخ : 2014/11/03 
مــن اجــل : األدوات واألوعيــة املنـــزلية أو الخاصــة باملطابخ؛ األمشــاط 

ــرايش،  ــع الف ــواد صن ــن(، م ــرايش التلوي ــدا ف ــرايش )ع ــفنج، الف واإلس

األصنــاف التــي تســتخدم ألغــراض تنظيــف، صــوف الفــوالذ، الزجــاج 

غــر املشــغول أو نصــف املشــغول )عــدا الزجــاج املســتخدم يف البنــاء 

ــة  ــلن( واألواين الفخاري ــي )بورس ــزف الصين ــة، الخ (، األواين الزجاجي

غــر الــواردة ضمــن فئــات اخــرى. 

In Respect of: Household or kitchen 
utensils and containers; combs and 
sponges; brushes )except paintbrush-
es(; brush-making materials; articles 
for cleaning purposes; steel wool; un-
worked or semi-worked glass )except 
glass used in building(; glassware, 
porcelain and earthenware not includ-
ed in other classes. 
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 In the name of: BASF SEبأسم : باسف أس إي 
العنــوان : كارل- بــوش- أس يت آر. 38 ، 67056 لودويغشــافن ، 

أملانيــا 

Address: Carl-Bosch-Str. 38, 67056 
Ludwigshafen, Germany 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البرة. هاتف 2989760 

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

مبعــزل عــن العالمــة 

) 101 (

  Trade Mark No.:25833العالمة التجارية رقم : 25833 
 In Class: 23يف الصنف : 23 

 Date: 03/11/2014التاريخ : 2014/11/03 
 In Respect of: Yarns and threads, forمن اجل : مغازل وخيوط الستعامل القامش. 

textile use. 
 In the name of: BASF SEبأسم : باسف أس إي 

ــافن ،  ــوش- أس يت آر. 38 ، 67056 لودويغش ــوان : كارل- ب العن

أملانيــا 

Address: Carl-Bosch-Str. 38, 67056 
Ludwigshafen, Germany 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البرة. هاتف 2989760 
مالحظــة : ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات ذات االســتخدام العــام 

مبعــزل عــن العالمــة 

) 102 ( 

  Trade Mark No.:25834العالمة التجارية رقم : 25834 
 In Class: 25يف الصنف : 25 

 Date: 03/11/2014التاريخ : 2014/11/03 
 ,In Respect of: Clothing, footwearمن اجل : املالبس، ألبسة القدم، أغطية الرأس . 

headgear. 
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 In the name of: BASF SEبأسم : باسف أس إي 
ــافن ،  ــوش- أس يت آر. 38 ، 67056 لودويغش ــوان : كارل- ب العن

أملانيــا 

Address: Carl-Bosch-Str. 38, 67056 
Ludwigshafen, Germany 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البرة. هاتف 2989760 
مالحظــة : ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات ذات االســتخدام العــام 

مبعــزل عــن العالمــة 

) 103 ( 

  Trade Mark No.:25835العالمة التجارية رقم : 25835 
 In Class: 27يف الصنف : 27 

 Date: 03/11/2014التاريخ : 2014/11/03 
ــمع  ــر ومش ــارش الحص ــرص ومف ــط والح ــجاد والبس ــل : الس ــن اج م

املعلقــات  األرضيــات؛  لتغطيــة  أخــرى  ومــواد  األرضيــات  فــرش 

الجداريــة )غــر النســيجية(. 

In Respect of: Carpets, rugs, mats and 
matting, linoleum and other materi-
als for covering existing floors; wall 
hangings )non-textile(. 

 In the name of: BASF SEبأسم : باسف أس إي 
ــافن ،  ــوش- أس يت آر. 38 ، 67056 لودويغش ــوان : كارل- ب العن

أملانيــا 

Address: Carl-Bosch-Str. 38, 67056 
Ludwigshafen, Germany 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البرة. هاتف 2989760 

مالحظــة : ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 

) 104 (

  Trade Mark No.:25836العالمة التجارية رقم : 25836 
 In Class: 29يف الصنف : 29 
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 Date: 03/11/2014التاريخ : 2014/11/03 
 In Respect of: MILK AND MILKمن اجل : االلبان ومنتجات االلبان 

PRODUCTS 
 In the name of: RAMZI OMARبأسم : رمزي عمر محمود الرتك 

MAHMOUD ALTURK 
 Address: ALKHALILالعنوان : الخليل واد الهرية 

 Address for Services :  ALKHALILعنوان التبليغ : الخليل واد الهرية 
مالحظــة : ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 

) 105 (

  Trade Mark No.:25837العالمة التجارية رقم : 25837 
 In Class: 28يف الصنف : 28 

 Date: 03/11/2014التاريخ : 2014/11/03 
مــن اجــل : األلعــاب والدمــى، أدوات الرياضــة البدنيــة )الجمنازيــة( 

واألدوات الرياضيــة )غــر مدرجــة يف فئــات أخــرى(؛ الزينــات الخاصــة 

بشــجرة عيــد امليــالد. 

In Respect of: Games and playthings; 
gymnastic and sporting articles )not 
included in other classes(; decorations 
for Christmas trees. 

 In the name of: BASF SEبأسم : باسف أس إي 
العنــوان : كارل- بــوش- أس يت آر. 38 ، 67056 لودويغشــافن ، 

أملانيــا 

Address: Carl-Bosch-Str. 38, 67056 
Ludwigshafen, Germany 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البرة. هاتف 2989760 

مالحظــة : ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 

) 106 ( 
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  Trade Mark No.:25838العالمة التجارية رقم : 25838 
 In Class: 29يف الصنف : 29 

 Date: 03/11/2014التاريخ : 2014/11/03 
مــن اجــل : اللحــوم واألســامك والطيــور الداجنــة وحيوانــات وطيــور 

املجمــدة  والخــرضاوات  الفواكــه  اللحــوم،  مســتحرضات  الصيــد؛ 

ــنب  ــض والل ــا البي ــات بأنواعه ــة املربي ــة واملطهي ــة واملجفف واملحفوظ

ــة.  ــدة للتغذي ــوت والشــحوم املع ــان؛ الزي ــن منتجــات األلب ــره م وغ

In Respect of: Meat, fish, poultry and 
game; meat extracts; preserved, fro-
zen, dried and cooked fruits and veg-
etables; jellies; jams, compotes; eggs, 
milk and milk products; edible oils 
and fats. 

 In the name of: BASF SEبأسم : باسف أس إي 
العنــوان : كارل- بــوش- أس يت آر. 38 ، 67056 لودويغشــافن ، 

أملانيــا 

Address: Carl-Bosch-Str. 38, 67056 
Ludwigshafen, Germany 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البرة. هاتف 2989760 
مالحظــة : ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 

) 107 ( 

  Trade Mark No.:25839العالمة التجارية رقم : 25839 
 In Class: 31يف الصنف : 31 

 Date: 03/11/2014التاريخ : 2014/11/03 
البســاتن  الزراعيــة ومنتجــات  الحبــوب واملنتجــات   : اجــل  مــن 

ــات  ــرى(؛ الحيوان ــات أخ ــة يف فئ ــر املدرج ــوب )غ ــات والحب والغاب

ــات واألزهــار  ــذور، النبات ــه والخــرضوات الطازجــة، الب ــة، الفواك الحّي

الطبيعيــة، املــواد الغذائيــة للحيوانــات، شــعر البــرة املالــت، النشــارة؛ 

الزراعــي،  لالســتخدام  آفــات  ملكافحــة  بيولوجيــة  حيــة  عوامــل 

بالتحديــد الحــرات والنباتــات. 

In Respect of: Grains and agricultur-
al, horticultural and forestry products 
)not included in other classes(; live 
animals; fresh fruits and vegetables; 
seeds, live plants and natural flowers; 
foodstuffs for animals, malt, mulch; 
live biological pest control agents for 
agricultural use, namely insects and 
plants. 

 In the name of: BASF SEبأسم : باسف أس إي 
ــافن ،  ــوش- أس يت آر. 38 ، 67056 لودويغش ــوان : كارل- ب العن

أملانيــا 

Address: Carl-Bosch-Str. 38, 67056 
Ludwigshafen, Germany 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البرة. هاتف 2989760 
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مالحظــة : ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 

) 108 ( 

  Trade Mark No.:25840العالمة التجارية رقم : 25840 
 In Class: 32يف الصنف : 32 

 Date: 03/11/2014التاريخ : 2014/11/03 
مــن اجــل : امليــاه املعدنيــة والغازيــة ومروبــات أخــرى غــر 

كحوليــة، مروبــات فاكهــة وعصــر الفاكهــة، الــراب ومســتحرضات 

ــروب .  ــع امل ــرى لصن أخ

In Respect of: Mineral and aerated 

waters and other non-alcoholic bever-

ages; fruit drinks and fruit juices; syr-

ups and other preparations for making 

beverages. 
 In the name of: BASF SEبأسم : باسف أس إي 

ــافن ،  ــوش- أس يت آر. 38 ، 67056 لودويغش ــوان : كارل- ب العن

أملانيــا 

Address: Carl-Bosch-Str. 38, 67056 

Ludwigshafen, Germany 
   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البرة. هاتف 2989760 

مالحظــة : ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 

) 109 ( 

  Trade Mark No.:25841العالمة التجارية رقم : 25841 
 In Class: 35يف الصنف : 35 

 Date: 03/11/2014التاريخ : 2014/11/03 
مــن اجــل : اإلعــالن، ادارة األعــامل، ضبــط األعــامل، أعــامل املكاتــب؛ 

لتســويق املنتجــات الكيميائيــة. 
In Respect of: Advertising; business 
management; business administration; 
office functions; marketing of chemi-
cal products.
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 In the name of: BASF SEبأسم : باسف أس إي 
ــافن ،  ــوش- أس يت آر. 38 ، 67056 لودويغش ــوان : كارل- ب العن

أملانيــا 

Address: Carl-Bosch-Str. 38, 67056 

Ludwigshafen, Germany 
   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البرة. هاتف 2989760 

مالحظــة : ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة

) 110 ( 

  Trade Mark No.:25842العالمة التجارية رقم : 25842 
 In Class: 36يف الصنف : 36 

 Date: 03/11/2014التاريخ : 2014/11/03 
ــة،  ــؤون النقدي ــة، الش ــؤون املالي ــن، الش ــات التأم ــل : خدم ــن اج م

ــة.  ــؤون العقاري الش

In Respect of: Insurance; financial 
affairs; monetary affairs; real estate 
affairs. 

 In the name of: BASF SEبأسم : باسف أس إي 
ــافن ،  ــوش- أس يت آر. 38 ، 67056 لودويغش ــوان : كارل- ب العن

أملانيــا 

Address: Carl-Bosch-Str. 38, 67056 
Ludwigshafen, Germany 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البرة. هاتف 2989760 

مالحظــة : ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 

) 111 ( 

  Trade Mark No.:25843العالمة التجارية رقم : 25843 
 In Class: 37يف الصنف : 37 

 Date: 03/11/2014التاريخ : 2014/11/03 
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ــاء املصانــع؛ تصليــح أجهــزة الحاســوب، العمــل عــى  مــن اجــل : بن

ــزات،  ــج التجهي ــي تعال ــات الت ــب البيان ــح تركي ــاين، تصلي ــم املب ترمي

املنشــآت  وإصــالح  وصيانــة  تركيــب  املكائــن،  وتركيــب  تصليــح 

ــدات  ــة ومع ــة، التهوي ــالح التدفئ ــة وإص ــب وصيان ــة؛ تركي الصناعي

ــواء.  ــف اله تكيي

In Respect of: Factory construction; 

repair of computer hardware, repair 

work on buildings, repair and instal-

lation of data-handling installations, 

repair and installation of machines; 

installation, maintenance and repair 

of industrial plants; installation, main-

tenance and repair of heating, ventila-

tion and air conditioning equipment. 
 In the name of: BASF SEبأسم : باسف أس إي 

العنــوان : كارل- بــوش- أس يت آر. 38 ، 67056 لودويغشــافن 

ــا  ، أملاني

Address: Carl-Bosch-Str. 38, 67056 
Ludwigshafen, Germany 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البرة. هاتف 2989760 

مالحظــة : ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة  

) 112 ( 

Trade Mark No.: 25844 العالمة التجارية رقم : 25844 
In Class: 39 يف الصنف : 39 

 Date: 03/11/2014التاريخ : 2014/11/03 
 In Respect of: Transport; packagingمن اجل : النقل، تغليف وخزن البضائع، ترتيبات السفر. 

and storage of goods; travel arrange-
ment. 

 In the name of: BASF SEبأسم : باسف أس إي 
العنــوان : كارل- بــوش- أس يت آر. 38 ، 67056 لودويغشــافن 

ــا  ، أملاني

Address: Carl-Bosch-Str. 38, 67056 
Ludwigshafen, Germany 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البرة. هاتف 2989760 
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مالحظــة : ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 

) 113 (

  Trade Mark No.:25845العالمة التجارية رقم : 25845 
 In Class: 40يف الصنف : 40 

 Date: 03/11/2014التاريخ : 2014/11/03 

ــة،  ــواد الكيميائي ــة امل ــد معالج ــواد، بالتحدي ــة امل ــل : معالج ــن اج م

ــاه  ــات، معالجــة املي ــر ومعالجــة النفاي ــة، إعــادة التدوي ــاج الطاق إنت

ــا.  وتنقيته

In Respect of: Treatment of materi-
als, namely processing of chemicals, 
production of energy, recycling and 
waste treatment, water treatment and 
purification. 

 In the name of: BASF SEبأسم : باسف أس إي 
ــافن ،  ــوش- أس يت آر. 38 ، 67056 لودويغش ــوان : كارل- ب العن

أملانيــا 

Address: Carl-Bosch-Str. 38, 67056 
Ludwigshafen, Germany 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البرة. هاتف 2989760 

مالحظــة : ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 

) 114 (

  Trade Mark No.:25846العالمة التجارية رقم : 25846 
 In Class: 41يف الصنف : 41 

 Date: 03/11/2014التاريخ : 2014/11/03 
مــن اجــل : التعليــم ؛ تقديــم التدريــب ؛ النشــاطات الرتفيهيــة 

واألحــداث.  الدراســية  الحلقــات  إجــراء   . والثقافيــة  والرياضيــة 

In Respect of: Education; providing 
of training; entertainment; sporting 
and cultural activities; conducting 
seminars and events. 
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 In the name of: BASF SEبأسم : باسف أس إي 
العنــوان : كارل- بــوش- أس يت آر. 38 ، 67056 لودويغشــافن 

ــا  ، أملاني

Address: Carl-Bosch-Str. 38, 67056 
Ludwigshafen, Germany 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البرة. هاتف 2989760 

مالحظــة : ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 

) 115 ( 

  Trade Mark No.:25847العالمة التجارية رقم : 25847 
 In Class: 42يف الصنف : 42 

 Date: 03/11/2014التاريخ : 2014/11/03 
األبحــاث  وخدمــات  والتقنيــة  العلميــة  الخدمــات   : اجــل  مــن 

ــة،  ــاث الصناعي ــل واألبح ــات التحالي ــا، خدم ــة به ــم املتصل والتصامي

خدمــات تصميــم وتطويــر أجهــزة وبرامــج الكومبيوتــر، صيانــة برامــج 

ــات. ــة املعلوم أنظم

In Respect of: Scientific and tech-
nological services and research and 
design relating thereto; industrial 
analysis and research services; design 
and development of computer hard-
ware and software; maintenance of 
software for information technology 
systems.

In the name of: BASF SEبأسم : باسف أس إي
ــافن ،  ــوش- أس يت آر. 38 ، 67056 لودويغش ــوان : كارل- ب العن

أملانيــا

Address: Carl-Bosch-Str. 38, 67056 
Ludwigshafen, Germany

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البرة. هاتف 2989760 
مالحظــة : ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 

) 116 ( 
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  Trade Mark No.:25848العالمة التجارية رقم : 25848 
 In Class: 43يف الصنف : 43 

 Date: 03/11/2014التاريخ : 2014/11/03 
ــواء  ــات االي ــراب، خدم ــام وال ــد بالطع ــات التزوي ــن اجــل : خدم م

ــت.  املؤق

In Respect of: Services for providing 
food and drink; temporary accommo-
dation. 

 In the name of: BASF SEبأسم : باسف أس إي 
ــافن ،  ــوش- أس يت آر. 38 ، 67056 لودويغش ــوان : كارل- ب العن

أملانيــا 

Address: Carl-Bosch-Str. 38, 67056 
Ludwigshafen, Germany 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البرة. هاتف 2989760 
مالحظــة : ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 

) 117 ( 

  Trade Mark No.:25849العالمة التجارية رقم : 25849 
 In Class: 44يف الصنف : 44 

 Date: 03/11/2014التاريخ : 2014/11/03 
مــن اجــل : الخدمــات الطبيــة والبيطريــة؛ اإلهتــامم بالصحــة والجــامل 

للبــر أوالحيوانــات؛ الزراعــة، خدمــات علــم الغابات والبســتنة. 

In Respect of: Medical and veteri-
nary services; hygienic and beauty 
care for human beings and animals; 
agriculture, horticulture and forestry 
services. 

 In the name of: BASF SEبأسم : باسف أس إي 
العنــوان : كارل- بــوش- أس يت آر. 38 ، 67056 لودويغشــافن 

ــا  ، أملاني

Address: Carl-Bosch-Str. 38, 67056 
Ludwigshafen, Germany 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البرة. هاتف 2989760 

مالحظــة : ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 
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) 118 ( 

  Trade Mark No.:25850العالمة التجارية رقم : 25850 
 In Class: 36يف الصنف : 36 

 Date: 03/11/2014التاريخ : 2014/11/03 
 In Respect of: financial and monetaryمن اجل : خدمات الشؤون املالية 

 In the name of: bank of palistainبأسم : بنك فلسطن 
 Address: ramalla-ein musbahالعنوان : رام الله-عن مصباح 

عنــوان التبليــغ : رام اللــه/دوار الســاعة /عــامرة الريــان /الطابــق 

ــس  الخام

Address for Services:   

مالحظــة : ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 

) 119 ( 

Trade Mark No.: 25851 العالمة التجارية رقم : 25851 
In Class: 36 يف الصنف : 36 

Date: 03/11/2014 التاريخ : 2014/11/03 
 In Respect of: financial and monetaryمن اجل : خدمات الشؤون املالية 

affairs services 
 In the name of: bank of palistainبأسم : بنك فلسطن 

 Address: ramalla-ein musbahالعنوان : رام الله-عن مصباح 
عنــوان التبليــغ : رام اللــه/دوار الســاعة /عــامرة الريــان /الطابــق 

الخامــس 

Address for Services:   

مالحظــة : ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 



76العدد الثالث عرش        8\ 6\2015

) 120 ( 

  Trade Mark No.:25852العالمة التجارية رقم : 25852 
 In Class: 35يف الصنف : 35 

 Date: 03/11/2014التاريخ : 2014/11/03 
مــن اجــل : الدعايــة واالعــالن وادارة وتوجيــه االعــامل وتفعيــل 

النشــاط املكتبــي 

In Respect of: Advertising; business 
management; business administration; 
office functions 

 In the name of: Ali omar Abu Tayonnبأسم : عيل عمر محمد ابو طيون 
جــوال  ارينــا-  معــرض   - ســفيان  نابلس_شــارع   : العنــوان 

 0 5 9 9 7 3 1 9 3 6
Address: NABLUS- SHARE’ SUFI-
AN - MA’RAD AREENA- JAWAL: 
0599731936 

عنــوان التبليــغ : نابلس_شــارع ســفيان - معــرض ارينــا- جــوال 

 0599731936
Address for Services  :  NABLUS- 
SHARE’ SUFIAN - MA’RAD AREE-
NA- JAWAL: 0599731936 

) 121 ( 

  Trade Mark No.:25853العالمة التجارية رقم : 25853 
 In Class: 29يف الصنف : 29 

 Date: 03/11/2014التاريخ : 2014/11/03 
مــن اجــل : اللحــوم واالســاملك ولحــوم الدواجــن والصيــد ، خالصــات 

اللحــوم ، فواكــة وخــرضوات محفوظــه ومجففــه ومطهــوة ، هالمــات 

ــب  ــض والحلي ــكر ، البي ــه بالس ــة مطبوخ ــات وفواك ــيل ( ومربي ) جي

ومنتجــات الحليــب ، الزيــوت والدهــون . 

In Respect of: Meat, fish, poultry and 
game; meat extracts; preserved, dried 
and cooked fruits and vegetables; jel-
lies, jams, fruit sauces; eggs, milk and 
milk products; edible oils and fats 

 In the name of: SHAREKT ABUبأسم : رشكة ابو عودة اخوان 
ODEH OKHWAN 

 Address: P. O. BOX ; 425685 Ammanالعنوان : ص . ب: 425685-عامن 11140 االردن 
11140 , jordan 
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عنــوان التبليــغ : رشكــة فــراس اتــرة للملكيــة الفكريــة _نابلــس عــامرة 

جالريــا ســنرت ص ب 768 

Address for Services:   

) 122 ( 

Trade Mark No.: 25854 العالمة التجارية رقم : 25854 
In Class: 30 يف الصنف : 30 

Date: 03/11/2014 التاريخ : 2014/11/03 
والتابيــوكا  والــكاكاو واألرز  الــنب والشــاي والســكر   : اجــل  مــن 

ــن  ــه م ــتحرضات املصنوع ــق واملس ــي والدقي ــاغور،والنب الصناع والس

الحبــوب والخبــز والفطائــر والحلويــات والحلويــات املثلجــه ، عســل 

النحــل والعســل االســود ، الخمــرة ومســحوق الخبيــز ،امللــح ،الخــردل 

ــج .  ــارات ، والثل ــل ، البه ــه ،التواب ــل والصلص ، الخ

 In Respect of: Coffee, tea, cocoa,

 sugar, rice, tapioca, sago, artificial

 coffee; flour and preparations made

from cereals, bread, pastry and con-

 fectionery,ices; honey, treacle; yeast,

baking-powder; salt, mustard; vine-

 gar,sauces )condiments(; spices; ice
 In the name of: SHAREKT ABUبأسم : رشكة ابو عودة اخوان 

ODEH OKHWAN 
 Address: P. O. BOX ; 425685 Ammanالعنوان : ص . ب: 425685-عامن 11140 االردن 

11140 , jordan 
عنــوان التبليــغ : رشكــة فــراس اتــرة للملكيــة الفكريــة _نابلــس 

عــامرة جالريــا ســنرت ص ب 768 

Address for Services:   

) 123 ( 

  Trade Mark No.:25855العالمة التجارية رقم : 25855 
 In Class: 31يف الصنف : 31 

 Date: 03/11/2014التاريخ : 2014/11/03 
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والغابــات  البســاتن  ومنتجــات  الزراعيــة  املنتجــات   : اجــل  مــن 

والغــالل وغــر الــوارده يف فئــات اخــرى ، الحيوانــات الحيــه ، الفواكــة 

والخــرضوات الطازجــه ، البــذور ، والنباتــات والزهــزر الطبيعيــه، املــواد 

ــت ( .  ــت ) املل ــعر املنب ــات ، الش ــه بالحيوان ــه الخاص الغذائي

In Respect of: Agricultural, horti-
cultural and forestry products and 
grains not included in other classes; 
live animals; fresh fruits and vegeta-
bles;seeds, natural plants and flowers; 
foodstuffs for animals; malt 

 In the name of: SHAREKT ABUبأسم : رشكة ابو عودة اخوان 
ODEH OKHWAN 

 Address: P. O. BOX ; 425685 Ammanالعنوان : ص . ب: 425685-عامن 11140 االردن 
11140 , jordan 

عنــوان التبليــغ : رشكــة فــراس اتــرة للملكيــة الفكريــة _نابلــس عــامرة 

جالريــا ســنرت ص ب 768

Address for Services:   

) 124 ( 

  Trade Mark No.:25856العالمة التجارية رقم : 25856 
 In Class: 9يف الصنف : 9 

 Date: 03/11/2014التاريخ : 2014/11/03 
 In Respect of: ALKMBEOTRمن اجل : الكمبيوتر 

 In the name of: PCNC 2000بأسم : رشكة يب يس ان يس 2000 
 Address: 276 Karkafa str .Bethlehemالعنوان : 276 شارع الكركفة بيت لحم فلسطن 

- PALESTINE 
   :Address for Servicesعنوان التبليغ : بيت لكم - شارع القدس الخليل 

) 125 (

  Trade Mark No.:25857العالمة التجارية رقم : 25857 
 In Class: 5يف الصنف : 5 

 Date: 04/11/2014التاريخ : 2014/11/04 
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النهــي  : املســتحرضات الصيدالنيــة وتحديــدا عقاقــر  مــن اجــل 

الخلــوي، مســتحرضات صيدالنيــة لتعديــل نظــام املناعــة، مســتحرضات 

ــان.  ــدم والرسط ــراض ال ــالج أم ــة لع صيدالني

In Respect of: Pharmaceutical prepa-
rations, namely, cytokine inhibitory 
drugs; pharmaceutical preparations 
that modulate the immune system; 
pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood disease and cancer 

-In the name of: CELGENE CORPOبأسم : سلجن كوربوريشن 
RATION 

ــو،  ــس افني ــر، 86 موري ــة ديالوي ــة يف والي ــة مؤسس ــوان : رشك العن

ــة  ــدة االمريكي ــات املتح ــريس 07901، الوالي ــو ج ــاميت، ني س

Address: A company incorporated in 
the State of Delaware at, 86 Morris 
Avenue, Summit, New Jersey 07901, 
U.S.A. 

عنــوان التبليــغ : عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة، محامــون، ص.ب 

اللــه  74,رام 
Address for Services:   

) 126 ( 

  Trade Mark No.:25858العالمة التجارية رقم : 25858 
 In Class: 5يف الصنف : 5 

 Date: 04/11/2014التاريخ : 2014/11/04 
مــن اجــل : املســتحرضات الصيدالنيــة وتحديــدا عقاقــر النهــي 

الخلــوي، مســتحرضات صيدالنيــة لتعديــل نظــام املناعة، مســتحرضات 

ــان.  ــدم والرسط ــراض ال ــالج أم ــة لع صيدالني

In Respect of: Pharmaceutical prepa-
rations, namely, cytokine inhibitory 
drugs; pharmaceutical preparations 
that modulate the immune system; 
pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood disease and cancer 

-In the name of: CELGENE CORPOبأسم : سلجن كوربوريشن 
RATION 

ــو،  ــس افني ــر، 86 موري ــة ديالوي ــة يف والي ــة مؤسس ــوان : رشك العن

ســاميت، نيــو جــريس 07901، الواليــات املتحــدة االمريكيــة 

Address: A company incorporated in 
the State of Delaware at, 86 Morris 
Avenue, Summit, New Jersey 07901, 
U.S.A. 

عنــوان التبليــغ : عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة، محامــون، ص.ب 

\ اللــه  74,رام 
Address for Services:   
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) 127 ( 

  Trade Mark No.:25860العالمة التجارية رقم : 25860 
 In Class: 3يف الصنف : 3 

 Date: 04/11/2014التاريخ : 2014/11/04 
مــن اجــل : مســتحرضا قــرص االقمشــه ومــواد آخرى تســتعمل يف غســل 

ويك املالبــس ، مســتحرضات تنظيــف وصقــل وجــيل وكشــط صابــون ، 

ــل ، غســول ) لوشــن (  ــة ، مســتحرضات تجمي ــوت عطري عطــور ، زي

للشــعر ، منظفــات أســنان . 

In Respect of: Bleaching prepara-

tions and other substances for laundry 

use;cleaning, polishing, scouring and 

abrasive preparations; soaps;perfum-

ery, essential oils, cosmetics, hair lo-

tions; dentifrices 
 In the name of: SHAREKET MASAبأسم : رشكة ماسا ألدوات التجميل 

LE ADAWAT AL TAJMEEL 
 : Address: NABLUS - HAWWALالعنوان : نابلس - جوال : 0598860070 

059860070 
Address for Servicesعنوان التبليغ : نابلس - جوال : 0598860070   :  NABLUS - 

HAWWAL : 059860070 

) 128 ( 

  Trade Mark No.:25861العالمة التجارية رقم : 25861 
 In Class: 25يف الصنف : 25 

 Date: 04/11/2014التاريخ : 2014/11/04 
 In Respect of: shoes and clothesمن اجل : االحذية واملالبس 
 In the name of: nadee shabab al khalilبأسم : نادي شباب الخليل 

 Address: alkhalilالعنوان : الخليل جبل ابو رمان ت 2229664 
 Address for Services :  alkhalilعنوان التبليغ : الخليل جبل ابو رمان ت 2229664
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مالحظــة : ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة   

) 129 ( 

  Trade Mark No.:25862العالمة التجارية رقم : 25862 
 In Class: 38يف الصنف : 38 

 Date: 04/11/2014التاريخ : 2014/11/04 
ــث  ــات الب ــة وخدم ــات االذاعي ــائل االتصال.الخدم ــل : وس ــن اج م

ــوين  التلفزي

In Respect of: Telecommunications 
broadcasting services tv and radio 

 In the name of: nadee shabab al khalilبأسم : نادي شباب الخليل 
 Address: alkhalilالعنوان : الخليل جبل ابو رمان ت 2229664 

 Address for Services :  alkhalilعنوان التبليغ : الخليل جبل ابو رمان ت 2229664 
مالحظــة : ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة   

) 130 ( 

Trade Mark No.: 25863 العالمة التجارية رقم : 25863 
In Class: 10 يف الصنف : 10 

Date: 05/11/2014 التاريخ : 2014/11/05 
 In Respect of: Orthotic inserts forمن اجل : حشوات تقويم العظام أللبسة القدم. 

footwear. 
 .In the name of: San Antonio Shoe, Incبأسم : سان أنتونيو شو ، إنك. 

العنــوان : ص .ب 240700 ، ســان أنتونيــو ، يت أكــس 78224 

، الواليــات املتحــدة األمريكيــة 

Address: P.O. Box 240700 , San 
Antonio, TX 78224, United States of 
America 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البرة. هاتف 2989760 
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) 131 ( 

  Trade Mark No.:25864العالمة التجارية رقم : 25864 
 In Class: 18يف الصنف : 18 

 Date: 05/11/2014التاريخ : 2014/11/05 
 . In Respect of: Handbags and beltsمن اجل : حقائب اليد واألحزمة. 

 .In the name of: San Antonio Shoe, Incبأسم : سان أنتونيو شو ، إنك. 
العنــوان : ص .ب 240700 ، ســان أنتونيــو ، يت أكــس 78224 

، الواليــات املتحــدة األمريكيــة 

Address: P.O. Box 240700 , San 
Antonio, TX 78224, United States of 
America 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البرة. هاتف 2989760 

) 132 (

  Trade Mark No.:25865العالمة التجارية رقم : 25865 
 In Class: 25يف الصنف : 25 

 Date: 05/11/2014التاريخ : 2014/11/05 
الضبانــات؛  الصنــادل؛  األحذيــة؛  القــدم؛  ألبســة   : اجــل  مــن 

الجــوارب. 

In Respect of: Footwear; shoes; sandals; 
insoles; socks and belts. 

 .In the name of: San Antonio Shoe, Incبأسم : سان أنتونيو شو ، إنك. 
العنــوان : ص .ب 240700 ، ســان أنتونيــو ، يت أكــس 78224 

، الواليــات املتحــدة األمريكية 

Address: P.O. Box 240700 , San 
Antonio, TX 78224, United States of 
America 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البرة. هاتف 2989760 

) 133 ( 
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  Trade Mark No.:25866العالمة التجارية رقم : 25866 
 In Class: 35يف الصنف : 35 

 Date: 05/11/2014التاريخ : 2014/11/05 
مــن اجــل : خدمــات عــرض البضائــع عــر وســائل االتصــال لغايــات 

الدعايــة واإلعــالن؛ خدمــات عــرض  بالجملــة؛ خدمــات  البيــع 

البضائــع؛ خدمــات تزيــن واجهــات املحــالت؛ خدمــات توزيــع 

العينــات؛ خدمــات الدعايــة واإلعــالن عــر الطلبيــات الريديــة؛ 

ــة  ــات اإلدارة التجاري ــة؛ خدم ــامل املهني ــارات األع ــات استش خدم

خدمــات  لآلخريــن؛  والخدمــات  البضائــع  ترخيــص  إلجــراءات 

والتصديــر؛  االســتراد  وكاالت  خدمــات  األعــامل؛  معلومــات 

ــن  ــراء لآلخري ــات ال ــن؛ خدم ــات اآلخري ــج ملبيع ــات الرتوي خدم

)رشاء البضائــع والخدمــات ألعــامل اآلخريــن(؛ خدمــات التســويق؛ 

ــم االستشــارات إلدارة املوظفــن؛ خدمــات املعالجــة  خدمــات تقدي

اإلداريــة لطلبيــات الــراء؛ خدمــات البحــث عــن الرعايــة يف الفئــة 

 .35

In Respect of: Presentation of goods 
on communications media, for retail 
purposes; advertising; demonstration of 
goods; shop window dressing; distri-
bution of samples; advertising by mail 
order; professional business consul-
tancy; commercial administration of 
the licensing of the goods and services 
of others; business information; im-
port-export agencies; sales promotion 
for others; procurement services for 
others [purchasing goods and services 
for other businesses]; marketing; 
personnel management consultancy; 
administrative processing of purchase 
orders; sponsorship search. 

 .In the name of: San Antonio Shoe, Incبأسم : سان أنتونيو شو ، إنك. 
العنــوان : ص .ب 240700 ، ســان أنتونيــو ، يت أكــس 78224 

، الواليــات املتحــدة األمريكيــة 

Address: P.O. Box 240700 , San 
Antonio, TX 78224, United States of 
America 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البرة. هاتف 2989760 

) 134 ( 

  Trade Mark No.:25867العالمة التجارية رقم : 25867 
 In Class: 10يف الصنف : 10 

 Date: 05/11/2014التاريخ : 2014/11/05 
 In Respect of: Orthotic inserts forمن اجل : حشوات تقويم العظام أللبسة القدم. 

footwear. 
 .In the name of: San Antonio Shoe, Incبأسم : سان أنتونيو شو ، إنك. 

العنــوان : ص .ب 240700 ، ســان أنتونيــو ، يت أكــس 78224 

، الواليــات املتحــدة األمريكيــة 

Address: P.O. Box 240700 , San 
Antonio, TX 78224, United States of 
America 
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   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البرة. هاتف 2989760 

) 135 ( 

  Trade Mark No.:25868العالمة التجارية رقم : 25868 
 In Class: 18يف الصنف : 18 

 Date: 05/11/2014التاريخ : 2014/11/05 
 . In Respect of: Handbags and beltsمن اجل : حقائب اليد واألحزمة. 

 .In the name of: San Antonio Shoe, Incبأسم : سان أنتونيو شو ، إنك. 
العنــوان : ص .ب 240700 ، ســان أنتونيــو ، يت أكــس 78224 

، الواليــات املتحــدة األمريكيــة 

Address: P.O. Box 240700 , San 
Antonio, TX 78224, United States of 
America 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البرة. هاتف 2989760 

) 136 ( 

Trade Mark No.: 25869 العالمة التجارية رقم : 25869 
In Class: 25 يف الصنف : 25 

 Date: 05/11/2014التاريخ : 2014/11/05 
الضبانــات؛  الصنــادل؛  األحذيــة؛  القــدم؛  ألبســة   : اجــل  مــن 

الجــوارب. 

In Respect of: Footwear; shoes; san-
dals; insoles; socks and belts. 

 .In the name of: San Antonio Shoe, Incبأسم : سان أنتونيو شو ، إنك. 
العنــوان : ص .ب 240700 ، ســان أنتونيــو ، يت أكــس 78224 

، الواليــات املتحــدة األمريكية 

Address: P.O. Box 240700 , San 
Antonio, TX 78224, United States of 
America 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البرة. هاتف 2989760 

) 137 ( 

Trade Mark No.: 25870 العالمة التجارية رقم : 25870 
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In Class: 35 يف الصنف : 35 
Date: 05/11/2014 التاريخ : 2014/11/05 

مــن اجــل : خدمــات عــرض البضائــع عــر وســائل االتصــال لغايــات 

عــرض  خدمــات  واإلعــالن؛  الدعايــة  خدمــات  بالجملــة؛  البيــع 

البضائــع؛ خدمــات تزيــن واجهــات املحــالت؛ خدمــات توزيــع 

العينــات؛ خدمــات الدعايــة واإلعــالن عــر الطلبيــات الريديــة؛ 

خدمــات استشــارات األعــامل املهنيــة؛ خدمــات اإلدارة التجاريــة 

خدمــات  لآلخريــن؛  والخدمــات  البضائــع  ترخيــص  إلجــراءات 

معلومــات األعــامل؛ خدمــات وكاالت االســتراد والتصديــر؛ خدمــات 

الرتويــج ملبيعــات اآلخريــن؛ خدمــات الــراء لآلخريــن )رشاء البضائع 

والخدمــات ألعــامل اآلخريــن(؛ خدمــات التســويق؛ خدمــات تقديــم 

االستشــارات إلدارة املوظفــن؛ خدمــات املعالجــة اإلداريــة لطلبيــات 

ــة 35.  ــة يف الفئ ــن الرعاي ــث ع ــات البح ــراء؛ خدم ال

In Respect of: Presentation of goods 
on communications media, for retail 
purposes; advertising; demonstration 
of goods; shop window dressing; dis-
tribution of samples; advertising by 
mail order; professional business con-
sultancy; commercial administration 
of the licensing of the goods and ser-
vices of others; business information; 
import-export agencies; sales promo-
tion for others; procurement services 
for others [purchasing goods and ser-
vices for other businesses]; marketing; 
personnel management consultancy; 
administrative processing of purchase 
orders; sponsorship search. 

 ,In the name of: San Antonio Shoeبأسم : سان أنتونيو شو ، إنك. 
Inc. 

العنــوان : ص .ب 240700 ، ســان أنتونيــو ، يت أكــس 78224 

، الواليــات املتحــدة األمريكيــة 

Address: P.O. Box 240700 , San 
Antonio, TX 78224, United States of 
America 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البرة. هاتف 2989760 
مالحظــة : ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة   

) 138 ( 

  Trade Mark No.:25871العالمة التجارية رقم : 25871 
 In Class: 10يف الصنف : 10 

 Date: 05/11/2014التاريخ : 2014/11/05 
 In Respect of: Orthotic inserts forمن اجل : حشوات تقويم العظام أللبسة القدم. 

footwear. 
 .In the name of: San Antonio Shoe, Incبأسم : سان أنتونيو شو ، إنك. 
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العنــوان : ص .ب 240700 ، ســان أنتونيــو ، يت أكــس 78224 ، 

الواليــات املتحــدة األمريكيــة 

Address: P.O. Box 240700 , San An-
tonio, TX 78224, United States of 
America 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البرة. هاتف 2989760 

) 139 ( 

  Trade Mark No.:25872العالمة التجارية رقم : 25872 
 In Class: 18يف الصنف : 18 

 Date: 05/11/2014التاريخ : 2014/11/05 
 . In Respect of: Handbags and beltsمن اجل : حقائب اليد واألحزمة. 

 .In the name of: San Antonio Shoe, Incبأسم : سان أنتونيو شو ، إنك. 
ــو ، يت أكــس 78224 ،  ــوان : ص .ب 240700 ، ســان أنتوني العن

الواليــات املتحــدة األمريكيــة 

Address: P.O. Box 240700 , San An-
tonio, TX 78224, United States of 
America 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البرة. هاتف 2989760 

) 140 ( 

  Trade Mark No.:25873العالمة التجارية رقم : 25873 
 In Class: 25يف الصنف : 25 

 Date: 05/11/2014التاريخ : 2014/11/05 
-In Respect of: Footwear; shoes; sanمن اجل : ألبسة القدم؛ األحذية؛ الصنادل؛ الضبانات؛ الجوارب. 

dals; insoles; socks and belts. 
 .In the name of: San Antonio Shoe, Incبأسم : سان أنتونيو شو ، إنك. 

العنــوان : ص .ب 240700 ، ســان أنتونيــو ، يت أكــس 78224 ، 

الواليــات املتحــدة األمريكيــة 

Address: P.O. Box 240700 , San An-
tonio, TX 78224, United States of 
America 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البرة. هاتف 2989760 

) 141 ( 
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  Trade Mark No.:25874العالمة التجارية رقم : 25874 
 In Class: 35يف الصنف : 35 

 Date: 05/11/2014التاريخ : 2014/11/05 
مــن اجــل : خدمــات عــرض البضائــع عــر وســائل االتصــال لغايــات 

عــرض  خدمــات  واإلعــالن؛  الدعايــة  خدمــات  بالجملــة؛  البيــع 

البضائــع؛ خدمــات تزيــن واجهــات املحــالت؛ خدمــات توزيــع 

العينــات؛ خدمــات الدعايــة واإلعــالن عــر الطلبيــات الريديــة؛ 

خدمــات استشــارات األعــامل املهنيــة؛ خدمــات اإلدارة التجاريــة 

خدمــات  لآلخريــن؛  والخدمــات  البضائــع  ترخيــص  إلجــراءات 

معلومــات األعــامل؛ خدمــات وكاالت االســتراد والتصديــر؛ خدمــات 

الرتويــج ملبيعــات اآلخريــن؛ خدمــات الــراء لآلخريــن )رشاء البضائع 

والخدمــات ألعــامل اآلخريــن(؛ خدمــات التســويق؛ خدمــات تقديــم 

االستشــارات إلدارة املوظفــن؛ خدمــات املعالجــة اإلداريــة لطلبيــات 

ــة 35.  ــة يف الفئ ــن الرعاي ــث ع ــات البح ــراء؛ خدم ال

In Respect of: Presentation of goods 
on communications media, for retail 
purposes; advertising; demonstration 
of goods; shop window dressing; dis-
tribution of samples; advertising by 
mail order; professional business con-
sultancy; commercial administration 
of the licensing of the goods and ser-
vices of others; business information; 
import-export agencies; sales promo-
tion for others; procurement services 
for others [purchasing goods and ser-
vices for other businesses]; marketing; 
personnel management consultancy; 
administrative processing of purchase 
orders; sponsorship search. 

 .In the name of: San Antonio Shoe, Incبأسم : سان أنتونيو شو ، إنك. 
العنــوان : ص .ب 240700 ، ســان أنتونيــو ، يت أكــس 78224 

، الواليــات املتحــدة األمريكيــة 

Address: P.O. Box 240700 , San An-
tonio, TX 78224, United States of 
America 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البرة. هاتف 2989760 

) 142 ( 

  Trade Mark No.:25875العالمة التجارية رقم : 25875 
 In Class: 16يف الصنف : 16 

 Date: 05/11/2014التاريخ : 2014/11/05 
-In Respect of: Copying Paper ( Staمن اجل : ورق نسخ ) قرطاسية ( 

tionary ( 
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-In the name of: shrekat paperpal lelseبأسم : رشكة بيربال للصناعات الورقية م خ م 
naat alwaraqiah 

العنــوان : شــعبة بريــد برنبــاال –شــارع حيفــا- عــامرة بســام رمضــان 

–مصنــع بيربــال للصناعــات الورقيــة 

Address: beer nabala shrea Haifa ama-
ret bassam ramadan 

ــاال –شــارع حيفــا- عــامرة بســام  ــد برنب ــغ : شــعبة بري ــوان التبلي عن

ــة  ــال للصناعــات الورقي ــع بيرب رمضــان –مصن

Address for Services  :  beer nabala 
shrea Haifa amaret bassam ramadan 

مالحظــة : ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 

  

) 143 ( 

Trade Mark No.: 25876 العالمة التجارية رقم : 25876 
In Class: 5 يف الصنف : 5 

Date: 05/11/2014 التاريخ : 2014/11/05 
-In Respect of: Pharmaceutical prepaمن اجل : املستحرضات الصيدالنية 

rations 
 In the name of: Velinor AGبأسم : فيلينور ايه جي 

العنــوان : يس/او د. ايــور. ادريــان فــون سيغيســر, كابيلبالتــز 1, 

ســويرسا  لوزيــرن,   6004
Address: c/o Dr. iur. Adrian von Se-
gesser, Kapellplatz 1, 6004 Luzern, 
Switzerland 

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

 3800 Al-Beereh
Address for Services:   

) 144 ( 

  Trade Mark No.:25878العالمة التجارية رقم : 25878 
 In Class: 32يف الصنف : 32 

 Date: 05/11/2014التاريخ : 2014/11/05 
 In Respect of: Fruit juices and fruitمن اجل : عصائر الفواكه ومروبات الفواكه 

drinks 
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-In the name of: DABUR INDIA LIMبأسم : دابر انديا ليمتد 
ITED 

 Address: 8/3, Asaf Ali Road, Newالعنوان : 3/8, اساف عيل رود, نيودلهي – 002 110, الهند 
Delhi – 110 002, India 

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

 3800 Al-Beereh
Address for Services:   

مالحظــة : ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 

) 145 (

Trade Mark No.: 25879 العالمة التجارية رقم : 25879 
In Class: 35 يف الصنف : 35 

Date: 05/11/2014 التاريخ : 2014/11/05 
مــن اجــل : خدمــات الدعايــة واإلعــالن ؛ ادارة األعــامل ؛ إدارة 

املكتبيــة  ؛ األعــامل  التجاريــة  األنشــطة 

In Respect of: Advertising; business 
management; business administration; 
office functions 

 In the name of: Motaz Al-Dweik forبأسم : رشكة معتز الدويك لاللبسة ذ.م.م. 
Clothes L.L.C. 

 ,Address: Dahiet Al Rasheed, Ammanالعنوان : ضاحية الرشيد, عامن, االردن 
Jordan 

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

 3800 Al-Beereh
Address for Services:   

) 146 ( 

  Trade Mark No.:25880العالمة التجارية رقم : 25880 
 In Class: 12يف الصنف : 12 

 Date: 05/11/2014التاريخ : 2014/11/05 
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مــن اجــل : املركبــات, مبــا فيهــا, املركبــات الرياضيــة, ســيارات الــركاب, 

مركبــات الــركاب, مركبــات النقــل, املركبــات متنوعــة االســتخدام, 

الباصــات, الرتيــالت, الرتاكتــورات, الشــاحنات, عجــالت املركبــات, 

ــات مــا  ــة, كافــة اجــزاء ومكون ــة, الدراجــات الهوائي الدراجــات الناري

ذكــر 

In Respect of: LAND VEHICLES, 
NAMELY, SPORT UTILITY VE-
HICLES; PASSENGER CARS; 
VANS; PICK-UPS; MULTI-PUR-
POSE VEHICLES; BUSES; TRAIL-
ERS; TRACTORS; TRUCKS; RAC-
ING MOTOR CARS; VEHICLE 
WHEELS; MOTORCYCLES; BICY-
CLES; STRUCTURAL PARTS AND 
FITTINGS FOR ALL THE AFORE-
SAID GOODS 

-In the name of: SSANGYONG MOبأسم : سانغيونغ موتور كومباين 
TOR COMPANY 

العنــوان : 455-12 )تشــيلغوي-دونغ(, دونغســاك-رو, بيونغتايــك-

يس, غيونغــي-دو, جمهوريــة كوريــا 

Address: 455-12)Chilgoe-dong(, 
Dongsak-ro, Pyeongtaek-si, Gyeong-
gi-do, Republic of Korea 

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

 3800 Al-Beereh
Address for Services:   

) 147 ( 

  Trade Mark No.:25881العالمة التجارية رقم : 25881 
 In Class: 30يف الصنف : 30 

 Date: 05/11/2014التاريخ : 2014/11/05 
مــن اجــل : القهــوة والشــاي والــكاكاو والســكر واألرز والتابيــوكا 

والســاجو ومــا يقــوم مقــام القهــوة ، الدقيــق واملســتحرضات املصنوعة 

ــوى املثلجــة ،  ــات ، والحل ــات والحلوي ــز واملعجن ــوب ، الخب مــن الحب

العســل ودبــس الســكر، الخمــرة ومســحوق الخبــازة ، امللــح والخــردل 

والخــل الصلصــات )التوابــل( ، البهــارات، الثلــج 

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

 In the name of: Signature Snacksبأسم : رشكة سيغنتر سناكس ذ.م.م. 
L.L.C. 



91العدد الثالث عرش      8\ 6\2015

 ,Address: P.O. Box 474006, Dubaiالعنوان : ص ب 474006, ديب, االمارات العربية املتحدة 
United Arab Emirates 

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

 3800 Al-Beereh
Address for Services:   

) 148 ( 

Trade Mark No.: 25882 العالمة التجارية رقم : 25882 
In Class: 30 يف الصنف : 30 

Date: 05/11/2014 التاريخ : 2014/11/05 
مــن اجــل : القهــوة والشــاي والــكاكاو والســكر واألرز والتابيــوكا 

واملســتحرضات  الدقيــق   ، القهــوة  مقــام  يقــوم  ومــا  والســاجو 

املصنوعــة مــن الحبــوب ، الخبــز واملعجنــات والحلويــات ، والحلــوى 

املثلجــة ، العســل ودبــس الســكر، الخمــرة ومســحوق الخبــازة ، امللــح 

ــج  ــارات، الثل ــل( ، البه ــات )التواب ــل الصلص ــردل والخ والخ

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

 In the name of: Signature Snacksبأسم : رشكة سيغنتر سناكس ذ.م.م. 
L.L.C. 

 ,Address: P.O. Box 474006, Dubaiالعنوان : ص ب 474006, ديب, االمارات العربية املتحدة 
United Arab Emirates 

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

 3800 Al-Beereh
Address for Services:   

) 149 ( 

Trade Mark No.: 25883 العالمة التجارية رقم : 25883 
In Class: 37 يف الصنف : 37 

Date: 09/11/2014 التاريخ : 2014/11/09 
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ــاكن  ــاين واملس ــاء املب ــاء االمالك،انش ــة البناء،انش ــل : هندس ــن اج م

ــد  ــر يف وتجدي ــامل التغي ــور(؛ اع ــة )الديك ــقق؛خدمات الزخرف والش

ــة؛  ــة املدني ــاءات الهندس ــة وانش ــاين التجاري ــاكن واملب ــالح املس واص

تركيــب وصيانــة واصــالح املبــاين واملســاكن والشــقق واملصاعــد 

االســالك  وشــبكات  الهــواء  تكييــف  واجهــزة  التدفئــة  واجهــزة 

الكهربائيــة واجهــزة االضــاءة واجهــزة التريــد واالت االنــذار بالحريــق 

واالت االنــذار بالدخــان والطــرق واملــاميش والجســور وخطــوط 

ــع التــرسب  ــاين ومن ــايئ ؛ عــزل املب االنابيــب وخطــوط النقــل الكهرب

فيهــا ؛ تنظيــف املبــاين؛ اعــامل التبييــض )القصــارة( ؛ الســمكرة؛ 

البنــاء؛ اعــامل  اعــامل الدهــان الداخــيل والخارجــي ؛ خدمــات 

ــادن؛  ــب املع ــت ؛ ص ــامل التزفيي ــام( ؛ اع ــت بالرش ــمة )التثبي الرش

التزويــد بالســقالت؛ الخدمــات االستشــارية املتعلقــة بانشــاء االمــالك 

ــة ــكنية والتجاري الس

In Respect of: Construction engi-
neering; construction of properties; 
construction of building, houses and 
apartments; decorating services; alter-
ation, refurbishment and renovation of 
houses, of commercial buildings and 
of civil engineering constructions; in-
stallation, maintenance and repair of 
buildings, houses , apartments, lifts, 
heating apparatus, air conditioning 
apparatus, electrical wiring, lighting 
apparatus, refrigeration apparatus, fire 
alarms, smoke alarms , roads, walk-
ways, bridges, pipelines and transmis-
sion lines; insulating and sealing of 
buildings; cleaning of buildings; plas-
tering; plumbing; interior and exterior 
painting; masonry services; riveting; 
asphalting; metal casting; scaffolding; 
consultancy services relating to the 
construction of residential and com-
mercial properties

 In the name of: Byder for developmentبأسم : رشكة البيدر لالعامر والتطوبر م.خ.م 
& real estate 

 Address: Nablusالعنوان : نابلس- شارع كلية الروضة 
   :Address for Servicesعنوان التبليغ : مكتب الزعبي للمحاماة 

) 150 ( 

  Trade Mark No.:25884العالمة التجارية رقم : 25884 
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 In Class: 14يف الصنف : 14 
 Date: 09/11/2014التاريخ : 2014/11/09 

مــن اجــل : املعــادن النفيســة وكل خليــط منهــا والبضائــع املصنوعــة 

ــرى،  ــات أخ ــة يف فئ ــر املصنف ــا غ ــة به ــادن أو املطلي ــك املع ــن تل م

والزمــن  الوقــت  قيــاس  أدوات   ، الكرميــة  املجوهــرات واألحجــار 

ــة  الدقيق

In Respect of: Precious metals and 
their alloys and goods in precious met-
als or coated therewith, not included 
in other classes; jewellery, precious 
stones; horological and chronometric 
instruments 

-In the name of: Taiba For Gold & Jewبأسم : رشكة طيبة للصياغة واملجوهرات املحدودة 
els Co. Ltd. 

 / Address: Saudi Arabia - Jeddahالعنوان : اململكة العربية السعودية – جده / مركز 
 P.O Box /AGIP - TMP Agents : التبليــغ  عنــوان 

 3800 Al-Beereh
Address for Services:   

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

مبعــزل عــن العالمــة   

) 151 (

  Trade Mark No.:25885العالمة التجارية رقم : 25885 
 In Class: 30يف الصنف : 30 

 Date: 10/11/2014التاريخ : 2014/11/10 
-In Respect of: MACORONI PRODمن اجل : صناعة املعكرونة 

UCTS 
 In the name of: KAMEL EID KAMELبأسم : كامل عيد كامل 

 Address: BETHLEHEM - ALSAF STالعنوان : بيت لحم / شارع الصف 
 Address for Services :  BETHLEHEMعنوان التبليغ : بيت لحم / شارع الصف 

- ALSAF ST 



94العدد الثالث عرش        8\ 6\2015

) 152 ( 

  Trade Mark No.:25886العالمة التجارية رقم : 25886 
 In Class: 29يف الصنف : 29 

 Date: 10/11/2014التاريخ : 2014/11/10 
مــن اجــل : اللحــوم واألســامك ولحــوم الدواجــن والصيــد, خالصــات 

اللحم,فواكــه وخــرضوات محفوظــة ومجففة,مطهوة,هالم)جــيل(

ــات  ــب ومنتج ــكر,البيض ,الحلي ــة بالس ــه مطبوخ ــات وفواك ومربي

ــألكل  ــة ل ــن الصالح ــوت والده ــب ,الزي الحلي

In Respect of: The Meat, poultry meat 
and hunting , meat extracts, the pre-
served 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 Andبأسم : رشكة الجريني ملنتجات األلبان واملواد الغذائية 
Food Industries Company 

 Address: hebronالعنوان : الخليل الرامة 
 Address for Services :  hebronعنوان التبليغ : الخليل الرامة 

) 153 ( 

Trade Mark No.: 25887 العالمة التجارية رقم : 25887 
In Class: 30 يف الصنف : 30 

Date: 10/11/2014 التاريخ : 2014/11/10 
ــودا  ــز، ص ــحوق الخبي ــة، مس ــوة صناعي ــون, قه ــل : يانس ــن اج م

اساســها  مروبــات  الشــوكوالتة،  اساســها  مروبــات  الخبيــز، 

للمروبــات  منكهــات  القهــوة،  اساســها  مروبــات  الــكاكاو، 

ــك،  ــاي، كي ــها الش ــات اساس ــة(، مروب ــوت العطري ــالف الزي )بخ

ــوكوالتة  ــات ش ــوكوالتة، مروب ــة، ش ــر جبن ــل، برغ ــوى، كرامي حل

ــة )بهــار(، كبــش قرنفــل )بهــار(، كاكاو، قهــوة، مــع الحليــب، قرف

In Respect of: aniseed, artificial cof-
fee, baking powder, baking soda, choc-
olate-based beverages, cocoa-based 
beverages, coffee-based beverages, 
flavorings, other than essential oils, for 
beverages; tea-based beverages, cakes;
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مروبــات قهــوة مــع حليــب، قهــوة غــر محمصــة، توابــل، 

حلويــات، كعــك محــى، ملــح، كــري )بهــار(، كســرتد، لــنب مجمــد 

)حلويــات مثلجــة(، جــيل فواكــه )حلويــات(، زنجبيــل )بهــار(، 

دبــس الســكر، حــالوة طحينيــة، عســل نحــل، منقوعــات غــر طبية، 

ــوى  ــية حل ــوكوالتة، موس ــية ش ــات(، موس ــوس )حلوي ــرة، س خم

الفاكهــة، جــوزة الطيــب، فطائــر محــالة )بانكيــك(، حلويــات 

ــران  ــك(، ارز، زعف ــور )كع ــي ف ــدة، بت ــكويت بالزب ــاع، بس بالنعن

)توابــل(، ســاغو ، سندويشــات، توابــل، رشاب )مثلجــات( بهــارات، 

نشــا الطعــام، ســكر، حلويــات الســكر، ســويش، محليــات طبيعيــة، 

ــج،  ــة، شــاي، شــاي مثل ــع، تبول ــات بالنعن ــات ســكرية، حلوي حلوي

ــل.  ــة الوف ــل ، كعك ــام، خ ــم للطع كرك

candy*, caramels [candy], cheeseburg-
ers [sandwiches], chocolate; chocolate 
beverages with milk, cinnamon [spice]; 
cloves [spice, cocoa, coffee, coffee 
beverages with milk, unroasted cof-
fee, spices, confectionery / sugar con-
fectionery, donuts, salt, curry )spice(, 
custard, frozen yogurt [confectionery 
ices], fruit jellies [confectionery], gin-
ger [spice], molasses, halvah, honey, 
marinades )not of medical purposes( , 
yeast*, stick liquorices [confectionery], 
chocolate mousses, Fruit dessert mouss-
es [confectionery], nutmegs, pancakes, 
peppermint sweets, biscuits / cookies, 
petit-beurre biscuits, rice saffron [sea-
soning], sago, sandwiches, seasonings, 
sherbets [ices] , spices, starch for food, 
sugar* , sushi, natural sweeteners, mint 
for confectionery, tabbouleh, tea*, iced 
tea, turmeric*, vinegar, waffles 

 In the name of: Kasih Factories Groupبأسم : مجموعة مصانع الكسيح للمواد الغذائية 
for Foodstuffs 

 ,Address: P.O. Box: 150, ZARQA13110العنوان : ص ب: 150 الزرقاء, 13110االردن 
Jordan 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : عامرة جالريا سنرت ، نابلس ، ص.ب : 768 

) 154 ( 

  Trade Mark No.:25888العالمة التجارية رقم : 25888 
 In Class: 19يف الصنف : 19 

 Date: 10/11/2014التاريخ : 2014/11/10 
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مــن اجــل : عــى مــواد البناء–انابيــب فاســية غــر معدنيــة للمبــاين 

اســفلت وزفــت وقــار مبــاين غــر معدنيــة قابلــة للنقــل نصــب غــر 

نية  معد

In Respect of: mouments not of met-
al able building non metalic transport 
bitmen nonrigid pipes for buildings 
asphelt pitch and non metalic building 
materials 

 In the name of: al nabaa co stones andبأسم : رشكة النبعة الجديدة للحجارة والرخام 
marble 

 Address: hebronالعنوان : الخليل 
 Address for Services :  hebronعنوان التبليغ : الخليل 

 Jerusalem Stones مالحظــة : ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام عبــارة

الوصفيــة واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة   

) 155 (

  Trade Mark No.:25889العالمة التجارية رقم : 25889 
 In Class: 25يف الصنف : 25 

 Date: 10/11/2014التاريخ : 2014/11/10 
 In Respect of: Clothes, Shoesمن اجل : مالبس وأحذيه 

-In the name of: SHAREKAT MILAبأسم : رشكة ميالنو التجاريه 
NO AL TEJARIA 

 RAMALLAH - AL MAHATA AL : العنــوان 

 MARKAZI
Address: رام الله - املحطه املركزيه - الطابق االريض 

 MAHATA RAMALLAH - AL : عنــوان التبليــغ

 AL MARKAZI
Address for Servicesاملحطــه  - اللــه  رام     : 

الطابــق االريض  -  املركزيــه 

) 156 ( 

 



97العدد الثالث عرش      8\ 6\2015

  Trade Mark No.:25890العالمة التجارية رقم : 25890 
 In Class: 1يف الصنف : 1 

 Date: 11/11/2014التاريخ : 2014/11/11 
 In Respect of: adhesives a dhesivesمن اجل : مواد اللصق املستخدمة بالصناعه 

used in industy 
 In the name of: GAHAITH NA’AEMبأسم : غيث نعيم صالح حموضة 

SALEH HMUODA 
-Address: NABLUS - ALGABAالعنوان : نابلس الشجبل الشاميل - جوال : 0599748021 

LAL AL SHAMALI - JAWWAL : 
0599748021 

-Address for Services :  NABLUS - ALعنوان التبليغ : نابلس الشجبل الشاميل - جوال : 0599748021 
GABALAL AL SHAMALI - JAWW-
AL : 0599748021 

) 157 ( 

  Trade Mark No.:25891العالمة التجارية رقم : 25891 
 In Class: 6يف الصنف : 6 

 Date: 12/11/2014التاريخ : 2014/11/12 
 In Respect of: SAFTY DOORSمن اجل : ابواب االمان 

 In the name of: MALEK KH Mبأسم : مالك خليل محمد دوفش 
DOFESH 

 Address: AL KHALILالعنوان : الخليل منرة 
   :Address for Servicesعنوان التبليغ : الخليل دوار ابن رشد 

مالحظــة : ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام عبــارة MULTI DOORS الوصفيــة 

واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمة   

) 158 (

  Trade Mark No.:25892العالمة التجارية رقم : 25892 
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 In Class: 5يف الصنف : 5 
 Date: 12/11/2014التاريخ : 2014/11/12 

مــن اجــل : الــورق والشــاش والقطــن املســتعمل يف املجــال الصيــديل 

والصحــي والبشــاكر والفــوط الصحيــه بأنواعها 

In Respect of: Paper or Tissuse and 
Cotton used in pharmaceutical and 
sanitary preparations ; sanitary towels 
and pads 

 In the name of: sharket nuqul ekhwanبأسم : رشكة نقل اخوان . ذم م 
limted 

 ,Address: P.O. Box: 154 Amman 11118العنوان : ص ب: 154 عامن 11118 , االردن 
jordan 

ــامرة  ــس ع ــة نابل ــة الفكري ــرة للملكي ــراس ات ــغ : ف ــوان التبلي عن

جالريــا ســنرت ص ب 768 

Address for Services:   

) 159 ( 

  Trade Mark No.:25893العالمة التجارية رقم : 25893 
 In Class: 3يف الصنف : 3 

 Date: 12/11/2014التاريخ : 2014/11/12 
 .In Respect of: Cosmetic productsمن اجل : مواد التجميل. 
 .In the name of: BIODUE S.p.Aبأسم : بويدو أس.يب.إيه. 

العنــوان : فيــا إيه.لورينزيتــي 3/إيــه – ل و يس. ســامبوكا فــال دي 

بيســا ، 50028 تافارنيلــيل فــال دي بيســا )أف أي( ، إيطاليــا. 

Address: Via A.Lorenzetti 3/A – Loc. 
Sambuca Val di Pesa, 50028 Tavarnelle 
Val Di Pesa )FI(, Italy 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البرة. هاتف 2989760 

) 160 ( 

Trade Mark No.: 25894 العالمة التجارية رقم : 25894 
In Class: 9 يف الصنف : 9 

Date: 12/11/2014 التاريخ : 2014/11/12 
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مــن اجــل : األجهــزة والعدد العلميــة والبحريــة الخاصة والســينامئية 

ــاذ  ــة(، واإلنق ــط )املراقب ــارات– وعملوالضب ــة النظ ــة بصناع والخاص

والتعليــم– األجهــزة الذاتيــة األتوماتيكيالناطقــة– الخزائــن الراصــدة 

ــة يف  ــاث العلمي ــة )بح ــدد العلمي ــزة والع ــق– األجه ــاء الحري إطف

ــها( أي  ــفن نفس ــدا الس ــة )ع ــدد البحري ــزة والع ــل( 0 األجه املعام

ــاس يف  ــات والقي ــد املالحظ ــال ورص ــل اإلرس ــة بنق ــزة الخاص األجه

بــرج الســفينة األجهــزة امليكانيكيــة الكهربائيــة وجهــزة الحراريــات 

املكــواة  اليدويــة–  الكهربائيــة  اللحــام  )كاويــات  الكهربائيــة 

الوســائد املدفــأة كهربائيــاً– األرديــة   0 الكهربائيــة املســطحة( 

ــزة  ــس عــى الجســم– األجه ــي تلب ــاف الت ــاً– األصن ــأة كهربائي املدف

الكهربائيــة لتدفئــة القــدم– قداحــات الســيجار الكهربائيــة ويرهــا– 

ــاً.  ــأة كهربائي ــة املدف األغطي

In Respect of: Scientific, nautical, sur-
veying, electric, photographic, cine-
matographic,optical, weighing, measur-
 ing, signalling, checking )supervision(,
 life-saving and teaching apparatus and
 instruments; apparatus for recording,
 transmission or reproduction of sound
or images; magnetic data carriers, re-
cording discs; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operat-
 ed apparatus; cash registers, calculating
 machines, data processing equipment
and computers; fire-extinguishing appa-
 ratus

-In the name of: sheriket masnaa al subبأسم : رشكة مصنع الصباريني للصناعات البالستيكية 
arinee llseena’at alblastikya’a 

 Address: jenin - almantiqa al sena’ehالعنوان : جنن / املنطقة الصناعية 
 Address for Services :  jenin - almantiqaعنوان التبليغ : جنن / املنطقة الصناعية 

al sena’eh 

) 161 ( 

Trade Mark No.: 25895 العالمة التجارية رقم : 25895 
In Class: 5 يف الصنف : 5 

Date: 12/11/2014 التاريخ : 2014/11/12 
مــن اجــل : مــواد تخديــر و مــواد تبايــن إشــعاعي لغايــات طبيــة و 

مســتحرضات تشــخيص لغايــات طبيــة و موّصــالت كيميائيــة ألقطــاب 

ــة أو  ــات طبي ــة لغاي ــف كيميائي ــايئ و كواش ــب الكهرب ــط القل مخط

بيطريــة و مســتحرضات حيويــة لغايــات طبيــة و أوســاط لالســتنبات 

البكتــري و مــواد مغذيــة للكائنــات العضويــة الدقيقــة و مســتنبتات 

كائنــات عضويــة دقيقــة لإلســتخدام الطبــي والبيطــري و مســتنبتات 

نســيجية حيويــة لغايــات طبيــة

In Respect of: Anaesthetics; Radiolog-
ical contrast substances for medical 
purposes; Diagnostic preparations for 
medical purposes; Chemical conduc-
tors for electrocardiograph electrodes; 
Chemical reagents for medical or vet-
erinary purposes; Biological prepa-
rations for pharmaceutical purposes; 
Media for bacteriological cultures; 
Nutritive substances for micro-organ-
isms; Cultures of microorganisms for
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medical and veterinary use; Biological 
tissue cultures for medical purposes. 

-In the name of: .SHENZHEN MINبأسم : شينزهن ميندراي بييو- ميديكال الكرتونيكس كو.،ليمتد 
DRAY BIO-MEDICAL ELECTRON-
ICS CO., LTD 

العنــوان : مينــدراي بيلدينــغ ، كيجــي 12 روود ســوث ، هــاي- 

تيــك انداســرتيال بــارك ، نانشــان ، شــينزهن 518057 ,جمهوريــة 

الصــن الشــعبية 

Address: Mindray Building, Keji 
12th Road South, High-tech Industri-
al Park, Nanshan, Shenzhen 518057, 
P.R. China 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : حمزة عى بني عودة-طمون- نابلس 

) 162 ( 

Trade Mark No.: 25896 العالمة التجارية رقم : 25896 
In Class: 10 يف الصنف : 10 

Date: 12/11/2014 التاريخ : 2014/11/12 
مــن اجــل : أجهــزة ومعــدات جراحيــة و أجهــزة تخديــر و أجهــزة 

وأدوات طبيــة و أجهــزة لإلســتعامل يف التحاليــل الطبيــة و أجهــزة 

اختبــار لغايــات طبيــة و أجهــزة تشــخيص لغايــات طبيــة و أجهــزة 

ــالت  ــة و مزي ــوق صوتي ــة ف ــدات الطبي ــعة و املع ــة باألش املعالج

الرجفــة القلبيــة و مزيــالت الرجفــة القلبيــة و أرسّة وبخاصــة 

املصنوعــة لغايــات طبيــة و مضخــات لغايــات طبيــة و أجهــزة 

قيــاس ضغــط الــدم و أقطــاب كهربائيــة لإلســتخدام الطبــي و رقــع 

ــي ــس اإلصطناع ــزة للتنف ــة[ و أجه ــواد إصطناعي ــة ]م جراحي

In Respect of: Surgical apparatus and 
instruments; Anaesthetic apparatus; 
Medical apparatus and instruments; 
Apparatus for use in medical analysis; 
Testing apparatus for medical purposes; 
Diagnostic apparatus for medical pur-
poses; Radiotherapy apparatus; Med-
ical ultrasound equipment; Defibrilla-
tors; Beds, specially made for medical 
purposes; Pumps for medical purposes; 
Sphygmomanometers; Electrodes for 
medical use; Surgical implants [artifi-
cial materials]; Apparatus for artificial 
respiration

-In the name of: .SHENZHEN MINبأسم : شينزهن ميندراي بييو- ميديكال الكرتونيكس كو.،ليمتد 
DRAY BIO-MEDICAL ELECTRON-
ICS CO., LTD 

ــاي-  ــوث ، ه ــي 12 روود س ــغ ، كيج ــدراي بيلدين ــوان : مين العن

تيــك انداســرتيال بــارك ، نانشــان ، شــينزهن 518057 ,جمهورية 

الصــن الشــعبية 

Address: Mindray Building, Keji 12th 
Road South, High-tech Industrial Park, 
Nanshan, Shenzhen 518057, P.R. China 
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   :Address for Servicesعنوان التبليغ : بر زيت - رام الله 

) 163 ( 

  Trade Mark No.:25897العالمة التجارية رقم : 25897 
 In Class: 35يف الصنف : 35 

 Date: 12/11/2014التاريخ : 2014/11/12 
ــل  ــامل وتفعي ــه االع ــالن وادارة وتوجي ــة واالع ــل : الدعاي ــن اج م

ــي  ــاط املكتب النش

In Respect of: Advertising; business 
management; business administration; 
office functions 

 In the name of: SHAREKET HAYAبأسم : رشكة هيا ديزاين للدعاية واالعالن 
DEZAIEN LEL DE’DE WALI’LAN 

العنــوان : نابلــس - بجانــب املجمــع الغــريب - عــامرة االرساء الطابــق 

الثامن - تلفــون : 092385514 

Address: NABLUS - ALMUJAM’A AL 
GHARBE AMARET ALISRA’ TABEQ 
8 

عنــوان التبليــغ : نابلــس - بجانــب املجمــع الغــريب - عــامرة االرساء 

الطابــق الثامــن - تلفــون : 092385514 

Address for Services :  NABLUS - AL-
MUJAM’A AL GHARBE AMARET 
ALISRA’ TABEQ 8 

) 164 ( 

  Trade Mark No.:25898العالمة التجارية رقم : 25898 
 In Class: 35يف الصنف : 35 

 Date: 12/11/2014التاريخ : 2014/11/12 
مــن اجــل : اإلعــالن واألعــامل املهنيــة وتتعلــق هــذه الفئــة بالخدمات 

التــي يؤديهــا األشــخاص والهيئات. 

In Respect of: Advertising; business 
management; business administration; 
office functions 

 In the name of: najat kahled alsharefبأسم : نجاة خالد ماجد الريف 
 Address: alezaryaالعنوان : العيزرية 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : العيزرية 
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ــارات والرســومات ذات  ــامت والعب ــق باســتخدام الكل ــة املطل ــا حــق الحامي ــة اليعطــي اصحابه مالحظــة : ان تســجيل هــذه العالم

االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة   

) 165 ( 

  Trade Mark No.:25900العالمة التجارية رقم : 25900 
 In Class: 32يف الصنف : 32 

 Date: 13/11/2014التاريخ : 2014/11/13 
ــرى  ــات االخ ــة واملروب ــة والغازي ــاه املعدني ــرة، املي ــل : الب ــن اج م

ــر  ــزات العصائ ــه، مرك ــر الفواك ــه وعص ــة، رشاب الفواك ــر الكحولي غ

ــرات  ــات والتحض ــات، الراب ــع املروب ــرى لصن ــتحرضات األخ واملس

ــراب(.  ــر وال ــع العصائ ــة بصن الخاص

In Respect of: in respect of )Beer, 
miniral and aerated water and other 
non- alcoholic drinks, fruit drinks,and 
fruit juices, syrups and other prepera-
tions for making beverages and juice 

-In the name of: SHAREKAT konya llبأسم : رشكة كونيا للمواد الغذائية م.خ.م 
mawad al gheezaeea, M.KH.M 

-Address: RAMALLAH- FALالعنوان : رام الله - فلسطن 
E S T E E N 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام الله - فلسطن 

) 166 ( 

  Trade Mark No.:25901العالمة التجارية رقم : 25901 
 In Class: 30يف الصنف : 30 

 Date: 13/11/2014التاريخ : 2014/11/13 
ــة، االرز،  ــوة االصطناعي ــكاكاو والقه ــاي وال ــوة والش ــل : لقه ــن اج م

التابيــوكا والســاغو، الدقيــق، املســتحرضات املصنوعــة مــن الحبــوب، 

الخبــز والفطائــر والحلويــات، الحلويــات املثلجــة، عســل النحــل 

والعســل االســود، الخمــرة ومســحوق الخبــز، امللــح، الخــردل، الخــل، 

ــج(.  ــارات، الثل ــل(، البه والصلصــات )التواب

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 )condiments(; spices; ice 

-In the name of: SHAREKAT konya llبأسم : رشكة كونيا للمواد الغذائية م.خ.م 
mawad al gheezaeea, M.KH.M 
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-Address: RAMALLAH- FALالعنوان : رام الله - فلسطن 
E S T E E N 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام الله - فلسطن 
 

) 167 (

Trade Mark No.: 25902 العالمة التجارية رقم : 25902 
In Class: 29 يف الصنف : 29 

Date: 13/11/2014 التاريخ : 2014/11/13 
مــن اجــل : اللحــوم واالســامك ولحــوم الدواجــن والصيــد، خالصــات 

اللحــم، فواكــه وخــرضاوات محفوظــة ومجففــة ومطهــرة، هــالم) 

جيــيل( ومربيــات وفواكــه مطبوخــة بالســكر، البيــض والحليــب 

ومنتجــات الحليــب، الزيــوت والدهــون الصالحــة لــألكل(. 

 In Respect of: Meat, fish, poultry and
 game; meat extracts; preserved, dried
and cooked fruits and vegetables; jel-
 lies, jams, compotes; eggs, milk and
 milk products; edible oils and fats

-In the name of: SHAREKAT konya llبأسم : رشكة كونيا للمواد الغذائية م.خ.م 
 mawad al gheezaeea, M.KH.M

-Address: RAMALLAH- FALالعنوان : رام الله - فلسطن 
 ESTEEN

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام الله - فلسطن 

) 168 ( 

  Trade Mark No.:25903العالمة التجارية رقم : 25903 
 In Class: 29يف الصنف : 29 

 Date: 13/11/2014التاريخ : 2014/11/13 
مــن اجــل : اللحــوم واالســامك ولحــوم الدواجــن والصيــد، خالصــات 

اللحــم، فواكــه وخــرضاوات محفوظــة ومجففــة ومطهــرة، هــالم) 

جيــيل( ومربيــات وفواكــه مطبوخــة بالســكر، البيــض والحليــب 

ومنتجــات الحليــب، الزيــوت والدهــون الصالحــة لــألكل(. 

In Respect of: Meat, fish, poultry and 
game; meat extracts; preserved, dried 
and cooked fruits and vegetables; jel-
lies, jams, compotes; eggs, milk and 
milk products; edible oils and fats 
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-In the name of: SHAREKAT konya llبأسم : رشكة كونيا للمواد الغذائية م.خ.م 
mawad al gheezaeea, M.KH.M 

-Address: RAMALLAH- FALالعنوان : رام الله - فلسطن 
E S T E E N 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام الله - فلسطن 

) 169 ( 

  Trade Mark No.:25904العالمة التجارية رقم : 25904 
 In Class: 30يف الصنف : 30 

 Date: 13/11/2014التاريخ : 2014/11/13 
ــة، االرز،  ــوة االصطناعي ــكاكاو والقه ــاي وال ــوة والش ــل : لقه ــن اج م

ــوب،  ــق، املســتحرضات املصنوعــة مــن الحب ــوكا والســاغو، الدقي التابي

الخبــز والفطائــر والحلويــات، الحلويــات املثلجــة، عســل النحــل 

والعســل االســود، الخمــرة ومســحوق الخبــز، امللــح، الخــردل، الخــل، 

ــج(.  ــارات، الثل ــل(، البه ــات )التواب والصلص

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 )condiments(; spices; ice 

-In the name of: SHAREKAT konya llبأسم : رشكة كونيا للمواد الغذائية م.خ.م 
mawad al gheezaeea, M.KH.M 

-Address: RAMALLAH- FALالعنوان : رام الله - فلسطن 
E S T E E N 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام الله - فلسطن 

) 170 (

  Trade Mark No.:25905العالمة التجارية رقم : 25905 
 In Class: 32يف الصنف : 32 

 Date: 13/11/2014التاريخ : 2014/11/13 
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مــن اجــل : البــرة، امليــاه املعدنيــة والغازيــة واملروبــات االخــرى 

غــر الكحوليــة، رشاب الفواكــه وعصــر الفواكــه، مركــزات العصائــر 

واملســتحرضات األخــرى لصنــع املروبــات، الرابــات والتحضــرات 

الخاصــة بصنــع العصائــر والــراب 

In Respect of: in respect of )Beer, mini-
ral and aerated water and other non- 
alcoholic drinks, fruit drinks,and fruit 
juices, syrups and other preperations for 
making beverages and juice 

-In the name of: SHAREKAT konya llبأسم : رشكة كونيا للمواد الغذائية م.خ.م 
mawad al gheezaeea, M.KH.M 

 Address: RAMALLAH- FALESTEENالعنوان : رام الله - فلسطن 
   :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام الله - فلسطن 

) 171 ( 

  Trade Mark No.:25906العالمة التجارية رقم : 25906 
 In Class: 35يف الصنف : 35 

 Date: 13/11/2014التاريخ : 2014/11/13 
ــه األعــامل  ــالن وإدارة وتوجي ــة واالع ــات الدعاي ــن اجــل : خدم م

ــي.  ــل النشــاط املكتب وتفعي

In Respect of: Advertising; business 
management; business administration; 
office functions. 

 In the name of: Sharekat Birzet Liبأسم : رشكة برزيت للمروبات والتسويق. 
lmashrobat W Al Tasoyq. 

 Address: Palestine – Ramallah – Birzetالعنوان : فلسطن – رام الله – برزيت – املنطقة الصناعية. 
– the Industrial area. 

عنــوان التبليــغ : البــرة، مركــز البــرة التجــاري/ ط6، صنــدوق 

 .)3663( بريــد 

Address for Services:   

مالحظــة : ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة   

) 172 ( 
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  Trade Mark No.:25907العالمة التجارية رقم : 25907 
 In Class: 42يف الصنف : 42 

 Date: 13/11/2014التاريخ : 2014/11/13 
 / In Respect of: Consultancy Servicesمن اجل : دراسات املشاريع التقنية / االبحاث التقنية 

Technical Research 
-In the name of: Sharek Massar Lelisبأسم : رشكة مسار لإلستشارات والخدمات الفنية 

tisharat wa AlKadamat AlFanieh 
-Address: 7 Al Kawther street – Al Biالعنوان : 7 شارع الكوثر – البرة 

reh 
 Address for Services7   : Al Kawtherعنوان التبليغ : 7 شارع الكوثر – البرة 

street – Al Bireh 

) 173 ( 

Trade Mark No.: 25908 العالمة التجارية رقم : 25908 
In Class: 5 يف الصنف : 5 

Date: 13/11/2014 التاريخ : 2014/11/13 
الغذائيــة  الحميــة  الفيتامينــات, مــواد  مــن اجــل : مســتحرضات 

الغذائيــة املكمــالت  االطفــال,  اغذيــة  الطبيــة,  لالغــراض 

 In Respect of: Vitamin preparations,
dietetic substances adapted for med-
 ical use, food for babies, nutritional
supplements

-In the name of: SANBOY COMERبأسم : سانبوي كومرسيو دي بروداكتوس اليمينتيكيوس, اس.ال.
CIO DE PRODUCTOS ALIMENTI-
CIOS, S.L.

دي  بــوي  ســانت   08830  ,20-18 اوســكا,  يس.   : العنــوان 

اســبانيا لوبريغــات, 

Address: c. Osca, 18-20, 08830 Sant 
Boi de Llobregat, Spain

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

 3800 Al-Beereh
Address for Services:  

) 174 ( 

  Trade Mark No.:25909العالمة التجارية رقم : 25909 
 In Class: 5يف الصنف : 5 

 Date: 13/11/2014التاريخ : 2014/11/13 
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الغذائيــة  الحميــة  الفيتامينــات, مــواد  : مســتحرضات  اجــل  مــن 

الغذائيــة املكمــالت  االطفــال,  اغذيــة  الطبيــة,  لالغــراض 

In Respect of: Vitamin preparations, 
dietetic substances adapted for med-
ical use, food for babies, nutritional 
supplements

-In the name of: SANBOY COMERبأسم : سانبوي كومرسيو دي بروداكتوس اليمينتيكيوس, اس.ال.
CIO DE PRODUCTOS ALIMENTI-
CIOS, S.L.

دي  بــوي  ســانت   08830  ,20-18 اوســكا,  يس.   : العنــوان 

اســبانيا لوبريغــات, 

Address: c. Osca, 18-20, 08830 Sant 
Boi de Llobregat, Spain

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

 3800 Al-Beereh
Address for Services:  

) 175 ( 

  Trade Mark No.:25910العالمة التجارية رقم : 25910 
 In Class: 5يف الصنف : 5 

 Date: 13/11/2014التاريخ : 2014/11/13 
الغذائيــة  الحميــة  الفيتامينــات, مــواد  : مســتحرضات  اجــل  مــن 

الغذائيــة املكمــالت  االطفــال,  اغذيــة  الطبيــة,  لالغــراض 

In Respect of: Vitamin preparations, 
dietetic substances adapted for med-
ical use, food for babies, nutritional 
supplements

-In the name of: SANBOY COMERبأسم : سانبوي كومرسيو دي بروداكتوس اليمينتيكيوس, اس.ال.
CIO DE PRODUCTOS ALIMENTI-
CIOS, S.L.

دي  بــوي  ســانت   08830  ,20-18 اوســكا,  يس.   : العنــوان 

اســبانيا لوبريغــات, 

Address: c. Osca, 18-20, 08830 Sant 
Boi de Llobregat, Spain

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

3800 Al-Beereh
Address for Services:  

) 176 ( 
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  Trade Mark No.:25911العالمة التجارية رقم : 25911 
 In Class: 35يف الصنف : 35 

 Date: 13/11/2014التاريخ : 2014/11/13 
مــن اجــل : خدمــات الدعايــة واإلعــالن ؛ ادارة األعــامل ؛ إدارة 

ــارات،  ــغيل املط ــة, ادارة وتش ــامل املكتبي ــة ؛ األع ــطة التجاري األنش

ادارة االعــامل يف مجــال النقــل 

In Respect of: Advertising; business 
management; business administration; 
office functions, airport management 
and operation, business Administra-
tion in the field of transportation 

 In the name of: Hamad Internationalبأسم : رشكة ادارة وتشغيل مطار حمد الدويل 
Airport Management and Operational 
Company 

 Address: P.O. Box 24659 Doha, Qatarالعنوان : ص ب 24659 الدوحة, قطر 
 P.O Box /AGIP - TMP Agents : التبليــغ  عنــوان 

 3800 Al-Beereh
Address for Services:   

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

مبعــزل عــن العالمــة   

) 177 ( 

  Trade Mark No.:25912العالمة التجارية رقم : 25912 
 In Class: 39يف الصنف : 39 

 Date: 13/11/2014التاريخ : 2014/11/13 
مــن اجــل : خدمــات النقــل ؛ خدمــات تعبئــة )تغليــف( وتخزيــن 

البضائــع ؛ خدمــات تنظيــم الرحــالت, النقــل الجــوي للــركاب 

ــفر،  ــات الس ــلع، ترتيب ــن الس ــف وتخزي ــلع والتغلي ــع والس والبضائ

النقــل الجــوي، ترتيــب الرحــالت البحريــة، ترتيبــات الســياحة، حجــز 

ــم  ــل، تقدي ــز النق ــع، حج ــد الرسي ــات الري ــفر، خدم ــد للس املقاع

ــل  ــة بالنق ــات متعلق معلوم

In Respect of: Transport; packaging and 
storage of goods; travel arrangement, 
air transport for passengers, goods 
and products packaging and storage of 
goods; travel arrangement, Air trans-
port, arranging of cruises, arranging of 
tours, booking of seats for travel, cou-
rier services, transport reservation, pro-
viding transportation information 
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 In the name of: Hamad Internationalبأسم : رشكة ادارة وتشغيل مطار حمد الدويل 
Airport Management and Operational 
Company 

 Address: P.O. Box 24659 Doha, Qatarالعنوان : ص ب 24659 الدوحة, قطر 
 P.O Box /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ

 3800 Al-Beereh
Address for Services:   

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

مبعــزل عــن العالمــة   

) 178 ( 

  Trade Mark No.:25913العالمة التجارية رقم : 25913 
 In Class: 29يف الصنف : 29 

 Date: 16/11/2014التاريخ : 2014/11/16 
 In Respect of: DATSمن اجل : متور 

 In the name of: Amer Hasan Mhamedبأسم : امر حسن محميد ابو محميد 
Abu Mahamed 

 Address: Bethlehem/Zaatraالعنوان : بيت لحم //زعرتة 
-Address for Services :  Bethlehem/Zaaعنوان التبليغ : بيت لحم //زعرتة 

tra 

ــارات والرســومات ذات  ــق باســتخدام الكلــامت والعب ــة املطل ــا حــق الحامي مالحظــة : ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابه

االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة   

 

) 179 (

  Trade Mark No.:25915العالمة التجارية رقم : 25915 
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 In Class: 16يف الصنف : 16 
 Date: 16/11/2014التاريخ : 2014/11/16 

 In Respect of: cups and food vesselsمن اجل : الكاسات واوعية الطعام املصنوعة من الكرتون 
made of cardboard 

 In the name of: AL SHARIKA ALبأسم : الركة العاملية للكاسات 
ALAMIA LLKASAT 

 Address: ALKHALILالعنوان : الخليل ترقوميا 0599229666 
 Address for Services :  ALKHALILعنوان التبليغ : الخليل ترقوميا 0599229666 

) 180 ( 

  Trade Mark No.:25916العالمة التجارية رقم : 25916 
 In Class: 29يف الصنف : 29 

 Date: 16/11/2014التاريخ : 2014/11/16 
 In Respect of: dairy productمن اجل : منتجات االلبان 

 .In the name of: pinar general trading coبأسم : رشكة البينار للتجارة العامة 
 Address: albirah industreal zoonالعنوان : البرة املنطقة الصناعية 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : البرة املنطقة الصناعية 
مالحظــة : ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 

) 181 ( 

  Trade Mark No.:25917العالمة التجارية رقم : 25917 
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 In Class: 29يف الصنف : 29 
 Date: 16/11/2014التاريخ : 2014/11/16 

 In Respect of: dairy productمن اجل : منتجات االلبان 
 .In the name of: pinar general trading coبأسم : رشكة البينار للتجارة العامة 

 Address: albirah industreal zoonالعنوان : البرة املنطقة الصناعية 
   :Address for Servicesعنوان التبليغ : البرة املنطقة الصناعية 

مالحظــة : ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة   

) 182 ( 

  Trade Mark No.:25918العالمة التجارية رقم : 25918 
 In Class: 29يف الصنف : 29 

 Date: 16/11/2014التاريخ : 2014/11/16 
 In Respect of: dairy productمن اجل : منتجات االلبان 

 .In the name of: pinar general trading coبأسم : رشكة البينار للتجارة العامة 
 Address: albirah industreal zoonالعنوان : البرة املنطقة الصناعية 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : البرة املنطقة الصناعية 
مالحظــة : ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة   

) 183 ( 

  Trade Mark No.:25919العالمة التجارية رقم : 25919 
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 In Class: 29يف الصنف : 29 
 Date: 16/11/2014التاريخ : 2014/11/16 

 In Respect of: dairy productمن اجل : منتجات االلبان 
 .In the name of: pinar general trading coبأسم : رشكة البينار للتجارة العامة 

 Address: albirah industreal zoonالعنوان : البرة املنطقة الصناعية 
   :Address for Servicesعنوان التبليغ : البرة املنطقة الصناعية 

مالحظــة : ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة   

) 184 ( 

  Trade Mark No.:25920العالمة التجارية رقم : 25920 
 In Class: 29يف الصنف : 29 

 Date: 16/11/2014التاريخ : 2014/11/16 
 In Respect of: dairy productمن اجل : منتجات االلبان 

 .In the name of: pinar general trading coبأسم : رشكة البينار للتجارة العامة 
 Address: albirah industreal zoonالعنوان : البرة املنطقة الصناعية 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : البرة املنطقة الصناعية 

) 185 ( 

  Trade Mark No.:25921العالمة التجارية رقم : 25921 

 In Class: 29يف الصنف : 29 
 Date: 18/11/2014التاريخ : 2014/11/18 

ــا  ــع أنواعه ــتقاتهم بجمي ــان ومش ــبان واألجبــــ ــل : األلــ ــن اج م

ــة  ــرضوات والفواكــة املحفوظ ــامك والخ ــور واألس ــوم والطي ، اللح

واملجففــة واملطهــرة واملعلبــات بجميــع أنواعهــا – الجيــى واملربــات 

ــألكل  ــدة ل ــون املع ــوت والده والزي

In Respect of: Dairy and dairy products 
of all kinds, meat, poultry, fish, pre-
served, dried and cooked fruits and veg-
etables; cans of all kinds, jellies, jams, 
edible oils and fats 
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بأســم : رشكــة الصبــاح للصناعــات الغذائيــة - رشكــة مســاهمة 

ــة  مرصي

In the name of: Al-Sabah for Food In-
dustries - Joint stock company 

ــال دوبلكــس – ســموحة –  ــوان : 13 شــارع ذىك رجــب – في العن

ــر – األســكندرية .  ســيدى جاب

Address: 13 Rajab Zaki Street - Duplex 
Villa - Smouha - Sidi Gaber - Alexan-
dria. 

ــه الفكريــه ص.ب 219 نابلــس-  عنــوان التبليــغ : ســامس للملكي

فلســطن 

Address for Services:   

) 186 ( 

  Trade Mark No.:25922العالمة التجارية رقم : 25922 
 In Class: 32يف الصنف : 32 

 Date: 18/11/2014التاريخ : 2014/11/18 
-In Respect of: Juices, fruit juices, minمن اجل : العصائر وعصائر الفاكهه واملياه الغازيه واملعدنية 

eral and aerated waters. 
-In the name of: Al-Sabah for Food Inبأسم : رشكة الصباح للصناعات الغذائية - رشكة مساهمة مرصية 

dustries - Joint stock company 
العنــوان : 13 شــارع ذىك رجــب – فيــال دوبلكــس – ســموحة – 

ســيدى جابــر – األســكندرية . 

Address: 13 Rajab Zaki Street - Du-
plex Villa - Smouha - Sidi Gaber - Al-
exandria. 

ــس-  ــه ص.ب 219 نابل ــه الفكري ــامس للملكي ــغ : س ــوان التبلي عن

ــطن  فلس

Address for Services:   

) 187 (

Trade Mark No.: 25923 العالمة التجارية رقم : 25923 
In Class: 32 يف الصنف : 32 

Date: 18/11/2014 التاريخ : 2014/11/18 
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مــن اجــل : العصائــر وعصائــر الفاكهــه وامليــاه 

واملعدنيــة الغازيــه 

 In Respect of: Juices, fruit juices, mineral and
aerated waters

بأســم : رشكــة الصبــاح للصناعــات الغذائيــة - رشكــة 

مســاهمة مرصيــة

 In the name of: Al-Sabah for Food Industries -
Joint stock company

العنــوان : 13 شــارع ذىك رجــب – فيــال دوبلكــس 

– ســموحة – ســيدى جابــر – األســكندرية .

 Address: 13 Rajab Zaki Street - Duplex Villa -
.Smouha - Sidi Gaber - Alexandria

ــه ص.ب  ــه الفكري ــغ : ســامس للملكي ــوان التبلي عن

ــطن  ــس- فلس 219 نابل
  :Address for Services

) 188 (

  Trade Mark No.:25924العالمة التجارية رقم : 25924 
 In Class: 29يف الصنف : 29 

 Date: 18/11/2014التاريخ : 2014/11/18 
مــن اجــل : األلــــبان واألجبــــــان ومشــتقاتهم بجميــع أنواعهــا 

املحفوظــة  والفواكــة  اللحــوم والطيــور واألســامك والخــرضوات   ،

ــات  ــع أنواعهــا – الجيــى واملرب ــات بجمي واملجففــة واملطهــرة واملعلب

والزيــوت والدهــون املعــدة لــألكل 

In Respect of: Dairy and dairy prod-
ucts of all kinds, meat, poultry, fish, 
preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; cans of all kinds, jellies, 
jams, edible oils and fats 

-In the name of: Al-Sabah for Food Inبأسم : رشكة الصباح للصناعات الغذائية - رشكة مساهمة مرصية 
dustries - Joint stock company 

العنــوان : 13 شــارع ذىك رجــب – فيــال دوبلكــس – ســموحة – 

ســيدى جابــر – األســكندرية . 

Address: 13 Rajab Zaki Street - Du-
plex Villa - Smouha - Sidi Gaber - Al-
exandria. 

ــس-  ــه ص.ب 219 نابل ــه الفكري ــامس للملكي ــغ : س ــوان التبلي عن

ــطن  فلس

Address for Services:   

) 189 ( 

  Trade Mark No.:25925العالمة التجارية رقم : 25925 
 In Class: 29يف الصنف : 29 
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 Date: 18/11/2014التاريخ : 2014/11/18 
مــن اجــل : األلــــبان واألجبــــــان ومشــتقاتهم بجميــع أنواعهــا 

اللحــوم والطيــور واألســامك والخــرضوات والفواكــة املحفوظــة   ،

واملجففــة واملطهــرة واملعلبــات بجميــع أنواعهــا – الجيــى واملربــات 

والزيــوت والدهــون املعــدة لــألكل 

In Respect of: Dairy and dairy prod-
ucts of all kinds, meat, poultry, fish, 
preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; cans of all kinds, jellies, 
jams, edible oils and fats 

-In the name of: Al-Sabah for Food Inبأسم : رشكة الصباح للصناعات الغذائية - رشكة مساهمة مرصية 
dustries - Joint stock company 

العنــوان : 13 شــارع ذىك رجــب – فيــال دوبلكــس – ســموحة – 

ســيدى جابــر – األســكندرية . 

Address: 13 Rajab Zaki Street - Du-
plex Villa - Smouha - Sidi Gaber - Al-
exandria. 

ــس-  ــه ص.ب 219 نابل ــه الفكري ــامس للملكي ــغ : س ــوان التبلي عن

ــطن  فلس

Address for Services:   

) 190 (

  Trade Mark No.:25926العالمة التجارية رقم : 25926 
 In Class: 29يف الصنف : 29 

 Date: 18/11/2014التاريخ : 2014/11/18 
مــن اجــل : اللحــوم واألســامك والطيــور الداجنــة ولحــوم الصيــد 
)باســتثناء املرتديــال(، الفواكــه والخــرضوات املحفوظــة واملجففــة 
والحليــب  البيــض   ، الفواكــه  وصلصــات  واملربيــات   ، واملطهيــة 
ومنتجــات األلبــان األخــرى ، الزيــوت والشــحوم املعــدة لــألكل 

In Respect of: Meat, fish, poultry and 
game)except Mortadella(; preserved, 
dried and cooked fruits and vegeta-
bles; jams, compotes; eggs, milk and 
milk products; edible oils and fats 

-In the name of: Abdul Kader Al-Muبأسم : رشكة عبدالقادر املهيدب واوالده 
haidib & Sons 

 Address: P.O. Box 30, Dammamالعنوان : ص ب: 30، الدمام 31411 اململكة العربية السعودية 
31411, Kingdom of Saudi Arabia 

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

Address for Services:   

) 191 ( 
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Trade Mark No.: 25927 العالمة التجارية رقم : 25927 
In Class: 30 يف الصنف : 30 

Date: 18/11/2014 التاريخ : 2014/11/18 
ــذرة  ــق املصنوعــة مــن طحــن ال مــن اجــل : الرقائ

ــح والقم

In Respect of: flakes made from flower and corn

بأســم : رشكــة صــالح التجاريــة لصناعــة املــواد 

وتوزيعهــا الغذائيــة 

In the name of: SHAREKET SALAH ALTE-
 JARYH LISINAT ALMWAD ALGHTHAEYH
WATAWZIAHA

Address: ALKHALEEL HALHOLالعنوان : الخليل – حلحول واد قبون
ALKHALEEL HALHOL   :Address for Servicesعنوان التبليغ : الخليل – حلحول واد قبون 

) 192 (

  Trade Mark No.:25929العالمة التجارية رقم : 25929 
 In Class: 35يف الصنف : 35 

 Date: 19/11/2014التاريخ : 2014/11/19 
مــن اجــل : خدمــات الدعايــة واالعــالن وادارة وتوجيــه االعــامل 

وتفعيــل النشــاط املكتبــي 

In Respect of: Advertising; business 
management; business administration; 
office functions 

 In the name of: yousef younea yousefبأسم : يوسف يونس يوسف ابوحلو 
abu helo 

 Address: hizma alshar alraeseالعنوان : حزما الشارع الرئييس 
Address for Servicesعنوان التبليغ : حزما الشارع الرئييس   :  hizma alshar 

alraese 
ــارات والرســومات ذات  ــامت والعب ــق باســتخدام الكل ــة املطل ــا حــق الحامي ــة اليعطــي اصحابه مالحظــة : ان تســجيل هــذه العالم

االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة   

) 193 ( 

Trade Mark No.: 25930 العالمة التجارية رقم : 25930 
In Class: 32 يف الصنف : 32 

Date: 20/11/2014 التاريخ : 2014/11/20 
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مــن اجــل : البــرة )رشاب الشــعر( وامليــاه املعدنيــة و الغازيــة؛ 

مروبــات غــر كحوليــة؛ مروبــات الفواكــه وعصائــر الفواكــه؛ 

رحائــق؛ رشاب فواكــه؛ مروبــات رشاب الفواكــه؛ عصــر الخــرضوات 

ومروبــات مســتخلصة مــن الخــرضوات؛ رشاب ومســتحرضات أخــرى 

ــر  ــات غ ــة؛ مروب ــة؛ ليموناض ــات الطاق ــات؛ مروب ــل املروب لعم

كحوليــة خاصــة املروبــات بنكهــة الفواكــه؛ مروبــات محليــة 

ــي أساســها  ــة الت ــات املنكه ــه الطازجــة؛ املروب ــن الفواك محــرضة م

املــاء؛ املروبــات التــي أساســها املــاء؛ عصــر جــوز الهنــد؛ مــاء جــوز 

الهنــد؛ عصــر الطامطــم؛ مروبــات غــر كحوليــة مصنوعــة مــن 

ــه؛  ــر الفواك ــزات عصائ ــة؛ مرك ــر كحولي ــه غ ــات فواك ــه؛ خالص الفواك

ــات  ــب؛ مروب ــر عن ــة؛ عص ــر كحولي ــه غ ــر فواك ــالت؛ عصائ كوكتي

ــة تتكــون مــن  ــات غــر كحولي ــة؛ مروب فاتحــة للشــهية غــر كحولي

ــد؛  ــوز الهن ــد أو ج ــوز الهن ــر ج ــة عص ــد أو بنكه ــوز الهن ــر ج عص

ــه؛  ــة الفواك ــة بنكه ــر كحولي ــات غ ــنب؛ مروب ــل الل ــات مص مروب

ــة تتكــون مــن الفواكــه أو خالصــات الفواكــه؛  ــات غــر كحولي مروب

ــر كحــويل.   ــاح غ عصــر تف

In Respect of: beers; mineral and aer-
ated waters; non-alcoholic beverages; 
fruit beverages and fruit juices; nec-
tars; fruit nectars; fruit nectar beverag-
es; vegetable juice and vegetable bev-
erages; syrups and other preparations 
for making beverages; energy drinks; 
lemonades; non-alcoholic beverag-
es, in particular with fruit flavouring; 
smoothies; flavoured water-based bev-
erages; water-based beverages; coco-
nut juice; coconut water; tomato juice; 
non-alcoholic beverages made with 
fruits; non-alcoholic fruit extracts; 
fruit juice concentrate; cocktails, 
non-alcoholic; isotonic drinks; must; 
non-alcoholic aperitifs; non-alcoholic 
beverages consisting of coconut juice 
or with coconut juice flavouring or 
with coconut flavouring; whey bev-
erages; non-alcoholic beverages with 
fruit flavouring; non-alcoholic bever-
ages containing fruits or fruit extracts; 
fruit drinks; cider, non-alcoholic; ci-
der, non-alcoholic.

 In the name of: RAUCH Fruchtsfteبأسم : راوخ فراتشسافت جي ام يب اتش 
GmbH 

 Address: Langgasse 1, 6830 Rankweilالعنوان : النجايس 1 , 6830 رانكويل اسرتاليا 
Austria 

ــس-  ــة ص.ب 219 نابل ــه الفكري ــامس للملكي ــغ : س ــوان التبلي عن

ــطن  فلس

Address for Services:   

) 194 ( 

  Trade Mark No.:25932العالمة التجارية رقم : 25932 
 In Class: 30يف الصنف : 30 

 Date: 20/11/2014التاريخ : 2014/11/20 
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االصطناعيــة؛  والقهــوة  والــكاكاو  والشــاي  القهــوة   : اجــل  مــن 

ــوة  ــات القه ــرب؛ مروب ــوكوال لل ــوة؛ ش ــها القه ــات أساس مروب

مــع الحليــب؛ مروبــات مــع الحليــب أساســها القهــوة؛ كباتشــينو؛ 

ــاغو؛  ــوكا والس ــة؛ أرز؛ التابي ــوة مثلج ــو؛ قه ــه ماكيات ــو، التي ماكيات

ــر  ــز والفطائ ــوب؛ الخب ــن الحب ــة م ــق واملســتحرضات املصنوع الدقي

والحلويــات؛ مثلجــات صالحــة لــألكل؛ ســكر، عســل النحــل والعســل 

الخــل  الخــردل؛  امللــح؛  الخبيــز؛  ومســحوق  الخمــرة  األســود؛ 

والصلصــات )التوابــل(؛ صلصــات الفواكــه؛ البهــارات؛ الثلــج؛ الشــاي 

ــات  ــات أساســها الشــاي؛ مروب ــات الشــاي؛ مروب ــج؛ مروب املثل

أساســها الشــاي واملــاء؛ مروبــات أساســها الشــاي بنكهــة الفواكــه؛ 

ــة  ــة بنكه ــات غازي ــة الشــاي؛ مروب ــة بنكه ــات غــر كحولي مروب

القهــوة؛ مروبــات غــر كحوليــة تحــوي الشــاي أو خالصــات الشــاي؛ 

مروبــات غــر كحوليــة تحــوي القهــوة أو خالصــات القهــوة؛ 

مروبــات منكهــة أساســها املــاء و الشــاي؛ مروبــات منكهــة 

أساســها الشــاي؛ مروبــات غــر كحوليــة تحــوي مكونــات القهــوة أو 

نكهــة القهــوة؛ مروبــات طاقــة غــر كحوليــة مــع مكونــات القهــوة 

ــوة. ــة القه أو نكه

In Respect of: coffee, tea, cocoa and 
artificial coffee; coffee based drinks; 
drinking chocolate; coffee beverag-
es with milk; coffee-based beverag-
es with milk; cappuccino; macchiato; 
latte-macchiato; iced coffee; rice; tap-
ioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastry and 
confectionery; edible ices; sugar, hon-
ey, treacle; yeast, baking-powder; 
salt; mustard; vinegar, sauces )condi-
ments(; fruit sauces; spices; ice; ice 
tea; tea drinks; tea-based beverages; 
tea-based and water-based beverages; 
tea-based beverages with fruit flavor-
ing; non-alcoholic beverages with tea 
flavor; coffee flavoured soft drinks; 
non-alcoholic beverages containing tea 
or tea extracts; non-alcoholic beverag-
es containing coffee or coffee extracts; 
flavoured water-based and tea-based 
beverages; flavoured tea-based bev-
erages;non-alcoholic beverages with 
coffee components or a coffee flavour, 
non-alcoholic energy drinks with cof-
fee components or a coffee flavour.

 In the name of: RAUCH Fruchtsfteبأسم : راوخ فراتشسافت جي ام يب اتش
GmbH

 Address: Langgasse 1, 6830 Rankweilالعنوان : النجايس 1 , 6830 رانكويل اسرتاليا
Austria

ــس-  ــة ص.ب 219 نابل ــه الفكري ــامس للملكي ــغ : س ــوان التبلي عن

فلســطن

Address for Services:  

) 195 (

Trade Mark No.: 25933 العالمة التجارية رقم : 25933 
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In Class: 30 يف الصنف : 30 
Date: 20/11/2014 التاريخ : 2014/11/20 

ــذرة  ــق املصنوعــة مــن طحــن ال مــن اجــل : الرقائ

ــح والقم

In Respect of: flakes made from flower and corn

بأســم : رشكــة صــالح التجاريــة لصناعــة املــواد 

وتوزيعهــا الغذائيــة 

In the name of: SHAREKET SALAH ALTE-
 JARYH LISINAT ALMWAD ALGHTHAEYH
WATAWZIAHA

Address: ALKHALEEL HALHOLالعنوان : الخليل – حلحول واد قبون
ALKHALEEL HALHOL   :Address for Servicesعنوان التبليغ : الخليل – حلحول واد قبون 

) 196 ( 

  Trade Mark No.:25934العالمة التجارية رقم : 25934 
 In Class: 30يف الصنف : 30 

 Date: 20/11/2014التاريخ : 2014/11/20 
-In Respect of: flakes made from flowمن اجل : الرقائق املصنوعة منطحن القمح وطحن الذرة 

er and corn flower 
 In the name of: SHAREKET SALAHبأسم : رشكة صالح التجارية لصناعة املواد الغذائية وتوزيعها 

ALTEJARYH LISINAT ALMWAD 
ALGHTHAEYH WATAWZIAHA 

 Address: ALKHALEEL HALHOLالعنوان : الخليل – حلحول واد قبون 
 Address for Services :  ALKHALEELعنوان التبليغ : الخليل – حلحول واد قبون 

HALHOL 

) 197 ( 

Trade Mark No.: 25935 العالمة التجارية رقم : 25935 
In Class: 25 يف الصنف : 25 

Date: 24/11/2014 التاريخ : 2014/11/24 
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مــن اجــل : املالبــس؛ لبــاس القــدم؛ أغطيــة الــرأس؛ القمصــان؛ األلبســة 
املحبوكــة؛ الجرزيــات، البلوفــر، القمصــان العلويــة النصفيــة؛ قمصــان 
النصــف كــم؛ الصدريــات؛ القمصــان التحتيــة؛ الفســاتن؛ التنانــر؛ 
املالبــس الداخليــة؛ لبــاس الســباحة، البيكينــي؛ التانكينــي؛ مبــاذل 
إســتحامم؛ الشــورتات؛ الرساويــل؛ الكنــزات الصوفيــة؛ الطاقيــات؛ 
القلنســوات؛ القبعــات؛ أوشــحة الــرأس؛ أحزمــة للبــس؛ الشــاالت؛ 
حــواف القبعــات؛ قلنســوات ذات حــواف؛ بــذات التحميــة؛ القمصــان 
املعرقــة؛ الجاكيتــات؛ الجاكيتــات الرياضيــة؛ جاكيتــات املدرجــات 
ــر؛  ــن املط ــة م ــس واقي ــزر(؛ مالب ــة )بالي ــرتات الرياضي ــة؛ الس الرياضي
املعاطــف؛ البــذات املوحــدة؛ ربطــات العنــق؛ أربطــة املعصــم؛ أربطــة 
الــرأس؛ القفــازات؛ املــآزر؛ املرايــل )غــر ورقيــة(؛ البيجامــات؛ ألبســة 
ــس(؛  ــال )مالب ــوم لألطف ــاس ن ــع؛ أكي ــال الرض ــال واألطف ــب لألطف لع
األحزمــة؛  البنطلونــات؛  حــامالت  املحبوكــة؛  واملالبــس  الجــوارب 
الحــامالت؛ الصنــادل، صنــادل الســر؛ ألبســة القــدم الرياضيــة، خاصــًة 
أحذيــة للخــارج، أحذيــة املــي ملســافات طويلــة، أحذيــة لعبــة 
ــوب  ــة لرك ــددة، أحذي ــة املتع ــن الرياضي ــة للتامري ــلة، أحذي ــرة الس ك
الكالســيكية،  األحذيــة  الداخليــة،  الرياضــات  أحذيــة  الدراجــات، 
أحذيــة  فلــوب(،  )فليــب  الزحافــات  وللمضامــر،  للعــدو  أحذيــة 
ــدم،  ــرة الق ــة ك ــزم لعب ــة(، ج ــة والخارجي ــدم )الداخلي ــرة الق ــة ك لعب
ــة  ــرضب، أحذي ــرة امل ــة ك ــة لعب ــاين، أحذي ــامش الكت ــن الق ــة م أحذي
الرياضــات املدينيــة، أحذيــة اإلبحــار؛ أحذيــة األيروبيــك؛ مالبــس 
رياضيــة، خاصــًة األلبســة الفوقيــة الصوفيــة، بــذات الهرولــة، األلبســة 
الرياضيــة املحبوكــة، الرساويــل الرياضيــة الغــر رســمية، قمصــان 
البولــو، القمصــان املعرقــة، الرساويــل املعرقــة، قمصــان بطــراز قمصــان 
لعبــة كــرة القــدم، قمصــان بطــراز قمصــان لعبــة الركبــي، الجــوارب، 
لبــاس القــدم، مناشــف ذات جــودة عاليــة، األلبســة الضيقــة ومدفئــات 
األرجــل، بــذات حلبــات الســباق، األلبســة التحتيــة العمليــة، القمصــان 
التحتيــة، حــامالت الصــدر، ألبســة الراقصــن، أربطــة املعصــم، أربطــة 

ــج ــل الثل ــج، رساوي ــات الثل ــج، جاكيت ــذات الثل ــازات، ب ــرأس، القف ال

In Respect of: Clothing; footwear; 
headgear; shirts; knitted garments; 
jerseys, pullovers, tank-tops; T-shirts; 
vests; singlets; dresses; skirts; under-
wear; swimwear, bikinis; tankinis; 
bath robes; shorts; pants; sweaters; 
bonnets; caps; hats; scarves; head-
scarves; sashes for wear; shawls; vi-
sors; peaked caps; warm-up suits; 
sweatshirts; jackets; sports jackets; 
stadium jackets; blazers; rainwear; 
coats; uniforms; ties; wristbands; 
headbands; gloves; aprons; bibs )not 
of paper(; pyjamas; toddler and infant 
playwear; sleeping bags for babies 
)clothing(; socks and hosiery; sus-
penders; belts; braces; sandals, thong 
sandals; athletic footwear, namely out-
door shoes, hiking shoes, basketball 
shoes, cross-training shoes, cycling 
shoes, indoor sports shoes, classic 
shoes, running and track-field shoes, 
flip-flops, football shoes (indoor and 
outdoor(, football boots, canvas shoes, 
tennis shoes, urban sports shoes, sail-
ing shoes, aerobic shoes; sports appar-
el, namely fleece tops, jogging suits, 
knit sportswear, sport casual pants, 
polo-shirts, sweatshirts, sweatpants, 
soccer-style shirts, rugby-style shirts, 
socks, swimwear, premium quality 
towels, tights and leg warmers, track-
suits, functional underwear, singlets, 
bra tops, leotards, wristbands, head-
bands, gloves, snow suits, snow jack-
ets, snow pants

-In the name of: Federation Internatioبأسم : فيديريشن انرتناشيونايل دي فوتبول اسوسيشن )فيفا(
nale de Football Association )FIFA(

-Address: FIFA-Strasse 20, 8044 Zuالعنوان : فيفا-شرتاسه 20, 8044 زيوريخ, سويرسا
rich, Switzerland

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

3800 Al-Beereh
Address for Services:  
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) 198 ( 

  Trade Mark No.:25936العالمة التجارية رقم : 25936 
 In Class: 28يف الصنف : 28 

 Date: 24/11/2014التاريخ : 2014/11/24 
ــاب  ــة؛ األلع ــرات الرياضي ــب؛ الك ــاب وأدوات اللع ــل : األلع ــن اج م

اللوحيــة؛ طــاوالت لعبــة البايبيفــوت؛ الدمــى والحيوانــات املحشــوة؛ 

مركبــات عــى شــكل ألعــاب؛ األحجيــات؛ البالونــات؛ األلعــاب القابلــة 

ــوم  ــون؛ أدوات للجمنازي ــورق املل ــات ال ــب؛ قصاص ــخ؛ ورق اللع للنف

والرياضــة، أجهــزة الجمنازيــوم؛ معــدات كــرة القــدم، خاصــًة الكــرات، 

القفــازات، لبــادات الركبــة، األكــواع واألكتــاف، أدوات حاميــة القصبــة 

ومرمــى لعبــة كــرة القــدم؛ جــدران مرمــى كــرة القــدم؛ حقائــب 

حقائــب  الرياضيــة؛  األدوات  لحمــل  مجهــزة  رياضيــة  وحاويــات 

رياضيــة مدولبــة؛ حقائــب عــدد؛ قبعــات الحفــالت )ألعــاب(؛ االلعــاب 

اإللكرتونيــة املحمولــة باليــد املجهــزة لإلســتعامل مــع أجهــزة إســتقبال 

ــات  ــو؛ منص ــاب الفيدي ــو؛ آالت ألع ــاب الفيدي ــط؛ ألع ــون فق التلفزي

األلعــاب؛ آالت ألعــاب محمولــة باليــد مــع شاشــات عــرض مــن 

ــالف  ــد بخ ــة بالي ــة املحمول ــاب اإللكرتوني ــائل؛ األلع ــتال الس الكريس

ــط؛  ــون فق ــتقبال التلفزي ــزة إس ــع أجه ــتعامل م ــزة لإلس ــك املجه تل

وســادات األلعــاب؛ عجــالت القيــادة أللعــاب الفيديــو وحصائــر رقــص 

ــاب(؛  ــدي )ألع ــاط الزب ــن املط ــادي م ــكال أي ــو؛ أش ــاب الفيدي أللع

ألعــاب عــى شــكل رجــل آيل للرتفيــه؛ ألعــاب اآلركيــد؛ منــاذج طائــرات 

طبــق األصــل؛ ألعــاب للحيوانــات األليفــة؛ بطاقــات الحــك؛ الطائــرات 

ــات  ــاب(؛ الزالج ــل )ألع ــات الرج ــة؛ دراج ــات املدولب ــة؛ الزالج الورقي

ــة اللوحي

In Respect of: Games and playthings; 
sport balls; board games; tables for 
table football; stuffed dolls and ani-
mals; toy vehicles; puzzles; balloons; 
inflatable toys; playing cards; confet-
ti; articles for gymnastics and sport, 
appliances for gymnastics; football 
equipment, namely footballs, gloves, 
knee, elbow and shoulder pads, shin 
guards and football goals; football 
goal walls; sport bags and containers 
adapted for carrying sports articles; 
sport bags with wheels; kit bags; par-
ty hats )toys(; hand-held electronic 
games adapted for use with television 
receivers only; video games; video 
game machines; gaming consoles; 
hand-held game machines with liquid 
crystal displays; hand-held electronic 
games other than those adapted for 
use with television receivers only; 
gamepads; steering wheels for vid-
eo games and dancing mats for vid-
eo games; foam hands )toys(; toy ro-
bots for entertainment; arcade games; 
replica models of aircraft; toys for pet 
animals; scratch cards; kites; roller 
skates; scooters )toys(; skateboards 

-In the name of: Federation Internatioبأسم : فيديريشن انرتناشيونايل دي فوتبول اسوسيشن )فيفا( 
nale de Football Association )FIFA( 
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-Address: FIFA-Strasse 20, 8044 Zuالعنوان : فيفا-شرتاسه 20, 8044 زيوريخ, سويرسا 
rich, Switzerland 

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

 3800 Al-Beereh
Address for Services:   

) 199 ( 

  Trade Mark No.:25937العالمة التجارية رقم : 25937 
 In Class: 30يف الصنف : 30 

 Date: 24/11/2014التاريخ : 2014/11/24 
مــن اجــل : القهــوة والشــاي والــكاكاو والقهــوة االصطناعيــة، األرز ، 

التابيــوكا والســلغو ، الدقيــق واملســتحرضات املصنوعــة مــن الحبــوب 

ــل  ــل النح ــة ، عس ــات املثلج ــات ، الحلوي ــر والحلوي ــز والفطائ ، الخب

ــردل ،  ــح ، الخ ــز ، املل ــحوق الخبي ــرة ومس ــود ، الخم ــل األس والعس

ــج .  ــارات ، الثل ــل( البه الخــل والصلصــات )التواب

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; vine-
gar, sauces )condiments(; spices; ice. 

-In the name of: Sharekat Malak Leltjaبأسم : رشكة ملك للتجارة واالستثامر 
ra Wa Alestthmar 

 Address: Ramallah Sateh Marhabaالعنوان : رام الله سطح مرحبا 
 Address for Services :  Ramallah Satehعنوان التبليغ : رام الله سطح مرحبا 

Marhaba 

) 200 ( 

  Trade Mark No.:25941العالمة التجارية رقم : 25941 
 In Class: 30يف الصنف : 30 

 Date: 25/11/2014التاريخ : 2014/11/25 
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مــن اجــل : القهــوة والشــاي والــكاكاو والســكر والقهــوة اإلصطناعيــة؛ 

األرز؛ التابيــوكا والســاغو؛ الدقيــق واملســتحرضات املصنوعــة مــن 

ــل  ــة؛ عس ــات املثلج ــات؛ الحلوي ــر والحلوي ــز والفطائ ــوب؛ الخب الحب

النحــل والعســل األســود؛ الخمــرة ومســحوق الخبيــز؛ امللــح؛ الخــردل؛ 

الخــل والصلصــات )التوابــل(؛ البهــارات؛ الثلــج، الشــوكوالتة، حلويــات 

الشــوكوالتة، رقائــق البســكويت، رقائــق بســكويت، كيــك، آيســكريم.

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sug-
ar, 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; vine-
gar, sauces )condiments(; spices; ice; 
chocolate, chocolate confectionery, 
wafer, biscuits, cakes and ice cream

 In the name of: Mars, Incorporatedبأسم : مارس، انكوربوريتد 
العنــوان : 6885 امل ســرتيت، مكلــن، فرجينيــا 3883-22101 ، 

الواليــات املتحــدة األمريكيــة 

Address: 6885Elm Street, McLean, 
Virginia 22101-3883, U.S.A 

عنــوان التبليــغ : ســامس للملكيــه الفكريــه ص.ب 219 نابلــس- 

ــطن  فلس

Address for Services:   

) 201 ( 

  Trade Mark No.:25942العالمة التجارية رقم : 25942 
 In Class: 12يف الصنف : 12 

 Date: 26/11/2014التاريخ : 2014/11/26 
 In Respect of: Vehicles; apparatus forمن اجل : املركبات ، اجهزة النقل الري أو الجوي أو البحري 

locomotion by land, air or water 
 & In the name of: Nicola Abu Khaderبأسم : رشكة نقوال ابو خرض واوالده ذ.م.م. 

Sons L.L.C. 
 ,Address: P.O. Box: 739 Amman 11115العنوان : ص ب 739 عامن 11115, االردن 

Jordan 
 P.O Box /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ

 3800 Al-Beereh
Address for Services:   

) 202 (



124العدد الثالث عرش        8\ 6\2015

  Trade Mark No.:25943العالمة التجارية رقم : 25943 
 In Class: 12يف الصنف : 12 

 Date: 26/11/2014التاريخ : 2014/11/26 
 In Respect of: Vehicles; apparatus forمن اجل : املركبات ، اجهزة النقل الري أو الجوي أو البحري 

locomotion by land, air or water 
 & In the name of: Nicola Abu Khaderبأسم : رشكة نقوال ابو خرض واوالده ذ.م.م. 

Sons L.L.C. 
 ,Address: P.O. Box: 739 Amman 11115العنوان : ص ب 739 عامن 11115, االردن 

Jordan 
 P.O Box /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ

 3800 Al-Beereh
Address for Services:   

) 203 ( 

  Trade Mark No.:25944العالمة التجارية رقم : 25944 
 In Class: 12يف الصنف : 12 

 Date: 26/11/2014التاريخ : 2014/11/26 
 In Respect of: Vehicles; apparatus forمن اجل : املركبات ، اجهزة النقل الري أو الجوي أو البحري 

locomotion by land, air or water 
 & In the name of: Nicola Abu Khaderبأسم : رشكة نقوال ابو خرض واوالده ذ.م.م. 

Sons L.L.C. 
 ,Address: P.O. Box: 739 Amman 11115العنوان : ص ب 739 عامن 11115, االردن 

Jordan 
 P.O Box /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ

 3800 Al-Beereh
Address for Services:   

) 204 ( 

  Trade Mark No.:25945العالمة التجارية رقم : 25945 
 In Class: 16يف الصنف : 16 

 Date: 30/11/2014التاريخ : 2014/11/30 
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-In Respect of: BOOKES AND PRINTمن اجل : الكتب واملنشورات املطبوعة 
ED PRUCHORES 

-In the name of: AED AL-MONEM SAبأسم : عبد املنعم سامل محمد زاهدة 
LEM MOHAMMAD ZAHDEH 

 Address: AL KHALILالعنوان : الخليل دوار ابن رشد 2259666 
 Address for Services :  AL KHALILعنوان التبليغ : الخليل دوار ابن رشد 2259666 

مالحظــة : ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة   

) 205 ( 

  Trade Mark No.:25946العالمة التجارية رقم : 25946 

 In Class: 43يف الصنف : 43 
 Date: 30/11/2014التاريخ : 2014/11/30 

-In Respect of: Food and beverage tourمن اجل : املاكوالت واملروبات )مطعم سياحي( 
ist restaurant 

 In the name of: Crown Tours &Travelبأسم : رشكة كراون للسياحة والسفر املساهمة الخصوصية 
Co . LTD. 

 .Address: Bethlehem / karkafeh strالعنوان : بيت لحم / شارع الكركفة 
Address for Servicesعنوان التبليغ : بيت لحم / شارع الكركفة   :  Bethlehem / 

karkafeh str. 
ــة ذات  ــارات الوصفي ــامت والعب ــتخدام الكل ــق باس ــة املطل ــق الحامي ــا ح ــي اصحابه ــة اليعط ــذه العالم ــجيل ه ــة : ان تس مالحظ

ــة    ــن العالم ــزل ع ــام مبع ــتخدام الع االس

) 206 ( 

  Trade Mark No.:25947العالمة التجارية رقم : 25947 
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 In Class: 43يف الصنف : 43 
 Date: 30/11/2014التاريخ : 2014/11/30 

مــن اجــل : توفــر وســائل الراحــة واملبيــت املوقــت )اســتقبال االفــواج 

ــع  ــا يف جمي ــة له ــالت الداخلي ــم الرح ــارج وتنظي ــن الخ ــياحة م الس

انحــاء البــالد( 

In Respect of: RECEIVE TOUR-
 IST GROUPS FROM ABROAD
 AND ORGANIZING DOMESTIC
 FLIGHTS IN ALL PARTS OF THE
 COUNTRY

In the name of: Crown Tours &Travel بأسم : رشكة كراون للسياحة والسفر املساهمة الخصوصية 
 .Co . LTD

Address: Bethlehem / karkafeh str. العنوان : بيت لحم / شارع الكركفة 
Bethlehem /   :Address for Services عنوان التبليغ : بيت لحم / شارع الكركفة 

 .karkafeh str

) 207 ( 

  Trade Mark No.:25948العالمة التجارية رقم : 25948 
 In Class: 3يف الصنف : 3 

 Date: 01/12/2014التاريخ : 2014/12/01 
 .In Respect of: Cosmetic preparationsمن اجل : مستحرضات تجميل. 
 In the name of: Bayer Consumer Careبأسم : باير كونسيومر كر آ ج 

AG 
 Address: Peter Merian Str. 84, 4052العنوان : بيتر مريان سرتيت 84 ، 4052 بازل ، سويرسا 

Basel, Switzerland 
   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البرة. هاتف 2989760 

) 208 ( 

  Trade Mark No.:25949العالمة التجارية رقم : 25949 
 In Class: 5يف الصنف : 5 

 Date: 01/12/2014التاريخ : 2014/12/01 
-In Respect of: Pharmaceutical prepaمن اجل : مستحرضات صيدالنية. 

rations. 
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 In the name of: Bayer Consumer Careبأسم : باير كونسيومر كر آ ج 
AG 

 Address: Peter Merian Str. 84, 4052العنوان : بيتر مريان سرتيت 84 ، 4052 بازل ، سويرسا 

Basel, Switzerland 
   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البرة. هاتف 2989760 

) 209 ( 

  Trade Mark No.:25950العالمة التجارية رقم : 25950 
 In Class: 5يف الصنف : 5 

 Date: 01/12/2014التاريخ : 2014/12/01 
مــن اجــل : املســتحرضات الصيدالنيــة; طعــام الحميــة واملــواد املعتمدة 

لإلســتخدام الطبــي; املكمــالت الغذائيــة للبر. 

In Respect of: Pharmaceutical prepa-

rations; dietetic food and substances 

adapted for medical use; dietary sup-

plements for humans. 
 In the name of: Bayer Consumer Careبأسم : باير كونسيومر كر آ ج 

AG 
 Address: Peter Merian Str. 84, 4052العنوان : بيتر مريان سرتيت 84 ، 4052 بازل ، سويرسا 

Basel, Switzerland 
   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 74472 البرة. هاتف 2989760 

) 210 ( 

  Trade Mark No.:25951العالمة التجارية رقم : 25951 
 In Class: 29يف الصنف : 29 

 Date: 01/12/2014التاريخ : 2014/12/01 
-In Respect of: Olive oil for food, Olمن اجل : زيت زيتون للطعام ، زيت زيتون محفوظ 

ives, preserved 
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 In the name of: sharkt aljbara le tgartبأسم : رشكة الجبارة لتجارة املواد الزراعية 
almwad alzraaih 

 Address: Ramalla - Turmosaiaالعنوان : رام الله - ترمسعيا 
النتشــه  -عــامرة  ركــب  شــارع   - اللــه  رام   : التبليــغ  عنــوان 

 0599942067
Address for Services:   

) 211 ( 

  Trade Mark No.:25952العالمة التجارية رقم : 25952 
 In Class: 5يف الصنف : 5 

 Date: 30/11/2014التاريخ : 2014/11/30 
مــن اجــل : مســتحرضات صيدالنيــة؛ دم لغايــات طبيــة؛ الــدواء 

الحيــوي؛ مســتحرضات تشــخيص لغايــات طبيــة؛ أغذيــة حميــة 

معــدة لغايــات طبيــة؛ مطهــرات كيميائيــة لتنظيــف الجــروح؛ غســول 

للحيوانــات؛ مبيــدات آفــات؛ مناديــل ورقيــة مربــة بغســوالت 

)لوشــن( صيدالنيــة؛ أدوات آلالم الــرأس؛ 

In Respect of: Pharmaceutical prepa-

rations; Blood for medical purposes; 

Biomedicine; Diagnose preparations 

medically; Dietetic foods adapted 

for medical purposes; Disinfectants 

for chemical toilets; Animal washes; 

Pesticides; Tissues impregnated with 

pharmaceutical lotions; Headache 

)Articles for -(; 
بأســم : شــينزهن نيــو اندســرتيز بايوميديــكال اينجينرينــج كــو.، ال 

يت دي. 

In the name of: SHENZHEN NEW 
INDUSTRIES BIOMEDICAL ENGI-
NEERING CO., LTD. 

العنــوان : 4 اف، ويرنيــس بلــدج، نانتــو ســاينس انــد تيــك اندســرتيال 

بــارك، نانشــان، شــينزهن، جوانــج دونــج، جمهوريــة الصــن الشــعبية 

Address: 4F, WEARNES BLDG, 
NANTOU SCIENCE & TECH IN-
DUSTRIAL PARK, NANSHAN, 
SHENZHEN, GUANG DONG, 
P.R.CHINA 

عنــوان التبليــغ : نــادر جميــل قمصيــة بيــت ســاحور- الضفــة الغربيــة 

ص.ب. 182 

Address for Services:   
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) 212 ( 

  Trade Mark No.:25953العالمة التجارية رقم : 25953 
 In Class: 10يف الصنف : 10 

 Date: 30/11/2014التاريخ : 2014/11/30 
مــن اجــل : حاضنــات لغايــات طبيــة؛ أجهــزة وأدوات طبيــة؛ أجهــزة 

ــدات  ــزة واملع ــدم؛ األجه ــص ال ــزة فح ــة؛ أجه ــات طبي ــخيص لغاي تش

النظائــر املســتخدمة يف فــرتة التشــخيص والعــالج؛ أثــاث مصنــوع 

خصيصــاً لغايــات طبيــة؛ موانــع حمــل, غــر كيميائيــة؛ رقــع جراحيــة 

ــة؛  ــة الجراحي ــواد للخياط ــة؛ م ــة[؛ أربطــة داعم ــواد إصطناعي ]م

In Respect of: Incubators for medical 
purposes; Medical apparatus and in-
struments; Diagnostic apparatus for 
medical purposes; Blood testing ap-
paratus; Isotopic equipments and de-
vices used in diagnosis and treatment 
period; Furniture especially made for 
medical purposes; Contraceptives, 
non-chemical; Surgical implants [arti-
ficial materials]; Supportive bandages; 
Suture materials; 

ــج كــو.، ال  ــكال اينجينرين ــو اندســرتيز بايوميدي بأســم : شــينزهن ني

يت دي. 

In the name of: SHENZHEN NEW 
INDUSTRIES BIOMEDICAL ENGI-
NEERING CO., LTD. 

العنــوان : 4 اف، ويرنيــس بلــدج، نانتــو ســاينس انــد تيــك اندســرتيال 

بــارك، نانشــان، شــينزهن، جوانــج دونــج، جمهوريــة الصــن الشــعبية 

Address: 4F, WEARNES BLDG, 
NANTOU SCIENCE & TECH IN-
DUSTRIAL PARK, NANSHAN, 
SHENZHEN, GUANG DONG, 
P.R.CHINA 

عنــوان التبليــغ : نــادر جميــل قمصيــة بيــت ســاحور- الضفــة الغربيــة 

ص.ب. 182 

Address for Services:   

) 213 ( 

  Trade Mark No.:25954العالمة التجارية رقم : 25954 
 In Class: 9يف الصنف : 9 
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 Date: 01/12/2014التاريخ : 2014/12/01 
مــن اجــل : أجهــزة ملحقــة بالحاســوب, هوائيــات, أجهــزة مــودم, 

أجهــزة راديــو, أجهــزة اتصــال بينــي, شاشــات عــرض تليفزيونيــة, 

الحاســب[,  أجهــزة  يف  املاديــة  ]املكونــات  عــرض  شاشــات 

كابــالت كهربيــة, أســالك كهربيــة, مقابــس ومآخــذ وتوصيــالت 

أخرى]توصيــالت كهربيــة[, صناديــق التفريــع ]طاقــة كهربيــة[, 

أجهــزة مراقبــة كهربيــة, أجهــزة إرســال الصــوت, أجهــزة اســتقبالت 

برمجيــات  ضوئيــة,  إلكرتونيــة  ومــؤرشات  وبرصيــة  ســمعية 

الحاســوب ]مســجلة[, قارنــات ]أجهــزة ملعالجــة البيانــات[, أقــراص 

ــح  ــواح املفاتي ــة, أل ــارات اإللكرتوني ــال لإلش ــزة إرس ــة, أجه ضوئي

ــف.  ــالك الهات ــة, أس الكهربي

In Respect of: Computer peripheral 
devices; aerials; modems; radios; in-
tercommunication apparatus; video 
screens; monitors )computer hardware(; 
cables, electric; wires, electric; plugs, 
sockets and other contacts )electric con-
nections(; branch boxes )electricity(; 
monitoring apparatus, electric; sound 
transmitting apparatus; audio receiv-
ers and video receivers; light-emitting 
electronic pointers; computer software 
)recorded(; couplers )data processing 
equipment(; optical discs; transmitters 
of electronic signals; switchboards; 
telephone wires. 

-In the name of: TIANZEXIN INDUSبأسم : تيانزيكسن انداسرتيال انفيستمينت كو.، ليمتد 
TRIAL INVESTMENT CO., LTD 

العنــوان : منــر.1 ســانكينغ روود، كينغهوتــو، تانغكســيا تــاون، 

الصــن  جمهوريــة  بروفينــس،  غوانغدونــغ  ســيتي،  دونغــوان 

الشــعبية 

Address: NO.1, SANKENG ROAD, 
QINGHUTOU, TANGXIA TOWN, 
DONGGUAN CITY, GUANGDONG 
PROVINCE, PEOPLE’S REPUBLIC 
OF CHINA 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : طمون /نابلس 

) 214 ( 

  Trade Mark No.:25955العالمة التجارية رقم : 25955 
 In Class: 8يف الصنف : 8 

 Date: 01/12/2014التاريخ : 2014/12/01 
 In Respect of: NAIL CLIPPERمن اجل : مقصات اظافر 

 In the name of: SHARIKAT BEUTYبأسم : رشكة بيويت اليف لالستثامر 
LIFE LLISTITHMAR 

-Address: HEBRON WAD AL HARIالعنوان : الخليل واد الهرية 2234057 
YA 
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Address for Servicesعنوان التبليغ : الخليل واد الهرية 2234057   :  HEBRON 
WAD AL HARIYA 

ــة املطلــق باســتخدام الكلــامت ذات االســتخدام العــام مبعــزل  مالحظــة : ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحامي

عــن العالمــة   

) 215 ( 

  Trade Mark No.:25956العالمة التجارية رقم : 25956 
 In Class: 30يف الصنف : 30 

 Date: 01/12/2014التاريخ : 2014/12/01 
 In Respect of: RICEمن اجل : االرز 

-In the name of: sharikat al najar alalaبأسم : رشكة النجار العاملية لالستثامر 
miah llistithmar 

 Address: Al khalil wad alharieehالعنوان : الخليل واد الهرية بجانب صالة السفر 
 Address for Services :  Al khalil wadعنوان التبليغ : الخليل واد الهرية بجانب صالة السفر 

alharieeh 

) 216 ( 

  Trade Mark No.:25957العالمة التجارية رقم : 25957 
 In Class: 16يف الصنف : 16 

 Date: 02/12/2014التاريخ : 2014/12/02 
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 

ــن؛ فــرايش الدهــان  ــة؛ ومــواد الفنان ــات منزلي يف القرطاســية أو لغاي

ــاث(؛ مــواد  ــة )عــدا األث ــوازم املكتبي ــة والل أو التلويــن؛ اآلالت الكاتب

ــتيكية  ــف البالس ــواد التغلي ــزة(؛ م ــدا األجه ــس )ع ــه والتدري التوجي

)غــر الــواردة يف فئــات أخــرى(؛ حــروف الطباعــة؛ الكليشــيهات 

ــامت(. )الراس

In Respect of: Paper, cardboard and 
goods made from these materials, 
not included in other classes; printed 
matter; bookbinding material; photo-
graphs; stationery; adhesives for sta-
tionery or household purposes; artists’ 
materials; paint brushes; typewriter-
sand office requisites (except furni-
ture(; instructional and teaching mate-
rial)except apparatus(; plastic
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 materials for packaging )not included 

in other classes(; playing cards; print-

ers’ type; printing blocks
-In the name of: United Sugar Compaبأسم : الركة املتحده للسكر

ny
العنــوان : ص. ب 23023 -جــده 21426 -اململكــة العربيــة 

ــعودية الس

Address: P.O Box 23023 – Jeddah – 

Saudi Arabia

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 219 نابلس- فلسطن 

) 217 (

  Trade Mark No.:25958العالمة التجارية رقم : 25958 
 In Class: 29يف الصنف : 29 

 Date: 02/12/2014التاريخ : 2014/12/02 
ــة وخــرضوات  ــد ,فواك ــن اجــل : االســامك ولحــوم الدواجــن والصي م

محفوظــة ومجففــة ومطهــوة ,عصــر بنــدورة للطبــخ ,مربيــات فواكــة 

ــض  ــنب مخي ــب ,ل ــب ,مخفــوق الحلي ــض والحلي مغطــاة بالســكر ,البي

,لــنب رائــب )زبــادي (, قشــدة مخفوقــة ,الزيــوت والدهــون الصالحــة 

ــت  ــام ,زي ــون للطع ــت الزيت ــام ,زي ــل للطع ــب النخي ــت ل ــالكل ,زي ل

الكتــان الغــراض الطهــو . 

In Respect of: Fish,poulyry and game, 

dried and cooked fruits and vegeta-

bles , tomato juice for cooking , Fruits 

)Crystallized (, Jams, eggs, milk, 

Milk shakes, Whey, Yogurt, Whipped 

cream,oli and Edible fats. Palm kernel 

oil for food, Olive oil for food, Lin-

seed oil for culinary purposes. 
-In the name of: United Sugar Compaبأسم : الركة املتحده للسكر 

ny 
العنــوان : ص. ب 23023 -جــده 21426 -اململكــة العربيــة 

الســعودية 

Address: P.O Box 23023 – Jeddah – 

Saudi Arabia 
   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 219 نابلس- فلسطن 
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) 218 ( 

  Trade Mark No.:25960العالمة التجارية رقم : 25960 
 In Class: 31يف الصنف : 31 

 Date: 02/12/2014التاريخ : 2014/12/02 
البســاتن  ومنتجــات  الزراعيــة،  واملنتجــات  الِغــالل   : اجــل  مــن 

والغابــات غــر الــواردة يف فئــات أخــرى، الحيوانــات الحيــة، الفواكــه 

والخــرضوات الطازجــة، البــذور والنباتــات والزهــور الطبيعيــة، املــواد 

ــت(.  ــت )املل ــعر املنب ــات، الش ــة بالحيوان ــة الخاص الغذائي

In Respect of: Agricultural, horti-

cultural and forestry products and 

grains not included in other classes; 

live animals; fresh fruits and vegeta-

bles; seeds, natural plants and flowers; 

foodstuffs for animals; malt 
-In the name of: United Sugar Compaبأسم : الركة املتحده للسكر 

ny 
العنــوان : ص. ب 23023 -جــده 21426 -اململكــة العربيــة 

ــعودية  الس

Address: P.O Box 23023 – Jeddah – 

Saudi Arabia 
   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 219 نابلس- فلسطن 

) 219 ( 

  Trade Mark No.:25962العالمة التجارية رقم : 25962 
 In Class: 35يف الصنف : 35 

 Date: 02/12/2014التاريخ : 2014/12/02 
مــن اجــل : اإلعــالن واألعــامل املهنيــة وتتعلــق هــذه الفئــة 

والهيئــات.  األشــخاص  يؤديهــا  التــي  بالخدمــات 

In Respect of: Advertising; business 

management; business administration; 

office functions 
 In the name of: United Sugar Companyبأسم : الركة املتحده للسكر 

ــة  ــة العربي ــوان : ص. ب 23023 -جــده 21426 -اململك العن

الســعودية 

Address: P.O Box 23023 – Jeddah – 

Saudi Arabia 
   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 219 نابلس- فلسطن 
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) 220 ( 

  Trade Mark No.:25963العالمة التجارية رقم : 25963 
 In Class: 16يف الصنف : 16 

 Date: 02/12/2014التاريخ : 2014/12/02 
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 

ــرايش الدهــان  ــن؛ ف ــة؛ ومــواد الفنان ــات منزلي يف القرطاســية أو لغاي

ــاث(؛ مــواد  ــة )عــدا األث ــوازم املكتبي ــة والل ــن؛ اآلالت الكاتب أو التلوي

ــتيكية  ــف البالس ــواد التغلي ــزة(؛ م ــدا األجه ــس )ع ــه والتدري التوجي

)غــر الــواردة يف فئــات أخــرى(؛ حــروف الطباعــة؛ الكليشــيهات 

ــامت(.  )الراس

In Respect of: Paper, cardboard and 

goods made from these materials, 

not included in other classes; printed 

matter; bookbinding material; photo-

graphs; stationery; adhesives for sta-

tionery or household purposes; artists’ 

materials; paint brushes; typewriters 

and office requisites (except furni-

ture(; instructional and teaching ma-

terial)except apparatus(; plastic ma-

terials for packaging )not included in 

other classes(; playing cards; printers’ 

type; printing blocks 

-In the name of: United Sugar Compaبأسم : الركة املتحده للسكر 
ny 

العنــوان : ص. ب 23023 -جــده 21426 -اململكــة العربيــة 

ــعودية  الس

Address: P.O Box 23023 – Jeddah – 
Saudi Arabia 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 219 نابلس- فلسطن 
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) 221 ( 

  Trade Mark No.:25964العالمة التجارية رقم : 25964 
 In Class: 29يف الصنف : 29 

 Date: 02/12/2014التاريخ : 2014/12/02 
ــات  ــد، خالص ــن والصي ــوم الدواج ــامك ولح ــوم واألس ــل : اللح ــن اج م

اللحــم، فواكــه وخــرضوات محفوظــة ومجففــة ومطهــوة، هــالم )جيــيل( 

ومربيــات وفواكــه مطبوخــة بالســكر، البيــض والحليــب ومنتجــات 

ــألكل ــوت والدهــون الصالحــة ل ــب، الزي الحلي

In Respect of: Meat, fish, poultry and 
game; meat extracts; preserved, dried 
and cooked fruits and vegetables; jel-
lies, jams, fruit sauces; eggs, milk and 
milk products; edible oils and fats

-In the name of: United Sugar Comبأسم : الركة املتحده للسكر
pany

العربيــة  21426 -اململكــة  23023 -جــده  العنــوان : ص. ب 

الســعودية

Address: P.O Box 23023 – Jeddah – 
Saudi Arabia

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 219 نابلس- فلسطن 

) 222 (

  Trade Mark No.:25965العالمة التجارية رقم : 25965 
 In Class: 30يف الصنف : 30 

 Date: 02/12/2014التاريخ : 2014/12/02 
مــن اجــل : القهــوة والشــاي والــكاكاو والقهــوة 

االصطناعيــة؛ السكــــــــر، األرز؛ التابيــوكا والســاغو؛ 

ــوب؛  ــن الحب ــة م ــتحرضات املصنوع ــق واملس الدقي

ــة؛  ــات املثلج ــات؛ الحلوي ــر والحلوي ــز والفطائ الخب

عســل النحــل والعســل األســود؛ الخمــرة ومســحوق 

والصلصــات  الخــل  الخــردل؛  امللــح؛  الخبيــز؛ 

)التوابــل(؛ البهــارات؛ الثلــج.

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

In the name of: United Sugar Companyبأسم : الركة املتحده للسكر



136العدد الثالث عرش        8\ 6\2015

 21426 -جــده   23023 ب  ص.   : العنــوان 

الســعودية العربيــة  -اململكــة 

Address: P.O Box 23023 – Jeddah – Saudi Arabia

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 219 نابلس- فلسطن 

) 223 (

  Trade Mark No.:25966العالمة التجارية رقم : 25966 
 In Class: 31يف الصنف : 31 

 Date: 02/12/2014التاريخ : 2014/12/02 
مــن اجــل : الِغــالل واملنتجــات الزراعيــة، ومنتجــات 

ــات أخــرى،  ــواردة يف فئ ــات غــر ال البســاتن والغاب

الحيوانــات الحيــة، الفواكــه والخــرضوات الطازجــة، 

املــواد  الطبيعيــة،  والزهــور  والنباتــات  البــذور 

الغذائيــة الخاصــة بالحيوانــات، الشــعر املنبــت 

ــت(. )املل

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: United Sugar Companyبأسم : الركة املتحده للسكر
 21426 -جــده   23023 ب  ص.   : العنــوان 

الســعودية العربيــة  -اململكــة 
Address: P.O Box 23023 – Jeddah – Saudi Arabia

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 219 نابلس- فلسطن 

) 224 (

  Trade Mark No.:25967العالمة التجارية رقم : 25967 
 In Class: 32يف الصنف : 32 

 Date: 02/12/2014التاريخ : 2014/12/02 
مــن اجــل : البــرة )رشاب الشــعر( وامليــاه املعدنيــة 

ــة،  ــات غــر الكحولي والغازيــة وغرهــا مــن املروب

وعصائــر  الفواكــه  مــن  مســتخلصة  مروبــات 

لعمــل  أخــرى  ومســتحرضات  رشاب  الفواكــه، 

املروبــات.

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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In the name of: United Sugar Companyبأسم : الركة املتحده للسكر
 21426 -جــده   23023 ب  ص.   : العنــوان 

الســعودية العربيــة  -اململكــة 

Address: P.O Box 23023 – Jeddah – Saudi Arabia

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 219 نابلس- فلسطن 

) 225 (

  Trade Mark No.:25968العالمة التجارية رقم : 25968 
 In Class: 35يف الصنف : 35 

 Date: 02/12/2014التاريخ : 2014/12/02 
مــن اجــل : خدمــات تجميــع تشــكيله مــن الســلع 

ــن  ــن م ــة الزبائ ــن عام ــك لتمك ــر وذل ــح الغ لصال

ــك  ــد الحاجــه )والينطــوي ذل ــا عن ــا ورشائه معاينته

ــة و  ــع بالجمل ــات البي ــل(، خدم ــة النق ــى خدم ع

التجزئــه، خدمــات الدعايــة واإلعــالن واداره وتوجيــه 

ــي ــاط املكتب النش

In Respect of: The bringing together, for the ben-
efit of others, of a variety of goods (excluding the 
transport thereof(, enabling customers to conve-
niently view and purchase those goods; retail and 
wholesale services; advertising; business manage-
ment; business administration; office functions.

In the name of: United Sugar Companyبأسم : الركة املتحده للسكر
 21426 -جــده   23023 ب  ص.   : العنــوان 

الســعودية العربيــة  -اململكــة 

Address: P.O Box 23023 – Jeddah – Saudi Arabia

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 219 نابلس- فلسطن 

) 226 (

  Trade Mark No.:25971العالمة التجارية رقم : 25971 
 In Class: 30يف الصنف : 30 

 Date: 02/12/2014التاريخ : 2014/12/02 
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مــن اجــل : القهــوة والشــاي والــكاكاو والقهــوة 

االصطناعيــة؛ السكــــــــر، األرز؛ التابيــوكا والســاغو؛ 

ــوب؛  ــن الحب ــة م ــتحرضات املصنوع ــق واملس الدقي

ــة؛  ــات املثلج ــات؛ الحلوي ــر والحلوي ــز والفطائ الخب

عســل النحــل والعســل األســود؛ الخمــرة ومســحوق 

والصلصــات  الخــل  الخــردل؛  امللــح؛  الخبيــز؛ 

ــج ــارات؛ الثل ــل(؛ البه )التواب

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tap-

ioca, sago, artificial coffee; flour and preparations 

made from cereals, bread, pastry and confection-

ery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; 

salt, mustard; vinegar, sauces )condiments(; spic-

es; ice

In the name of: United Sugar Companyبأسم : الركة املتحده للسكر
 21426 -جــده   23023 ب  ص.   : العنــوان 

الســعودية العربيــة  -اململكــة 

Address: P.O Box 23023 – Jeddah – Saudi Arabia

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 219 نابلس- فلسطن 

) 227 (

  Trade Mark No.:25972العالمة التجارية رقم : 25972 
 In Class: 31يف الصنف : 31 

 Date: 02/12/2014التاريخ : 2014/12/02 
مــن اجــل : الِغــالل واملنتجــات الزراعيــة، ومنتجــات 

ــات أخــرى،  ــواردة يف فئ ــر ال ــات غ البســاتن والغاب

الحيوانــات الحيــة، الفواكــه والخــرضوات الطازجــة، 

املــواد  الطبيعيــة،  والزهــور  والنباتــات  البــذور 

املنبــت  الشــعر  بالحيوانــات،  الخاصــة  الغذائيــة 

ــت(. )املل

In Respect of: Agricultural, horticultural and for-

estry 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: United Sugar Companyبأسم : الركة املتحده للسكر
 21426 -جــده   23023 ب  ص.   : العنــوان 

الســعودية العربيــة  -اململكــة 

Address: P.O Box 23023 – Jeddah – Saudi Arabia

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 219 نابلس- فلسطن 
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) 228 (

  Trade Mark No.:25973العالمة التجارية رقم : 25973 
 In Class: 32يف الصنف : 32 

 Date: 02/12/2014التاريخ : 2014/12/02 
مــن اجــل : البــرة )رشاب الشــعر( وامليــاه املعدنيــة 

ــة،  ــات غــر الكحولي ــة وغرهــا مــن املروب والغازي

وعصائــر  الفواكــه  مــن  مســتخلصة  مروبــات 

لعمــل  أخــرى  ومســتحرضات  رشاب  الفواكــه، 

املروبــات

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: United Sugar Companyبأسم : الركة املتحده للسكر
 21426 -جــده   23023 ب  ص.   : العنــوان 

الســعودية العربيــة  -اململكــة 

Address: P.O Box 23023 – Jeddah – Saudi Arabia

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 219 نابلس- فلسطن 

) 229 (

  Trade Mark No.:25974العالمة التجارية رقم : 25974 
 In Class: 35يف الصنف : 35 

 Date: 02/12/2014التاريخ : 2014/12/02 
مــن اجــل : خدمــات تجميــع تشــكيله مــن الســلع 

ــن  ــن م ــة الزبائ ــن عام ــك لتمك ــر وذل ــح الغ لصال

ــك  ــد الحاجــه )والينطــوي ذل ــا عن ــا ورشائه معاينته

ــة و  ــع بالجمل ــات البي ــل(، خدم ــة النق ــى خدم ع

التجزئــه، خدمــات الدعايــة واإلعــالن واداره وتوجيــه 

ــي ــاط املكتب النش

In Respect of: The bringing together, for the ben-
efit of others, of a variety of goods (excluding the 
transport thereof(, enabling customers to conve-
niently view and purchase those goods; retail and 
wholesale services; advertising; business manage-
ment; business administration; office functions.
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In the name of: United Sugar Companyبأسم : الركة املتحده للسكر
 21426 -جــده   23023 ب  ص.   : العنــوان 

الســعودية العربيــة  -اململكــة 

Address: P.O Box 23023 – Jeddah – Saudi Arabia

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 219 نابلس- فلسطن 

) 230 (

  Trade Mark No.:25981العالمة التجارية رقم : 25981 
 In Class: 16يف الصنف : 16 

 Date: 02/12/2014التاريخ : 2014/12/02 
مــن اجــل : الــورق والــورق املقــوى واملنتجــات 

ــات  ــر واردة يف فئ ــواد وغ ــذه امل ــن ه ــة م املصنوع

ــب؛ الصــور  ــد الكت ــواد تجلي ــات؛ م أخــرى؛ املطبوع

الفوتوغرافيــة؛ القرطاســية؛ مــواد اللصــق املســتعملة 

يف القرطاســية أو لغايــات منزليــة؛ ومــواد الفنانــن؛ 

فــرايش الدهــان أو التلويــن؛ اآلالت الكاتبــة واللــوازم 

املكتبيــة )عــدا األثــاث(؛ مــواد التوجيــه والتدريــس 

البالســتيكية  التغليــف  مــواد  األجهــزة(؛  )عــدا 

ــات أخــرى(؛ حــروف الطباعــة؛  ــواردة يف فئ )غــر ال

ــامت(. ــيهات )الراس الكليش

In Respect of: Paper, cardboard and goods made 
from these materials, not included in other class-
es; printed matter; bookbinding material; pho-
tographs; 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(; playing cards; 
printers’ type; printing blocks

In the name of: United Sugar Companyبأسم : الركة املتحده للسكر
 21426 -جــده   23023 ب  ص.   : العنــوان 

الســعودية العربيــة  -اململكــة 

Address: P.O Box 23023 – Jeddah – Saudi Arabia

ــه ص.ب  ــه الفكري ــغ : ســامس للملكي ــوان التبلي عن

ــطن  ــس- فلس 219 نابل
Address for Services: 

 ) 231 (
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  Trade Mark No.:25982العالمة التجارية رقم : 25982 
 In Class: 7يف الصنف : 7 

 Date: 02/12/2014التاريخ : 2014/12/02 
الطبــي،  غــر  املغذيــات  مســحوق   : اجــل  مــن 

الكعــك، الخبــز عــى البخــار، مســتحرضات الحبــوب، 

الشــعرية، طحــن الصويــا، النشــا للطعــام، البهارات، 

ــام. ــة للطع ــتحرضات عطري ــرة، مس الخم

In Respect of: Non-medical nutrient powder; 

Cakes; Steamed bread; Cereal preparations; Noo-

dles; Soya flour; Starch for food; Seasonings; 

Yeast; Aromatic preparations for food.
.In the name of: Angel Yeast Co., Ltdبأسم : انجل يست كو.، مليتد.

ــن  ــب قوان ــة مبوج ــة وقامئ ــة مؤسس ــوان : رشك العن

ــويب  ــانغ، ه ــان رود، يتش ــم 24، زونغن ــن، رق الص

443003، الصــن

Address: A corporation organized and existing 

under the laws of China of No. 24, Zhongnan 

Road, Yichang, Hubei 443003, P.R. CHINA
عنــوان التبليــغ : عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة، 

اللــه  74,رام  ص.ب  محامــون، 

Address for Services:  

) 232 (

  Trade Mark No.:25983العالمة التجارية رقم : 25983 
 In Class: 29يف الصنف : 29 

 Date: 02/12/2014التاريخ : 2014/12/02 
ــن  ــوم الدواج ــامك ولح ــوم واألس ــل : اللح ــن اج م

وخــرضوات  فواكــه  اللحــم،  خالصــات  والصيــد، 

)جيــيل(  هــالم  ومطهــوة،  ومجففــة  محفوظــة 

البيــض  بالســكر،  مطبوخــة  وفواكــه  ومربيــات 

ــوت والدهــون  ــب، الزي ــب ومنتجــات الحلي والحلي

الصالحــة لــألكل.

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: United Sugar Companyبأسم : الركة املتحده للسكر
 21426 -جــده   23023 ب  ص.   : العنــوان 

الســعودية العربيــة  -اململكــة 

Address: P.O Box 23023 – Jeddah – Saudi Arabia

ــه ص.ب  ــه الفكري ــغ : ســامس للملكي ــوان التبلي عن

ــطن  ــس- فلس 219 نابل
Address for Services:  
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) 233 (

  Trade Mark No.:25984العالمة التجارية رقم : 25984 
 In Class: 30يف الصنف : 30 

 Date: 02/12/2014التاريخ : 2014/12/02 
مــن اجــل : القهــوة والشــاي والــكاكاو والقهــوة 

االصطناعيــة؛ السكــــــــر، األرز؛ التابيــوكا والســاغو؛ 

الدقيــق واملســتحرضات املصنوعــة مــن الحبــوب؛ 

ــة؛  ــات املثلج ــات؛ الحلوي ــر والحلوي ــز والفطائ الخب

عســل النحــل والعســل األســود؛ الخمــرة ومســحوق 

والصلصــات  الخــل  الخــردل؛  امللــح؛  الخبيــز؛ 

)التوابــل(؛ البهــارات؛ الثلــج.

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

In the name of: United Sugar Companyبأسم : الركة املتحده للسكر
 21426 -جــده   23023 ب  ص.   : العنــوان 

الســعودية العربيــة  -اململكــة 

Address: P.O Box 23023 – Jeddah – Saudi Arabia

ــه ص.ب  ــه الفكري ــامس للملكي ــغ : س ــوان التبلي عن

ــطن  ــس- فلس 219 نابل
Address for Services:  

) 234 (

  Trade Mark No.:25985العالمة التجارية رقم : 25985 
 In Class: 31يف الصنف : 31 

 Date: 02/12/2014التاريخ : 2014/12/02 
مــن اجــل : الِغــالل واملنتجــات الزراعيــة، ومنتجــات 

ــواردة يف فئــات أخــرى،  البســاتن والغابــات غــر ال

الحيوانــات الحيــة، الفواكــه والخــرضوات الطازجــة، 

املــواد  الطبيعيــة،  والزهــور  والنباتــات  البــذور 

الغذائيــة الخاصــة بالحيوانــات، الشــعر املنبــت 

ــت(. )املل

In Respect of: Agricultural, horticultural and for-
estry 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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In the name of: United Sugar Companyبأسم : الركة املتحده للسكر
 21426 -جــده   23023 ب  ص.   : العنــوان 

العربيــة الســعودية -اململكــة 

Address: P.O Box 23023 – Jeddah – Saudi Arabia

ــه الفكريــه ص.ب  ــغ : ســامس للملكي ــوان التبلي عن

ــس- فلســطن  219 نابل
Address for Services:  

) 235 (

  Trade Mark No.:25986العالمة التجارية رقم : 25986 
 In Class: 32يف الصنف : 32 

 Date: 02/12/2014التاريخ : 2014/12/02 
مــن اجــل : البــرة )رشاب الشــعر( وامليــاه املعدنيــة 

والغازيــة وغرهــا مــن املروبــات غــر الكحوليــة، 

وعصائــر  الفواكــه  مــن  مســتخلصة  مروبــات 

لعمــل  أخــرى  ومســتحرضات  رشاب  الفواكــه، 

املروبــات

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: United Sugar Companyبأسم : الركة املتحده للسكر
 21426 -جــده   23023 ب  ص.   : العنــوان 

-اململكــة العربيــة الســعودية

Address: P.O Box 23023 – Jeddah – Saudi Arabia

ــه ص.ب  ــه الفكري ــغ : ســامس للملكي ــوان التبلي عن

ــس- فلســطن  219 نابل
Address for Services:  

) 236 (

  Trade Mark No.:25987العالمة التجارية رقم : 25987 
 In Class: 35يف الصنف : 35 

 Date: 02/12/2014التاريخ : 2014/12/02 
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ــع تشــكيله مــن الســلع  مــن اجــل : خدمــات تجمي

ــن  ــن م ــة الزبائ ــن عام ــك لتمك ــر وذل ــح الغ لصال

ــك  ــوي ذل ــه )والينط ــد الحاج ــا عن ــا ورشائه معاينته

عــى خدمــة النقــل(، خدمــات البيــع بالجملــة و 

التجزئــه، خدمــات الدعايــة واإلعــالن واداره وتوجيــه 

ــي ــاط املكتب النش

In Respect of: The bringing together, for the ben-
efit of others, of a variety of goods (excluding the 
transport thereof(, enabling customers to conve-
niently view and purchase those goods; retail and 
wholesale services; advertising; business manage-
ment; business administration; office functions.

In the name of: United Sugar Companyبأسم : الركة املتحده للسكر
 21426 -جــده   23023 ب  ص.   : العنــوان 

الســعودية العربيــة  -اململكــة 

Address: P.O Box 23023 – Jeddah – Saudi Arabia

ــه ص.ب  ــه الفكري ــامس للملكي ــغ : س ــوان التبلي عن

ــطن  ــس- فلس 219 نابل
Address for Services:  

) 237 (

  Trade Mark No.:25990العالمة التجارية رقم : 25990 
 In Class: 30يف الصنف : 30 

 Date: 02/12/2014التاريخ : 2014/12/02 
مــن اجــل : القهــوة والشــاي والــكاكاو والقهــوة 

االصطناعيــة؛ السكــــــــر، األرز؛ التابيــوكا والســاغو؛ 

الدقيــق واملســتحرضات املصنوعــة مــن الحبــوب؛ 

ــة؛  ــات املثلج ــات؛ الحلوي ــر والحلوي ــز والفطائ الخب

عســل النحــل والعســل األســود؛ الخمــرة ومســحوق 

والصلصــات  الخــل  الخــردل؛  امللــح؛  الخبيــز؛ 

)التوابــل(؛ البهــارات؛ الثلــج.

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

In the name of: United Sugar Companyبأسم : الركة املتحده للسكر
 21426 -جــده   23023 ب  ص.   : العنــوان 

الســعودية العربيــة  -اململكــة 

Address: P.O Box 23023 – Jeddah – Saudi Arabia

ــه ص.ب  ــه الفكري ــامس للملكي ــغ : س ــوان التبلي عن

ــطن  ــس- فلس 219 نابل
Address for Services:  

) 238 (
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  Trade Mark No.:25991العالمة التجارية رقم : 25991 
 In Class: 31يف الصنف : 31 

 Date: 02/12/2014التاريخ : 2014/12/02 
مــن اجــل : الِغــالل واملنتجــات الزراعيــة، ومنتجــات 

ــرى،  ــات أخ ــواردة يف فئ ــر ال ــات غ ــاتن والغاب البس

ــة، الفواكــه والخــرضوات الطازجــة،  ــات الحي الحيوان

املــواد  الطبيعيــة،  والزهــور  والنباتــات  البــذور 

املنبــت  الشــعر  بالحيوانــات،  الخاصــة  الغذائيــة 

ــت(. )املل

In Respect of: Agricultural, horticultural and for-

estry 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: United Sugar Companyبأسم : الركة املتحده للسكر
 21426 -جــده   23023 ب  ص.   : العنــوان 

الســعودية العربيــة  -اململكــة 

Address: P.O Box 23023 – Jeddah – Saudi Arabia

ــه ص.ب  ــه الفكري ــامس للملكي ــغ : س ــوان التبلي عن

ــطن  ــس- فلس 219 نابل
Address for Services:  

) 239 (

  Trade Mark No.:25993العالمة التجارية رقم : 25993 
 In Class: 35يف الصنف : 35 

 Date: 02/12/2014التاريخ : 2014/12/02 
مــن اجــل : خدمــات تجميــع تشــكيله مــن الســلع 

ــن  ــن م ــة الزبائ ــن عام ــك لتمك ــر وذل ــح الغ لصال

ــك  ــد الحاجــه )والينطــوي ذل معاينتهــا ورشائهــا عن

عــى خدمــة النقــل(، خدمــات البيــع بالجملــة 

واداره  واإلعــالن  الدعايــة  خدمــات  التجزئــه،  و 

وتوجيــه النشــاط املكتبــي.

In Respect of: The bringing together, for the ben-

efit of others, of a variety of goods (excluding the 

transport thereof(, enabling customers to conve-

niently view and purchase those goods; retail and 

wholesale services; advertising; business manage-

ment; business administration; office functions.
In the name of: United Sugar Companyبأسم : الركة املتحده للسكر

 21426 -جــده   23023 ب  ص.   : العنــوان 

-اململكــة العربيــة الســعودية
Address: P.O Box 23023 – Jeddah – Saudi Arabia

ــه الفكريــه ص.ب  ــغ : ســامس للملكي ــوان التبلي عن

ــس- فلســطن  219 نابل
Address for Services:  
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) 240 (

  Trade Mark No.:25996العالمة التجارية رقم : 25996 
 In Class: 30يف الصنف : 30 

 Date: 02/12/2014التاريخ : 2014/12/02 
In Respect of: sugarمن اجل : السكــــــر

In the name of: United Sugar Companyبأسم : الركة املتحده للسكر

 21426 -جــده   23023 ب  ص.   : العنــوان 

الســعودية العربيــة  -اململكــة 

Address: P.O Box 23023 – Jeddah – Saudi Arabia

ــه ص.ب  ــه الفكري ــغ : ســامس للملكي ــوان التبلي عن

ــس- فلســطن  219 نابل
Address for Services:  

) 241 (

  Trade Mark No.:25997العالمة التجارية رقم : 25997 
 In Class: 31يف الصنف : 31 

 Date: 02/12/2014التاريخ : 2014/12/02 
مــن اجــل : الِغــالل واملنتجــات الزراعيــة، ومنتجــات 

البســاتن والغابــات غــر الــواردة يف فئــات أخــرى، 

الحيوانــات الحيــة، الفواكــه والخــرضوات الطازجــة، 

املــواد  الطبيعيــة،  والزهــور  والنباتــات  البــذور 

الغذائيــة الخاصــة بالحيوانــات، الشــعر املنبــت 

ــت(. )املل

In Respect of: Agricultural, horticultural and for-

estry 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: United Sugar Companyبأسم : الركة املتحده للسكر
 21426 -جــده   23023 ب  ص.   : العنــوان 

-اململكــة العربيــة الســعودية
Address: P.O Box 23023 – Jeddah – Saudi Arabia

ــه الفكريــه ص.ب  ــوان التبليــغ : ســامس للملكي عن

ــس- فلســطن  219 نابل
Address for Services: 
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) 242 (

  Trade Mark No.:25998العالمة التجارية رقم : 25998 
 In Class: 32يف الصنف : 32 

 Date: 02/12/2014التاريخ : 2014/12/02 
مــن اجــل : البــرة )رشاب الشــعر( وامليــاه املعدنيــة 

ــة،  ــر الكحولي ــات غ ــن املروب ــا م ــة وغره والغازي

وعصائــر  الفواكــه  مــن  مســتخلصة  مروبــات 

لعمــل  أخــرى  ومســتحرضات  رشاب  الفواكــه، 

املروبــات.

In Respect of: : Beers; mineral and aerated wa-
ters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks 
and fruit juices; syrups and other preparations for 
making beverages

In the name of: United Sugar Companyبأسم : الركة املتحده للسكر
 21426 -جــده   23023 ب  ص.   : العنــوان 

الســعودية العربيــة  -اململكــة 

Address: P.O Box 23023 – Jeddah – Saudi Arabia

ــه ص.ب  ــه الفكري ــامس للملكي ــغ : س ــوان التبلي عن

ــطن  ــس- فلس 219 نابل
Address for Services:  

) 243 (

  Trade Mark No.:25999العالمة التجارية رقم : 25999 
 In Class: 35يف الصنف : 35 

 Date: 02/12/2014التاريخ : 2014/12/02 
ــع تشــكيله مــن الســلع  مــن اجــل : خدمــات تجمي

ــن  ــن م ــة الزبائ ــن عام ــك لتمك ــر وذل ــح الغ لصال

ــك  ــوي ذل ــه )والينط ــد الحاج ــا عن ــا ورشائه معاينته

عــى خدمــة النقــل(، خدمــات البيــع بالجملــة و 

التجزئــه، خدمــات الدعايــة واإلعــالن واداره وتوجيــه 

ــي ــاط املكتب النش

In Respect of: The bringing together, for the ben-
efit of others, of a variety of goods (excluding the 
transport thereof(, enabling customers to conve-
niently view and purchase those goods; retail and 
wholesale services; advertising; business manage-
ment; business administration; office functions.

In the name of: United Sugar Companyبأسم : الركة املتحده للسكر
 21426 -جــده   23023 ب  ص.   : العنــوان 

الســعودية العربيــة  -اململكــة 

Address: P.O Box 23023 – Jeddah – Saudi Arabia
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ــه ص.ب  ــه الفكري ــامس للملكي ــغ : س ــوان التبلي عن

ــطن  ــس- فلس 219 نابل
Address for Services:  

) 244 (

  Trade Mark No.:26000العالمة التجارية رقم : 26000 
 In Class: 16يف الصنف : 16 

 Date: 02/12/2014التاريخ : 2014/12/02 
مــن اجــل : الــورق والــورق املقــوى واملنتجــات 

ــات  ــر واردة يف فئ ــواد وغ ــن هــذه امل ــة م املصنوع

ــد الكتــب؛ الصــور  أخــرى؛ املطبوعــات؛ مــواد تجلي

الفوتوغرافيــة؛ القرطاســية؛ مــواد اللصــق املســتعملة 

يف القرطاســية أو لغايــات منزليــة؛ ومــواد الفنانــن؛ 

فــرايش الدهــان أو التلويــن؛ اآلالت الكاتبــة واللوازم 

املكتبيــة )عــدا األثــاث(؛ مــواد التوجيــه والتدريــس 

البالســتيكية  التغليــف  مــواد  األجهــزة(؛  )عــدا 

)غــر الــواردة يف فئــات أخــرى(؛ حــروف الطباعــة؛ 

ــامت(. ــيهات )الراس الكليش

In Respect of: Paper, cardboard and goods made 
from these materials, not included in other class-
es; printed matter; bookbinding material; pho-
tographs; 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(; playing cards; 
printers’ type; printing blocks

In the name of: United Sugar Companyبأسم : الركة املتحده للسكر
 21426 -جــده   23023 ب  ص.   : العنــوان 

الســعودية العربيــة  -اململكــة 

Address: P.O Box 23023 – Jeddah – Saudi Arabia

ــه ص.ب  ــه الفكري ــغ : ســامس للملكي ــوان التبلي عن

ــس- فلســطن  219 نابل
Address for Services:  

) 245 (

  Trade Mark No.:26001العالمة التجارية رقم : 26001 
 In Class: 29يف الصنف : 29 

 Date: 02/12/2014التاريخ : 2014/12/02 
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ــن  ــوم الدواج ــامك ولح ــوم واألس ــل : اللح ــن اج م

وخــرضوات  فواكــه  اللحــم،  خالصــات  والصيــد، 

)جيــيل(  هــالم  ومطهــوة،  ومجففــة  محفوظــة 

البيــض  بالســكر،  مطبوخــة  وفواكــه  ومربيــات 

ــون  ــوت والده ــب، الزي ــات الحلي ــب ومنتج والحلي

لــألكل. الصالحــة 

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: United Sugar Companyبأسم : الركة املتحده للسكر
 21426 -جــده   23023 ب  ص.   : العنــوان 

الســعودية العربيــة  -اململكــة 

Address: P.O Box 23023 – Jeddah – Saudi Arabia

ــه ص.ب  ــه الفكري ــغ : ســامس للملكي ــوان التبلي عن

ــطن  ــس- فلس 219 نابل
Address for Services:  

) 246 (

  Trade Mark No.:26002العالمة التجارية رقم : 26002 
 In Class: 30يف الصنف : 30 

 Date: 02/12/2014التاريخ : 2014/12/02 
In Respect of: sugarمن اجل : سكر

In the name of: United Sugar Companyبأسم : الركة املتحده للسكر
 21426 -جــده   23023 ب  ص.   : العنــوان 

الســعودية العربيــة  -اململكــة 

Address: P.O Box 23023 – Jeddah – Saudi Arabia

ــه ص.ب  ــه الفكري ــغ : ســامس للملكي ــوان التبلي عن

ــطن  ــس- فلس 219 نابل
Address for Services:  

ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة واألرقــام 

ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 

) 247 (

  Trade Mark No.:26003العالمة التجارية رقم : 26003 
 In Class: 31يف الصنف : 31 

 Date: 02/12/2014التاريخ : 2014/12/02 
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مــن اجــل : الِغــالل واملنتجــات الزراعيــة، ومنتجــات 

ــات أخــرى،  ــواردة يف فئ ــات غــر ال البســاتن والغاب

الحيوانــات الحيــة، الفواكــه والخــرضوات الطازجــة، 

املــواد  الطبيعيــة،  والزهــور  والنباتــات  البــذور 

الغذائيــة الخاصــة بالحيوانــات، الشــعر املنبــت 

ــت(. )املل

In Respect of: Agricultural, horticultural and for-
estry 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: United Sugar Companyبأسم : الركة املتحده للسكر
 21426 -جــده   23023 ب  ص.   : العنــوان 

العربيــة الســعودية -اململكــة 

Address: P.O Box 23023 – Jeddah – Saudi Arabia

ــه ص.ب  ــه الفكري ــغ : ســامس للملكي ــوان التبلي عن

ــس- فلســطن  219 نابل
Address for Services:  

) 248 (

  Trade Mark No.:26004العالمة التجارية رقم : 26004 
 In Class: 32يف الصنف : 32 

 Date: 02/12/2014التاريخ : 2014/12/02 
مــن اجــل : البــرة )رشاب الشــعر( وامليــاه املعدنيــة 

ــة،  ــر الكحولي ــات غ ــن املروب ــا م ــة وغره والغازي

وعصائــر  الفواكــه  مــن  مســتخلصة  مروبــات 

لعمــل  أخــرى  ومســتحرضات  رشاب  الفواكــه، 

املروبــات.

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: United Sugar Companyبأسم : الركة املتحده للسكر
 21426 -جــده   23023 ب  ص.   : العنــوان 

الســعودية العربيــة  -اململكــة 

Address: P.O Box 23023 – Jeddah – Saudi Arabia

ــه ص.ب  ــه الفكري ــامس للملكي ــغ : س ــوان التبلي عن

ــطن  ــس- فلس 219 نابل
Address for Services:  

) 249 (

  Trade Mark No.:26005العالمة التجارية رقم : 26005 
 In Class: 35يف الصنف : 35 
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 Date: 02/12/2014التاريخ : 2014/12/02 
مــن اجــل : خدمــات تجميــع تشــكيله مــن الســلع 

ــن  ــن م ــة الزبائ ــن عام ــك لتمك ــر وذل ــح الغ لصال

ــك  ــد الحاجــه )والينطــوي ذل ــا عن ــا ورشائه معاينته

عــى خدمــة النقــل(، خدمــات البيــع بالجملــة 

واداره  واإلعــالن  الدعايــة  خدمــات  التجزئــه،  و 

وتوجيــه النشــاط املكتبــي

In Respect of: The bringing together, for the ben-
efit of others, of a variety of goods (excluding the 
transport thereof(, enabling customers to conve-
niently view and purchase those goods; retail and 
wholesale services; advertising; business manage-
ment; business administration; office functions.

In the name of: United Sugar Companyبأسم : الركة املتحده للسكر
 21426 -جــده   23023 ب  ص.   : العنــوان 

العربيــة الســعودية -اململكــة 

Address: P.O Box 23023 – Jeddah – Saudi Arabia

ــه ص.ب  ــه الفكري ــغ : ســامس للملكي ــوان التبلي عن

ــس- فلســطن  219 نابل
Address for Services:  

) 250 (

  Trade Mark No.:26007العالمة التجارية رقم : 26007 
 In Class: 38يف الصنف : 38 

 Date: 03/12/2014التاريخ : 2014/12/03 
In Respect of: Telecommunicationsمن اجل : االتصاالت

ــا  ــاالت والتكنولوجي ــة يب يس أي لالتص ــم : رشك بأس

ــة ــاهمة الخصوصي ــورة املس املتط

In the name of: shareket bci le aletesalat wa alte-
knologya almotatawereh almusahamah alkhoso-
seyeh

العنــوان : رام اللــه، البــرة، شــارع االرســال، عــامرة 

عــواد، الطابــق االول

Address: Rammallah. Albereh. Tareeq al ersal. 
Amaret awadm. Altabek al awal

ــل مشــحور،  ــي نبي ــب املحام ــغ : مكت ــوان التبلي عن

ص.ب. 1173 رام اللــه 

Address for Services:  

) 251 (

  Trade Mark No.:26008العالمة التجارية رقم : 26008 
 In Class: 5يف الصنف : 5 
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 Date: 03/12/2014التاريخ : 2014/12/03 
 In Respect of: Pharmaceutical preparations andمن اجل : مستحرضات ومواد صيدالنية.

substances.
In the name of: AstraZeneca ABبأسم : أسرتازينيكا آ يب

العنــوان : أس إي – 85 151 ســوديرتالجي ، 

ــويد الس

Address: SE-151 85 Sodertalje, Sweden

ــف  ــرة. هات ــغ : ص.ب 74472 الب ــوان التبلي عن

 2989760
Address for Services:  

) 252 (

  Trade Mark No.:26009العالمة التجارية رقم : 26009 
 In Class: 6يف الصنف : 6 

 Date: 03/12/2014التاريخ : 2014/12/03 
In Respect of: Doors of metalمن اجل : أبواب معدنية

لــوك للصناعــة والتجــارة  بأســم : رشكــة تكنــي 

م.خ.م العامــة 

In the name of: Sharekat techni lock llsenaa wa 

altejara alama m.k.m
العنــوان : رام اللــه - شــارع اإلرســال - مقابــل رشكــة 

الكهربــاء - عــامرة كنعــان

Address: ramallah-shrea alersal - mokabel shrekat 

alkhrba - amaret kanaan
عنــوان التبليــغ : رام اللــه - شــارع اإلرســال - مقابــل 

رشكــة الكهربــاء - عــامرة كنعــان 

Address for Services  :  ramallah-shrea alersal - 
mokabel shrekat alkhrba - amaret kanaan

) 253 (

  Trade Mark No.:26010العالمة التجارية رقم : 26010 
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 In Class: 30يف الصنف : 30 
 Date: 03/12/2014التاريخ : 2014/12/03 

In Respect of: wheat & food stuffsمن اجل : الدقيق و املواد الغذائية
الغذائيــة  للمــواد  فــود  فريــش  رشكــة   : بأســم 

املحــدودة الخصوصيــة  املســاهمة 

In the name of: shareket fresh food lelmawad al-
gethaeya

ــرم  ــيس طولك ــارع الرئي ــاد الش ــر زيب ــوان : كف العن

0599645075 هاتــف 

Address: kufr-zeebad-main street tulkarm tel : 
0599645075

الرئيــيس  التبليــغ : كفــر زيبــاد الشــارع  عنــوان 

 0599645075 هاتــف  طولكــرم 

Address for Services  :  kufr-zeebad-main street 
tulkarm tel : 0599645075

) 254 (

  Trade Mark No.:26011العالمة التجارية رقم : 26011 
 In Class: 29يف الصنف : 29 

 Date: 04/12/2014التاريخ : 2014/12/04 
In Respect of: nuts preparedمن اجل : مكرسات محرضة

In the name of: rami abas mohammad gaberبأسم : رامي عباس محمد جابر
العنــوان : نابلــس - عصــرة الشــامليه - جــوال : 

0597777744
Address: nablus - asera al shamaleyah jawwal : 
0597777744

عنــوان التبليــغ : نابلــس - عصــرة الشــامليه - جــوال 

 0597777744 :

Address for Services :  nablus - asera al shama-
leyah jawwal : 0597777744

مالحظــة : ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 

) 255 (
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  Trade Mark No.:26013العالمة التجارية رقم : 26013 
 In Class: 44يف الصنف : 44 

 Date: 04/12/2014التاريخ : 2014/12/04 
الخدمــات   ، الطبيــة  الخدمــات   : اجــل  مــن 

ــة  ــة واملحافظ ــة الصحي ــات العناي ــة ، خدم البيطري

ــات ،  ــة أو الحيوان ــات البري ــامل للكائن ــى الج ع

الزراعــة والبســتنة والغابــات خدمــات 

In Respect of: Medical services; veterinary ser-
vices; hygienic and beauty care for human beings 
or animals; agriculture, horticulture and forestry 
services.

 In the name of: aljameeyeh alfalasteenyeh lelrefqبأسم : الجمعية الفلسطينية للرفق بالحيوان
be alhaywan

ــة - شــارع املــرج -  ــوان : عــامرة عيــى ابودي العن

ــه ــت - رام الل برزي

Address: emarat Issa abu daya , shareh al marj , 
berzeit- ramallah

ــارع  ــة - ش ــى ابودي ــامرة عي ــغ : ع ــوان التبلي عن

ــه  ــت - رام الل ــرج - برزي امل

Address for Services  :  emarat Issa abu daya , 
shareh al marj , berzeit- ramallah

مالحظــة : ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 

) 256 (

  Trade Mark No.:26014العالمة التجارية رقم : 26014 
 In Class: 35يف الصنف : 35 

 Date: 04/12/2014التاريخ : 2014/12/04 
In Respect of: Advertisingمن اجل : الدعاية واالعالن

In the name of: sharekat Alsafeer Le Alesteradبأسم : رشكة السفر لإلستراد م ض
ــا ، شــارع بيــت لحــم A 5، شــقة  ــوان : حيف العن

ــم 8 رق

Address: Haifa Share Bait Lahim A5- Shoka 

Rakam 8
 ،A 5 عنــوان التبليــغ : حيفــا ، شــارع بيــت لحــم

شــقة رقــم 8 

Address for Services  :  Haifa Share Bait Lahim 

A5- Shoka Rakam 8
مالحظــة : ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 
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) 257 (

  Trade Mark No.:26015العالمة التجارية رقم : 26015 
 In Class: 30يف الصنف : 30 

 Date: 04/12/2014التاريخ : 2014/12/04 
مــن اجــل : كيــك - كلــر - عجــوت - كعــك - قرشــلة 

- قهــوة - بســكويت - حلويــات غربيــة

In Respect of: Cake -Pies - Qirshallah - Western 
Sweets

-In the name of: Saleh Helmi Abdulrahman Khalبأسم : صالح حلمي عبد الرحمن خليفة
ifa

Address: Hussan - Main Street - Bethlehemالعنوان : حوسان - شارع الرئييس - بيت لحم
عنــوان التبليــغ : حوســان - شــارع الرئيــيس - بيــت 

لحــم 

Address for Services  :  Hussan - Main Street - 
Bethlehem

ــة ذات  ــارات الوصفي ــامت والعب ــتخدام الكل ــق باس ــة املطل ــق الحامي ــا ح ــي اصحابه ــة اليعط ــذه العالم ــجيل ه ــة : ان تس مالحظ

ــة  ــن العالم ــزل ع ــام مبع ــتخدام الع االس

) 258 (

  Trade Mark No.:26016العالمة التجارية رقم : 26016 
 In Class: 29يف الصنف : 29 

 Date: 04/12/2014التاريخ : 2014/12/04 
In Respect of: vegetable ghee , oilمن اجل : السمنة وزيت

In the name of: sharekat hani alajjawi altejarehبأسم : رشكة هاين العجاوي التجارية
ــوال  ــة _ ج ــارع الرام ــة - ش ــن- عج ــوان : جن العن

0599359161 رقــم 

Address: jenin-ajja - share alrame

ــة _  ــارع الرام ــة - ش ــن- عج ــغ : جن ــوان التبلي عن

جــوال رقــم 0599359161 

Address for Services :  jenin-ajja - share alrame
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) 259 (

  Trade Mark No.:26017العالمة التجارية رقم : 26017 
 In Class: 25يف الصنف : 25 

 Date: 07/12/2014التاريخ : 2014/12/07 
In Respect of: Clothing, footwear, headgearمن اجل : املالبس ولباس القدم واغطية الراس

In the name of: Ali omar Abu Tayonnبأسم : عيل عمر محمد ابو طيون
 - ســفيان  نابلس_شــارع   : العنــوان 

0 5 9 9 7 3 1 9 3 6 ل ا جــو

Address: NABLUS- SHARE’ SUFIAN - JAW-
AL: 0599731936

 - ســفيان  نابلس_شــارع   : التبليــغ  عنــوان 

 0599731936 ل جــوا

Address for Services :  NABLUS- SHARE’ SU-
FIAN - JAWAL: 0599731936

) 260 (

  Trade Mark No.:26019العالمة التجارية رقم : 26019 
 In Class: 30يف الصنف : 30 

 Date: 07/12/2014التاريخ : 2014/12/07 
مــن اجــل : القهــوة والشــاي والــكاكاو والقهــوة 

الدقيــق  والســاغو؛  التابيــوكا  األرز؛  االصطناعيــة؛ 

الخبــز  الحبــوب؛  مــن  املصنوعــة  واملســتحرضات 

والفطائــر والحلويــات؛ مثلجــات صالحــة لــألكل؛ 

ســكر؛ عســل النحــل والعســل األســود؛ الخمــرة 

الخــل  الخــردل؛  امللــح؛  الخبيــز؛  ومســحوق 

الثلــج البهــارات؛  )التوابــل(؛  والصلصــات 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa and artificial cof-
fee; rice; tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastry and confection-
ery; edible ices; sugar, honey, treacle; yeast, bak-
ing-powder; salt; mustard; vinegar, sauces )condi-
ments(; spices; ice

ــت  ــانايى يف تيجاري ــدا س ــو جي ــدا أفك ــم : فيل بأس

ايــه. اس.

In the name of: FELDA IFFCO GIDA SANAYI 
VE TICARET A.S.

العنــوان : اتاتــورك اوج. ســان. 10003 اس كيــه. 

نــو: 3 تشــيليه- ازمــر، تركيــا

Address: Ataturk Org. San. 10003 Sk. No:3 Cigli- 
izmir, Turkey
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بيــت  قمصيــة  جميــل  نــادر   : التبليــغ  عنــوان 

 182 ص.ب.  الغربيــة  الضفــة  ســاحور- 

Address for Services:  

) 261 (

  Trade Mark No.:26020العالمة التجارية رقم : 26020 
 In Class: 3يف الصنف : 3 

 Date: 07/12/2014التاريخ : 2014/12/07 
In Respect of: clean substancesمن اجل : مواد تنظيف

In the name of: sharikat first lisinaat al munathifatبأسم : رشكة فرست لصناعة املنظفات
Address: alkhalilالعنوان : الخليل راس الجورة مفرق برئ املحجر

ــرئ  ــرق ب ــل راس الجــورة مف ــغ : الخلي ــوان التبلي عن

املحجــر 

Address for Services :  alkhalil

 

) 262 (

  Trade Mark No.:26021العالمة التجارية رقم : 26021 
 In Class: 3يف الصنف : 3 

 Date: 07/12/2014التاريخ : 2014/12/07 
ــون( ــض الل ــرص )تبي ــتحرضات الق ــل : مس ــن اج م

الغســيل  يف  املســتملة  املــواد  مــن  ذلــك  وغــر 

والروائــح  والصابــون  التنظيــف  ومســتحرضات 

التجميــل  ومــواد  االساســية  والزيــوت  العطريــة 

االســنان تنظيــف  ومــواد  الشــعر  ومحاليــل 

In Respect of: MAKE PALACE )WHITENING 
COLER( AND OTHER MATERIALS USED 
IN LEUNDRY AND ELEANING PREDUCTS 
SEAPS,AREMATHERABY AND ESSENTAL 
OIL,CESMETIES HAIR SELUTIENS,CLEAN-
ING TEETH

 In the name of: Naief Mohammad Abudallaبأسم : نايف محمد عبدالله ذويب
Dweib

العنــوان : بيــت لحــم /بيــت تعمــر /بجانــب مســجد 

بيــت تعمــر

Address: bethlehem / beit tamar
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عنــوان التبليــغ : بيــت لحــم /بيــت تعمــر /بجانــب 

مســجد بيــت تعمــر 

Address for Services :  bethlehem / beit tamar

) 263 (

  Trade Mark No.:26022العالمة التجارية رقم : 26022 
 In Class: 1يف الصنف : 1 

 Date: 08/12/2014التاريخ : 2014/12/08 
تجمــد  موانــع  املحــركات,  مــردات   : اجــل  مــن 

املــواد  للمركبــات,  الفرامــل  ســوائل  املحــركات, 

الكيامويــة التــي تســتخدم يف الصناعــة والعلــوم 

البســتنة  و  والزراعــة  الفوتوغــرايف  والتصويــر 

والتحريــج ، الراتينجــات الصناعيــة غــر املعالجــة 

مــواد   ، الســامد   ، املعالــج  غــر  البالســتيك   ،

إطفــاء الحريــق ، مســتحرضات ســقي املعــادن و 

ــواد  ــام ، امل ــة باللح ــة الخاص املســتحرضات الكياموي

الكيامويــة الخاصــة بحفــظ األغذيــة ، مــواد الدباغــة 

، املــواد الالصقــة التــي تســتخدم يف الصناعــة

In Respect of: Engine coolant, engine antifreeze, 
brake fluid for used in motor vehicles, chemicals 
used in industry, science and photography, as well 
as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; ma-
nures; fire extinguishing compositions; tempering 
and soldering preparations; chemical substances 
for preserving foodstuffs; tanning substances; ad-
hesives used in industry

ــو  ــا )الس ــييك كايش ــا كابوش ــا جيدوش ــم : تويوت بأس

ــن( ــور كوربوريش ــا موت ــغ از تويوت تريدن

In the name of: TOYOTA JIDOSHA KABUSHI-
KI KAISHA )also trading as TOYOTA MOTOR 
CORPORATION(

العنــوان : 1, تويوتا-تشــو, تويوتــا-يش, ايي-كــن, 

اليابــان

Address: 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 
Japan

 /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ

 P.O Box 3800 Al-Beereh
Address for Services:  

) 264 (

  Trade Mark No.:26023العالمة التجارية رقم : 26023 
 In Class: 2يف الصنف : 2 

 Date: 08/12/2014التاريخ : 2014/12/08 
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ــك ،  ــالء الل ــش وط ــات والورني ــل : الدهان ــن اج م

املــواد الحافظــة ضــد الصــدأ وضــد تلــف الخشــب 

، املــواد امللونــة ، مثبتــات األلــوان ، الراتينجــات 

الطبيعيــة الخــام ، معــادن عــى شــكل رقائــق وعــى 

ــن  ــن والطباع ــن واملزخرف ــحوق للدهان ــكل مس ش

ــن والفنان

In Respect of: Paints, varnishes, lacquers; preser-
vatives against rust and against deterioration of 
wood; colorants; mordants; raw natural resins; 
metals in foil and powder form for painters, deco-
rators, printers and artists

ــا كابوشــييك كايشــا )الســو  ــا جيدوش بأســم : تويوت

ــن( ــور كوربوريش ــا موت ــغ از تويوت تريدن

In the name of: TOYOTA JIDOSHA KABUSHI-
KI KAISHA )also trading as TOYOTA MOTOR 
CORPORATION(

العنــوان : 1, تويوتا-تشــو, تويوتــا-يش, ايي-كــن, 

اليابــان

Address: 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 
Japan

 /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ

 P.O Box 3800 Al-Beereh
Address for Services: 

) 265 (

  Trade Mark No.:26024العالمة التجارية رقم : 26024 
 In Class: 3يف الصنف : 3 

 Date: 08/12/2014التاريخ : 2014/12/08 
من اجل : ســوائل غســل شــبابيك املركبات, الشــموع 

تعطــر  البخــور, مســتحرضات  لصــوق  املعطــرة, 

ــة  ــض األقمش ــة بتبيي ــتحرضات الخاص ــواء, املس اله

ــيل ويك  ــتخدم يف غس ــي تس ــواد الت ــن امل ــا م وغره

املالبــس ، مســتحرضات التنظيــف والصقــل والفــرك 

والكشــط ، الصابــون ، املــواد العطريــة والزيــوت 

)الكوزمتيــك(  التجميــل  ومســتحرضات  العطريــة 

ــنان ــف األس ــتحرضات تنظي ــعر ومس ــول الش وغس

In Respect of: Window washer fluid for used in 

motor vehicles, aromatic candles, incense sticks, 

airfragrancing preparation, bleaching prepara-

tions and other substances for laundry use; clean-

ing, polishing, scouring and abrasive prepara-

tions; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, 

hair lotions; dentifrices

ــا جيدوشــا كابوشــييك كايشــا )الســو  بأســم : تويوت

ــن( ــور كوربوريش ــا موت ــغ از تويوت تريدن

In the name of: TOYOTA JIDOSHA KABUSHI-

KI KAISHA )also trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION(
العنــوان : 1, تويوتا-تشــو, تويوتــا-يش, ايي-كــن, 

ليابان ا

Address: 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 
Japan

 /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ

 P.O Box 3800 Al-Beereh
Address for Services:  
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) 266 (

  Trade Mark No.:26025العالمة التجارية رقم : 26025 
 In Class: 4يف الصنف : 4 

 Date: 08/12/2014التاريخ : 2014/12/08 
ــواد  ــة ، م ــحوم الصناعي ــوت والش ــل : الزي ــن اج م

التــي تســتخدم المتصــاص  املركبــات   ، التزليــق 

ــود  ــام ، الوق ــك وااللتح ــب والتامس ــار والرتطي الغب

ــاءة ،  ــواد اإلض ــركات( وم ــود املح ــك وق ــا يف ذل )مب

ــاءة ــل لالض ــموع والفتائ الش

In Respect of: Industrial oils and greases; lubri-
cants; dust absorbing, wetting and binding com-
positions; fuels )including motor spirit( and illu-
minants; candles and wicks for lighting

ــا جيدوشــا كابوشــييك كايشــا )الســو  بأســم : تويوت

ــور كوربوريشــن( ــا موت ــغ از تويوت تريدن

In the name of: TOYOTA JIDOSHA KABUSHI-
KI KAISHA )also trading as TOYOTA MOTOR 
CORPORATION(

العنــوان : 1, تويوتا-تشــو, تويوتــا-يش, ايي-كــن, 

بان ليا ا

Address: 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 
Japan

 /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ

 P.O Box 3800 Al-Beereh
Address for Services:  

) 267 (

  Trade Mark No.:26026العالمة التجارية رقم : 26026 
 In Class: 5يف الصنف : 5 

 Date: 08/12/2014التاريخ : 2014/12/08 
مــن اجــل : املســتحرضات الصيدليــة والبيطريــة, 

املســتحرضات الصحيــة للغايــات الطبيــة، مــواد 

الحميــة املعــدة لالســتعامل الطبــي ، أغذيــة الرضــع 

التضميــد  ومــواد  الطبيــة  اللصــوق   ، واألطفــال 

، املــواد الخاصــة بحشــو األســنان وشــمع طــب 

االســنان ، املطهــرات ، املســتحرضات املســتعملة 

ــارة  ــرات الض ــات والح ــوام والحيوان ــادة اله يف اب

والفطريــات واألعشــاب الضــارة

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; di-
etary supplements for humans and animals; plas-
ters, materials for dressings; material for stopping 
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for 
destroying vermin; fungicides, herbicides
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ــا جيدوشــا كابوشــييك كايشــا )الســو  بأســم : تويوت

ــور كوربوريشــن( ــا موت ــغ از تويوت تريدن

In the name of: TOYOTA JIDOSHA KABUSHI-
KI KAISHA )also trading as TOYOTA MOTOR 
CORPORATION(

العنــوان : 1, تويوتا-تشــو, تويوتــا-يش, ايي-كــن, 

اليابــان

Address: 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 
Japan

 /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ

 P.O Box 3800 Al-Beereh
Address for Services:  

) 268 (

  Trade Mark No.:26028العالمة التجارية رقم : 26028 
 In Class: 7يف الصنف : 7 

 Date: 08/12/2014التاريخ : 2014/12/08 
محــركات   ، اآلالت  وعــدد  اآلالت   : اجــل  مــن 

ومحــركات آالت ثابتــة )عــدا محــركات املركبــات 

الريــة( ، وصــالت وســيور اآلالت )عــدا املتعلقــة 

باملركبــات الريــة( ، اآلالت واملعــدات الزراعيــة غــر 

املــدارة باليــد ، حاضنــات البيــض

In Respect of: Machines and machine tools; mo-
tors and engines )except for land vehicles(; ma-
chine coupling and transmission components )ex-
cept for land vehicles(; agricultural implements 
other than hand-operated; incubators for eggs

ــا جيدوشــا كابوشــييك كايشــا )الســو  بأســم : تويوت

ــور كوربوريشــن( ــا موت ــغ از تويوت تريدن

In the name of: TOYOTA JIDOSHA KABUSHI-
KI KAISHA )also trading as TOYOTA MOTOR 
CORPORATION(

العنــوان : 1, تويوتا-تشــو, تويوتــا-يش, ايي-كــن, 

ليابان ا

Address: 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 
Japan

 /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ

 P.O Box 3800 Al-Beereh
Address for Services:  

) 269 (

  Trade Mark No.:26029العالمة التجارية رقم : 26029 
 In Class: 8يف الصنف : 8 

 Date: 08/12/2014التاريخ : 2014/12/08 
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العــدد واألدوات اليدويــة )املــدارة   : مــن اجــل 

باليــد( ،ادوات القطــع والشــوك واملالعــق ، اســلحة 

ــواس ــاء( ، األم ــلحة البيض ــن )األس ــع والطع القط

In Respect of: Hand tools and implements 
)hand-operated(; cutlery; side arms; razors

ــا جيدوشــا كابوشــييك كايشــا )الســو  بأســم : تويوت

ــور كوربوريشــن( ــا موت ــغ از تويوت تريدن

In the name of: TOYOTA JIDOSHA KABUSHI-
KI KAISHA )also trading as TOYOTA MOTOR 
CORPORATION(

العنــوان : 1, تويوتا-تشــو, تويوتــا-يش, ايي-كــن, 

ليابان ا

Address: 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 
Japan

 /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ

P.O Box 3800 Al-Beereh
Address for Services: 

) 270 (

 
  Trade Mark No.:26030العالمة التجارية رقم : 26030 

 In Class: 9يف الصنف : 9 
 Date: 08/12/2014التاريخ : 2014/12/08 

مــن اجــل : بطاريــات املركبــات, علــب واغطيــة 

واكسســوارات الهواتــف النقالــة, علــب واغطيــة 

واكسســوارات الهواتــف الذكيــة, علــب واغطيــة 

حــامالت  اللوحيــة,  الكمبيوتــرات  واكسســوارات 

ــزة  ــية, األجه ــارات الشمس ــارات, النظ ــة, النظ الرقب

واألدوات العلميــة واملالحيــة واملســاحية وأجهــزة 

وأدوات التصويــر الفوتوغــرايف والســيناميئ واألجهــزة 

ــوزن  ــاس ال ــة وأجهــزة وأدوات قي و األدوات البرصي

والقيــاس واإلشــارة واملراقبــة )اإلرشاف( واإلنقــاذ 

والتعليــم، أجهــزة وأدوات لوصــل أوفتــح أوتحويــل 

الطاقــة  يف  التحكــم  أو  تنظيــم  أو  تكثيــف  أو 

الكهربائيــة، أجهــزة تســجيل أو إرســال أو نســخ 

ــات مغناطيســية،  الصــوت أو الصــور، حامــالت بيان

وآليــات  آليــة  بيــع  ماكينــات  تســجيل،  أقــراص 

لألجهــزة التــي تعمــل بقطــع النقــد، آالت تســجيل 

ــوبية  ــزة حاس ــدات وأجه ــبة، مع ــد، آالت حاس النق

ــران ــامد الن ــزة إخ ــات، أجه ــة البيان ملعالج

In Respect of: Batteries for motor vehicles, cell 
phone cases, covers and accessories, smartphone 
cases, covers and accessories, tablet computer 
cases, covers and accessories, neckstraps, eye-
glasses, sunglasses, scientific, nautical, survey-
ing, photographic, cinematographic, optical, 
weighing, measuring, signalling, checking )su-
pervision(, life-saving and teaching apparatus 
and instruments; apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulat-
ing, regulating or controlling electricity; appara-
tus for recording, transmission or reproduction of 
sound or images; magnetic data carriers, record-
ing 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; automatic 
vending machines
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ــا جيدوشــا كابوشــييك كايشــا )الســو  بأســم : تويوت

ــن( ــور كوربوريش ــا موت ــغ از تويوت تريدن

In the name of: TOYOTA JIDOSHA KABUSHI-
KI KAISHA )also trading as TOYOTA MOTOR 
CORPORATION(

العنــوان : 1, تويوتا-تشــو, تويوتــا-يش, ايي-كــن, 

اليابــان

Address: 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 
Japan

 /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ

 P.O Box 3800 Al-Beereh
Address for Services:  

) 271 (

  Trade Mark No.:26031العالمة التجارية رقم : 26031 
 In Class: 10يف الصنف : 10 

 Date: 08/12/2014التاريخ : 2014/12/08 
مــن اجــل : األجهــزة والعــدد التــي تســتخدم يف 

الجراحــة والطــب وطــب األســنان والطــب ا لبيطــري 

ــة ،  ــنان الصناعي ــون واألس ــم والعي ــراف الجس ، أط

خياطــة  يف  املســتخدمة  املــواد   ، التجبــر  أدوات 

ــروح الج

In Respect of: Surgical, medical, dental and veter-
inary apparatus and instruments, artificial limbs, 
eyes and teeth; orthopaedic articles; suture mate-
rials

ــا جيدوشــا كابوشــييك كايشــا )الســو  بأســم : تويوت

ــور كوربوريشــن( ــا موت ــغ از تويوت تريدن

In the name of: TOYOTA JIDOSHA KABUSHI-
KI KAISHA )also trading as TOYOTA MOTOR 
CORPORATION(

العنــوان : 1, تويوتا-تشــو, تويوتــا-يش, ايي-كــن, 

اليابــان

Address: 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 
Japan

 /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ

 P.O Box 3800 Al-Beereh
Address for Services:  

) 272 (

  Trade Mark No.:26032العالمة التجارية رقم : 26032 
 In Class: 11يف الصنف : 11 

 Date: 08/12/2014التاريخ : 2014/12/08 
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ــح  ــد, مصابي ــة بالي ــح املحمول ــل : املصابي ــن اج م

ــد البخــار  ــة وتولي ــارة والتدفئ ــزة اإلن ــة, اجه الطاول

ــد  ــة والتزوي ــف والتهوي ــد والتجفي ــي والتري والطه

ــة ــراض الصحي ــاه واألغ باملي

In Respect of: Handy lights, table lamp, apparatus 
for lighting, heating, steam generating, cooking, 
refrigerating, drying, ventilating, water supply 
and sanitary purposes

ــا جيدوشــا كابوشــييك كايشــا )الســو  بأســم : تويوت

ــور كوربوريشــن( ــا موت ــغ از تويوت تريدن

In the name of: TOYOTA JIDOSHA KABUSHI-
KI KAISHA )also trading as TOYOTA MOTOR 
CORPORATION(

العنــوان : 1, تويوتا-تشــو, تويوتــا-يش, ايي-كــن, 

اليابــان

Address: 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 
Japan

 /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ

P.O Box 3800 Al-Beereh
Address for Services: 

) 273 (

  Trade Mark No.:26033العالمة التجارية رقم : 26033 
 In Class: 12يف الصنف : 12 

 Date: 08/12/2014التاريخ : 2014/12/08 
مــن اجــل : املركبــات وقطعهــا, محــركات املركبــات 

الريــة, مطــورات املركبــات الريــة, هيــاكل املركبات 

ــات  ــواب املركب ــة, اب ــات الري ــل املركب ــة, فرام الري

ــه  ــة, عجــالت توجي ــات الري ــة, عجــالت املركب الري

املركبــات الريــة, ناقــالت الحركــة للمركبــات الريــة, 

الناريــة,  الدرجــات  الريــة,  املركبــات  اطــارات 

الدراجــات الهوائيــة, اجهــزة النقــل الــري أو الجــوي 

أو البحــري

In Respect of: Vehicles and parts thereof; mo-

tors for land vehicles; engines for land vehicles; 

bodies for land vehicles; brakes for land vehi-

cles; doors for vehicles; wheels for land vehicles; 

steering wheels for land vehicles; transmissions 

for land vehicles; tires for vehicle wheels; mo-

torcycles; bicycles; apparatus for locomotion by 

land, air or water
ــا جيدوشــا كابوشــييك كايشــا )الســو  بأســم : تويوت

ــور كوربوريشــن( ــا موت ــغ از تويوت تريدن

In the name of: TOYOTA JIDOSHA KABUSHI-

KI KAISHA )also trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION(
العنــوان : 1, تويوتا-تشــو, تويوتــا-يش, ايي-كــن, 

بان ليا ا

Address: 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 

Japan
 /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ

 P.O Box 3800 Al-Beereh

Address for Services:  
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) 274 (

  Trade Mark No.:26034العالمة التجارية رقم : 26034 
 In Class: 13يف الصنف : 13 

 Date: 08/12/2014التاريخ : 2014/12/08 
مــن اجــل : األســلحة الناريــة ، الذخائــر واملقذوفــات 

، املــواد املتفجــرة ، األلعــاب الناريــة

In Respect of: Firearms; ammunition and projec-
tiles; explosives; fireworks

ــا جيدوشــا كابوشــييك كايشــا )الســو  بأســم : تويوت

ــور كوربوريشــن( ــا موت ــغ از تويوت تريدن

In the name of: TOYOTA JIDOSHA KABUSHI-
KI KAISHA )also trading as TOYOTA MOTOR 
CORPORATION(

العنــوان : 1, تويوتا-تشــو, تويوتــا-يش, ايي-كــن, 

بان ليا ا

Address: 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 
Japan

 /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ

 P.O Box 3800 Al-Beereh
Address for Services:  

) 275 (

  Trade Mark No.:26035العالمة التجارية رقم : 26035 
 In Class: 14يف الصنف : 14 

 Date: 08/12/2014التاريخ : 2014/12/08 
مــن اجــل : الحــيل والسالســل, نياشــن او اوســمة من 

ــات,  ــراط, الحلق ــس, االق ــة, الدبابي ــادن النفيس املع

ــادن  ــاعات, املع ــان, الس ــامم القمص ــات الك الزمام

النفيســة وكل خليــط منهــا والبضائــع املصنوعــة مــن 

تلــك املعــادن أو املطليــة بهــا غــر املصنفــة يف فئــات 

أدوات   ، الكرميــة  واألحجــار  املجوهــرات  أخــرى، 

قيــاس الوقــت والزمــن الدقيقــة

In Respect of: Trinkets of fobs, badges of precious 
metal, pins, earrings, rings, cuff links, watches, 
precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith, not included in 
other classes; jewellery, precious stones; horolog-
ical and chronometric instruments

ــا جيدوشــا كابوشــييك كايشــا )الســو  بأســم : تويوت

ــن( ــور كوربوريش ــا موت ــغ از تويوت تريدن

In the name of: TOYOTA JIDOSHA KABUSHI-
KI KAISHA )also trading as TOYOTA MOTOR 
CORPORATION(

العنــوان : 1, تويوتا-تشــو, تويوتــا-يش, ايي-كــن, 

بان ليا ا

Address: 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 
Japan
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 /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ

 P.O Box 3800 Al-Beereh
Address for Services:  

) 276 (

  Trade Mark No.:26036العالمة التجارية رقم : 26036 
 In Class: 15يف الصنف : 15 

 Date: 08/12/2014التاريخ : 2014/12/08 
In Respect of: Musical instrumentsمن اجل : اآلالت املوسيقية

ــا جيدوشــا كابوشــييك كايشــا )الســو  بأســم : تويوت

ــور كوربوريشــن( ــا موت ــغ از تويوت تريدن

In the name of: TOYOTA JIDOSHA KABUSHI-
KI KAISHA )also trading as TOYOTA MOTOR 
CORPORATION(

العنــوان : 1, تويوتا-تشــو, تويوتــا-يش, ايي-كــن, 

بان ليا ا

Address: 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 
Japan

 /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ

P.O Box 3800 Al-Beereh
Address for Services٨ :

) 277 (

  Trade Mark No.:26037العالمة التجارية رقم : 26037 
 In Class: 16يف الصنف : 16 

 Date: 08/12/2014التاريخ : 2014/12/08 
مــن اجــل : صــواين للمفاتيــح, دفاتــر املذكــرات 

ــظ  ــود, محاف ــط النق ــر الرســم, مالق ــة, دفات الداخلي

جــوازات الســفر, الكتــب, املجــالت, الــورق والــورق 

املقــوى )الكرتــون( واألصنــاف املصنوعــة مــن هــذه 

ــات أخــرى ، املطبوعــات  املــواد غــر املصنفــة يف فئ

الفوتوغرافيــة  الصــور   ، الكتــب  تجليــد  ومــواد 

يف  املســتعملة  الالصقــة  املــواد   ، القرطاســية   ،

القرطاســية أو لألغــراض املنزليــة ، األدوات الخاصــة 

بالفنانــن ، فــرش التلويــن والدهــان ، اآلالت الكاتبــة 

املــواد   ، األثــاث(  )عــدا  املكاتــب  ومســتلزمات 

االرشــادية والتعليميــة )عــدا األجهــزة( ،

In Respect of: Key trays, memo-pad, drawing pad, 
money clip, passport holders, books, magazines, 
paper, cardboard and goods made from these ma-
terials, not included in other classes; printed mat-
ter; bookbinding material; photographs; statio-
nery; adhesives for stationery or household
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ــن  ــة ضم ــر املصنف ــف )غ ــتيكية للتغلي ــواد بالس م

ــة ،  ــروف الطباع ــب ، ح ــرى( ، ورق اللع ــات أخ فئ

االكالشــيهات

purposes; artists’ materials; paint brushes; type-
writers and office requisites (except furniture); in-
structional and teaching material )except appara-
tus(; plastic materials for packaging )not included 
in other classes(; printers’ type; printing blocks

ــا جيدوشــا كابوشــييك كايشــا )الســو  بأســم : تويوت

ــور كوربوريشــن( ــا موت ــغ از تويوت تريدن

In the name of: TOYOTA JIDOSHA KABUSHI-
KI KAISHA )also trading as TOYOTA MOTOR 
CORPORATION(

العنــوان : 1, تويوتا-تشــو, تويوتــا-يش, ايي-كــن, 

اليابــان

Address: 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 
Japan

 /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ

 Beereh-P.O Box 3800 Al
Address for Services:  

) 278 (

  Trade Mark No.:26038العالمة التجارية رقم : 26038 
 In Class: 17يف الصنف : 17 

 Date: 08/12/2014التاريخ : 2014/12/08 
)مــادة  والغوتابرشــا  املطــاط   : اجــل  مــن 

الصخــري  والحريــر  والصمــغ  باملطــاط(  شــبيهة 

ــن  ــة م ــاف املصنوع ــكا واألصن ــتوس( واملي )األسبس

ــرى ،  ــات أخ ــن فئ ــة ضم ــر املصنف ــواد غ ــذه امل ه

البالســتيك املشــكل بالبثــق الســتعامله يف الصناعــة ، 

املــواد التــي تســتخدم يف التغليــف والســد والحشــو 

والعــزل ، املواســر املرنــة )غــر املعدنيــة(

In Respect of: Rubber, gutta-percha, gum, as-

bestos, mica and goods made from these materi-

als and not included in other classes; plastics in 

extruded form for use in manufacture; packing, 

stopping and insulating materials; flexible pipes, 

not of metal

ــا جيدوشــا كابوشــييك كايشــا )الســو  بأســم : تويوت

ــن( ــور كوربوريش ــا موت ــغ از تويوت تريدن

In the name of: TOYOTA JIDOSHA KABUSHI-
KI KAISHA )also trading as TOYOTA MOTOR 
CORPORATION(

العنــوان : 1, تويوتا-تشــو, تويوتــا-يش, ايي-كــن, 

اليابــان

Address: 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 
Japan

 /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ

 P.O Box 3800 Al-Beereh
Address for Services:  
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) 279 (

  Trade Mark No.:26039العالمة التجارية رقم : 26039 
 In Class: 18يف الصنف : 18 

 Date: 08/12/2014التاريخ : 2014/12/08 
مــن اجــل : الحقائــب, محافــظ املــرور, محافــظ 

املدبوغــة  الجلــود  الجيــب,  محافــظ  الكــروت, 

هــذه  مــن  املصنوعــة  واملنتجــات  وتقليدهــا 

ــود  ــرى ، جل ــات أخ ــن فئ ــة ضم ــر املصنف ــواد غ امل

الحيوانــات ســواء كانــت مدبوغــة أو غــر مدبوغــة 

، صناديــق الثيــاب وحقائــب الســفر ، الشــاميس 

ــل  ــم الخي واملظــالت وعــي املــي، الســياط وأطق

والــرسوج

In Respect of: Bags, pass cases, card cases, wal-
lets, leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials and not included in other 
classes; animal skins, hides; trunks and travel-
ling bags; umbrellas and parasols; walking sticks; 
whips, harness and saddlery

ــا جيدوشــا كابوشــييك كايشــا )الســو  بأســم : تويوت

ــن( ــور كوربوريش ــا موت ــغ از تويوت تريدن

In the name of: TOYOTA JIDOSHA KABUSHI-
KI KAISHA )also trading as TOYOTA MOTOR 
CORPORATION(

العنــوان : 1, تويوتا-تشــو, تويوتــا-يش, ايي-كــن, 

بان ليا ا

Address: 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 
Japan

 /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ

 P.O Box 3800 Al-Beereh
Address for Services:  

) 280 (

  Trade Mark No.:26040العالمة التجارية رقم : 26040 
 In Class: 19يف الصنف : 19 

 Date: 08/12/2014التاريخ : 2014/12/08 
مــن اجــل : مــواد البنــاء )غــر املعدنيــة( ، األنابيــب 

ــت  ــفلت والزف ــاء، األس ــة للبن ــر املعدني ــة غ الصلب

ــب  ــة ، النص ــة املتنقل ــر املعدني ــاين غ ــار ، املب والق

ــة ــر املعدني ــة غ التذكاري

In Respect of: Building materials )non-metallic(; 
non-metallic rigid pipes for building; asphalt, 
pitch and bitumen; non-metallic transportable 
buildings; monuments, not of metal
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ــا جيدوشــا كابوشــييك كايشــا )الســو  بأســم : تويوت

ــور كوربوريشــن( ــا موت ــغ از تويوت تريدن

In the name of: TOYOTA JIDOSHA KABUSHI-
KI KAISHA )also trading as TOYOTA MOTOR 
CORPORATION(

العنــوان : 1, تويوتا-تشــو, تويوتــا-يش, ايي-كــن, 

ليابان ا

Address: 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 
Japan

 /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ

 P.O Box 3800 Al-Beereh
Address for Services:  

) 281 (

  Trade Mark No.:26041العالمة التجارية رقم : 26041 
 In Class: 20يف الصنف : 20 

 Date: 08/12/2014التاريخ : 2014/12/08 
األثــاث  يدويــة,  مــراوح  الوســائد,   : اجــل  مــن 

واملرايــا وبراويــز الصــور ، املنتجــات )غــر املصنفــة 

يف فئــات أخــرى( املصنوعــة مــن الخشــب او الفلــن 

ــرون  ــاف او الق ــزران او الصفص ــب او الخي او القص

او العظــم او العــاج او عظــم الحــوت او الصــدف او 

ــا يقــوم  ــة او م ــؤ او الزخف الكهرمــان او عــرق اللؤل

ــك املــواد أو مــن البالســتيك مقــام تل

In Respect of: Cushions, hand fans, furniture, mir-
rors, 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

ــا جيدوشــا كابوشــييك كايشــا )الســو  بأســم : تويوت

ــور كوربوريشــن( ــا موت ــغ از تويوت تريدن

In the name of: TOYOTA JIDOSHA KABUSHI-
KI KAISHA )also trading as TOYOTA MOTOR 
CORPORATION(

العنــوان : 1, تويوتا-تشــو, تويوتــا-يش, ايي-كــن, 

ليابان ا

Address: 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 
Japan

 /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ

 P.O Box 3800 Al-Beereh
Address for Services:  

) 282 (

  Trade Mark No.:26042العالمة التجارية رقم : 26042 
 In Class: 21يف الصنف : 21 
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 Date: 08/12/2014التاريخ : 2014/12/08 
مــن اجــل : االطبــاق, الصحــون, االطبــاق العميقــة, 

الكاســات, الكاســات الكبــرة, الكاســات الزجاجيــة, 

غــر  الشــاي  غاليــات  االكل,  علــب  القــدح, 

ــة,  ــر الكهربائي ــوة غ ــر القه ــة, االت تقط الكهربائي

ــة  ــر املصنوع ــزل أو املطبخ)غ ــة املن األدوات وأوعي

ــا( ، األمشــاط  ــة به ــة أو املطلي مــن املعــادن الثمين

واالســفنج ، الفــرش )عــدا فــرش التلويــن والدهــان( 

، املــواد التــي تســتعمل يف صناعــة الفــرش ، األدوات 

التــي تســتخدم يف التنظيــف ، صــوف الفــوالذ ، 

ــدا  ــا )ع ــغول جزئي ــغول أو املش ــر املش ــاج غ الزج

الزجــاج املســتعمل يف البنــاء( ، اآلنيــة الزجاجيــة 

ــن  ــة ضم ــر املصنف ــار غ ــي والفخ ــزف الصين والخ

ــات أخــرى فئ

In Respect of: Dishes, dishes, plates, bowls, cups, 
mugs, glasses, tumblers, lunch boxes, non-elec-
tric tea kettles, non-electric drip coffee makers, 
household or kitchen utensils and containers; 
combs and sponges; brushes )except paint brush-
es(; brush-making materials; articles for cleaning 
purposes; steelwool; unworked or semi-worked 
glass )except glass used in building(; glassware, 
porcelain and earthenware not included in other 
classes

ــا جيدوشــا كابوشــييك كايشــا )الســو  بأســم : تويوت

ــور كوربوريشــن( ــا موت ــغ از تويوت تريدن

In the name of: TOYOTA JIDOSHA KABUSHI-
KI KAISHA )also trading as TOYOTA MOTOR 
CORPORATION(

العنــوان : 1, تويوتا-تشــو, تويوتــا-يش, ايي-كــن, 

ليابان ا

Address: 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 
Japan

 /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ

 P.O Box 3800 Al-Beereh
Address for Services:  

) 283 (

  Trade Mark No.:26043العالمة التجارية رقم : 26043 

 In Class: 22يف الصنف : 22 
 Date: 08/12/2014التاريخ : 2014/12/08 

ــم  ــباك والخي ــوط والش ــال والخي ــل : الحب ــن اج م

ــة  ــمع( واألرشع ــن )القــامش املش ــل والرتبول والظل

فئــات  يف  املصنفــة  )غــر  والحقائــب  واألكيــاس 

أخــرى( ، مــواد التنجيــد والحشــو )عــدا املطــاط 

والبالســتيك( ، املــواد الليفيــة الخــام التــي تســتخدم 

يف النســيج

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
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ــا جيدوشــا كابوشــييك كايشــا )الســو  بأســم : تويوت

ــور كوربوريشــن( ــا موت ــغ از تويوت تريدن

In the name of: TOYOTA JIDOSHA KABUSHI-
KI KAISHA )also trading as TOYOTA MOTOR 
CORPORATION(

العنــوان : 1, تويوتا-تشــو, تويوتــا-يش, ايي-كــن, 

بان ليا ا

Address: 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 
Japan

 /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ

 P.O Box 3800 Al-Beereh
Address for Services:  

) 284 (

  Trade Mark No.:26044العالمة التجارية رقم : 26044 
 In Class: 23يف الصنف : 23 

 Date: 08/12/2014التاريخ : 2014/12/08 
In Respect of: Yarns and threads, for textile useمن اجل : الغزل والخيوط املستعملة يف النسيج

ــو  ــا )الس ــييك كايش ــا كابوش ــا جيدوش ــم : تويوت بأس

ــن( ــور كوربوريش ــا موت ــغ از تويوت تريدن

In the name of: TOYOTA JIDOSHA KABUSHI-
KI KAISHA )also trading as TOYOTA MOTOR 
CORPORATION(

العنــوان : 1, تويوتا-تشــو, تويوتــا-يش, ايي-كــن, 

اليابــان

Address: 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 
Japan

 /AGIP - TMP Agents : ــغ ــوان التبلي عن

 P.O Box 3800 Al-Beereh
Address for Services:  

) 285 (

  Trade Mark No.:26045العالمة التجارية رقم : 26045 
 In Class: 24يف الصنف : 24 

 Date: 08/12/2014التاريخ : 2014/12/08 

مــن اجــل : املناشــف, اغطيــة االســطح, اغطيــة 

املخــدات, املفــارش, مفــارش موضعيــة, مناديــل 

مــن النســيج, اغطيــة كــرايس الجلــوس, البطانيــات, 

املنســوجات ، املنتجــات املنســوجة )غــر املصنفــة يف 

ــد ــة األرسة واملوائ ــرى( ، أغطي ــات أخ فئ

In Respect of: Towels, facecloth, pillow cases, 
coasters, place mat, napkin of textile, chair seat 
covers, blankets, textiles and textile goods, not 
included in other classes; bed covers; table covers
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ــا جيدوشــا كابوشــييك كايشــا )الســو  بأســم : تويوت

ــور كوربوريشــن( ــا موت ــغ از تويوت تريدن

In the name of: TOYOTA JIDOSHA KABUSHI-
KI KAISHA )also trading as TOYOTA MOTOR 
CORPORATION(

العنــوان : 1, تويوتا-تشــو, تويوتــا-يش, ايي-كــن, 

اليابــان

Address: 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 
Japan

 /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ

 P.O Box 3800 Al-Beereh
Address for Services:  

) 286 (

  Trade Mark No.:26046العالمة التجارية رقم : 26046 
 In Class: 25يف الصنف : 25 

 Date: 08/12/2014التاريخ : 2014/12/08 
وأغطيــة  القــدم  وألبســة  املالبــس   : اجــل  مــن 

الشــاالت االحزمــة,  الــرأس, 

In Respect of: Clothing, footwear, headgear, belts, 
shawls

ــا جيدوشــا كابوشــييك كايشــا )الســو  بأســم : تويوت

ــور كوربوريشــن( ــا موت ــغ از تويوت تريدن

In the name of: TOYOTA JIDOSHA KABUSHI-
KI KAISHA )also trading as TOYOTA MOTOR 
CORPORATION(

العنــوان : 1, تويوتا-تشــو, تويوتــا-يش, ايي-كــن, 

اليابــان

Address: 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 
Japan

 /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ

 P.O Box 3800 Al-Beereh
Address for Services:  

) 287 (

  Trade Mark No.:26047العالمة التجارية رقم : 26047 
 In Class: 26يف الصنف : 26 

 Date: 08/12/2014التاريخ : 2014/12/08 
والرائــط  واملطــرزات  املخرمــات   : اجــل  مــن 

واألربطــة املجدولــة ، األزرار واملــزرات والعــروات ، 

الدبابيــس واالبــر ،الزهــور الصناعيــة

In Respect of: Lace and embroidery, ribbons and 
braid; buttons, hooks and eyes, pins and needles; 
artificial flowers



173العدد الثالث عرش      8\ 6\2015

ــا جيدوشــا كابوشــييك كايشــا )الســو  بأســم : تويوت

ــن( ــور كوربوريش ــا موت ــغ از تويوت تريدن

In the name of: TOYOTA JIDOSHA KABUSHI-
KI KAISHA )also trading as TOYOTA MOTOR 
CORPORATION(

العنــوان : 1, تويوتا-تشــو, تويوتــا-يش, ايي-كــن, 

بان ليا ا

Address: 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 
Japan

 /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ

 P.O Box 3800 Al-Beereh
Address for Services:  

) 288 (

  Trade Mark No.:26048العالمة التجارية رقم : 26048 
 In Class: 27يف الصنف : 27 

 Date: 08/12/2014التاريخ : 2014/12/08 
مــن اجــل : ســجاد للمركبــات, ارضيــات للمركبــات, 

ومشــمع  والحصــر  والوطــاء  والبســط  الســجاد 

األرضيــة واملــواد األخــرى املســتعملة يف تغطيــة 

ــيجي( ــر النس ــط )غ ــجاد الحائ ــة ، س األرضي

In Respect of: Carpets for motor vehicles, floor 
mats for motor vehicles, carpets, rugs, mats and 
matting, linoleum and other materials for cover-
ing existing floors; wall hangings (non-textile)

ــا جيدوشــا كابوشــييك كايشــا )الســو  بأســم : تويوت

ــور كوربوريشــن( ــا موت ــغ از تويوت تريدن

In the name of: TOYOTA JIDOSHA KABUSHI-
KI KAISHA )also trading as TOYOTA MOTOR 
CORPORATION(

العنــوان : 1, تويوتا-تشــو, تويوتــا-يش, ايــي-

كــن, اليابــان

Address: 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 
Japan

 /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ

 P.O Box 3800 Al-Beereh
Address for Services:  

) 289 (

  Trade Mark No.:26049العالمة التجارية رقم : 26049 
 In Class: 28يف الصنف : 28 

 Date: 08/12/2014التاريخ : 2014/12/08 
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مــن اجــل : اللعــب واللعــب اللينــة, اللعــب والدمــى 

البدنيــة  الرياضــة  وأدوات  الرياضيــة  األدوات   ،

ــات أخــرى ، الزخــارف الخاصــة  ــة يف فئ غــر املصنف

ــالد ــد املي ــجرة عي بش

In Respect of: Toys and stuffed toys, games and 
playthings; gymnastic and sporting articles not in-
cluded in other classes; decorations for Christmas 
trees

ــو  ــا )الس ــييك كايش ــا كابوش ــا جيدوش ــم : تويوت بأس

ــن( ــور كوربوريش ــا موت ــغ از تويوت تريدن

In the name of: TOYOTA JIDOSHA KABUSHI-
KI KAISHA )also trading as TOYOTA MOTOR 
CORPORATION(

العنــوان : 1, تويوتا-تشــو, تويوتــا-يش, ايي-كــن, 

اليابــان

Address: 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 
Japan

 /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ

 P.O Box 3800 Al-Beereh
Address for Services:  

) 290 (

  Trade Mark No.:26050العالمة التجارية رقم : 26050 
 In Class: 29يف الصنف : 29 

 Date: 08/12/2014التاريخ : 2014/12/08 
ــة  ــور الداجن ــامك والطي ــوم واألس ــل : اللح ــن اج م

ولحــوم الصيــد ، مســتخرجات اللحــوم ، الفواكــه 

والخــرضوات املحفوظــة واملجففــة واملطهيــة ، الجــيل 

ــب  ــض والحلي ــه ، البي ــات الفواك ــات وصلص واملربي

ومنتجــات األلبــان األخــرى ، الزيــوت والشــحوم 

ــألكل ــدة ل املع

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

ــو  ــا )الس ــييك كايش ــا كابوش ــا جيدوش ــم : تويوت بأس

ــن( ــور كوربوريش ــا موت ــغ از تويوت تريدن

In the name of: TOYOTA JIDOSHA KABUSHI-
KI KAISHA )also trading as TOYOTA MOTOR 
CORPORATION(

ــن,  ــا-يش, ايي-ك ــوان : 1, تويوتا-تشــو, تويوت العن

اليابــان

Address: 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 
Japan

 /AGIP - TMP Agents : ــغ ــوان التبلي عن

 P.O Box 3800 Al-Beereh
Address for Services:  

) 291 (
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  Trade Mark No.:26051العالمة التجارية رقم : 26051 
 In Class: 30يف الصنف : 30 

 Date: 08/12/2014التاريخ : 2014/12/08 
مــن اجــل : القهــوة والشــاي والــكاكاو والســكر 

واألرز والتابيــوكا والســاجو ومــا يقــوم مقــام القهــوة 

، الدقيــق واملســتحرضات املصنوعــة مــن الحبــوب ، 

الخبــز واملعجنــات والحلويــات ، والحلــوى املثلجــة ، 

العســل ودبــس الســكر، الخمــرة ومســحوق الخبــازة 

، امللــح والخــردل والخــل الصلصــات )التوابــل( ، 

ــج البهــارات، الثل

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

ــا جيدوشــا كابوشــييك كايشــا )الســو  بأســم : تويوت

ــن( ــور كوربوريش ــا موت ــغ از تويوت تريدن

In the name of: TOYOTA JIDOSHA KABUSHI-
KI KAISHA )also trading as TOYOTA MOTOR 
CORPORATION(

العنــوان : 1, تويوتا-تشــو, تويوتــا-يش, ايي-كــن, 

بان ليا ا

Address: 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 
Japan

 /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ

 P.O Box 3800 Al-Beereh
Address for Services:  

) 292 (

  Trade Mark No.:26052العالمة التجارية رقم : 26052 
 In Class: 31يف الصنف : 31 

 Date: 08/12/2014التاريخ : 2014/12/08 
مــن اجــل : الحاصــالت الزراعيــة ومنتجــات البســاتن 

فئــات  يف  املصنفــة  )غــر  والحبــوب  والغابــات 

أخــرى( ، الحيوانــات الحيــة ، الفواكــه والخــرضوات 

الطازجــة ، البــذور ، النباتــات والزهــور الطبيعيــة ، 

ــعر ــات والش ــف الحيوان عل

In Respect of: Grains and agricultural, horticul-
tural and forestry products not included in other 
classes; live animals; fresh fruits and vegetables; 
seeds; natural plants and flowers; foodstuffs for 
animals; malt

ــا جيدوشــا كابوشــييك كايشــا )الســو  بأســم : تويوت

ــن( ــور كوربوريش ــا موت ــغ از تويوت تريدن

In the name of: TOYOTA JIDOSHA KABUSHI-
KI KAISHA )also trading as TOYOTA MOTOR 
CORPORATION(

العنــوان : 1, تويوتا-تشــو, تويوتــا-يش, ايي-كــن, 

ليابان ا

Address: 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 
Japan

 /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ

 P.O Box 3800 Al-Beereh
Address for Services:  
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) 293 (

  Trade Mark No.:26053العالمة التجارية رقم : 26053 
 In Class: 32يف الصنف : 32 

 Date: 08/12/2014التاريخ : 2014/12/08 
والغازيــة  املعدنيــة  امليــاه  البــرة،   : اجــل  مــن 

واملروبــات األخــرى غــر الكحوليــة ، رشاب الفواكــه 

وعصــر الفواكــه ، مركــزات العصائــر واملســتحرضات 

ــات ــع املروب ــرى لصن األخ

In Respect of: Beers; mineral and aerated waters 
and other non-alcoholic beverages; fruit beverag-
es and fruit juices; syrups and other preparations 
for making beverages

ــا جيدوشــا كابوشــييك كايشــا )الســو  بأســم : تويوت

ــن( ــور كوربوريش ــا موت ــغ از تويوت تريدن

In the name of: TOYOTA JIDOSHA KABUSHI-
KI KAISHA )also trading as TOYOTA MOTOR 
CORPORATION(

العنــوان : 1, تويوتا-تشــو, تويوتــا-يش, ايي-كــن, 

بان ليا ا

Address: 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 
Japan

 /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ

P.O Box 3800 Al-Beereh
Address for Services: 

) 294 (

  Trade Mark No.:26054العالمة التجارية رقم : 26054 
 In Class: 33يف الصنف : 33 

 Date: 08/12/2014التاريخ : 2014/12/08 
)except beers( In Respect of: Alcoholic beveragesمن اجل : املروبات الكحولية )عدا البرة(

ــا جيدوشــا كابوشــييك كايشــا )الســو  بأســم : تويوت

ــور كوربوريشــن( ــا موت ــغ از تويوت تريدن

In the name of: TOYOTA JIDOSHA KABUSHI-

KI KAISHA )also trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION(
العنــوان : 1, تويوتا-تشــو, تويوتــا-يش, ايي-كــن, 

ليابان ا

Address: 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 
Japan

 /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ

 P.O Box 3800 Al-Beereh

Address for Services:  
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) 295 (

  Trade Mark No.:26055العالمة التجارية رقم : 26055 
 In Class: 34يف الصنف : 34 

 Date: 08/12/2014التاريخ : 2014/12/08 
-In Respect of: Tobacco; smokers’ articles; matchمن اجل : التبغ ، أدوات املدخنن ، الكريت

es
ــا جيدوشــا كابوشــييك كايشــا )الســو  بأســم : تويوت

ــن( ــور كوربوريش ــا موت ــغ از تويوت تريدن

In the name of: TOYOTA JIDOSHA KABUSHI-
KI KAISHA )also trading as TOYOTA MOTOR 
CORPORATION(

العنــوان : 1, تويوتا-تشــو, تويوتــا-يش, ايي-كــن, 

اليابــان

Address: 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 
Japan

 /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ

P.O Box 3800 Al-Beereh
Address for Services: 

) 296 (

  Trade Mark No.:26056العالمة التجارية رقم : 26056 
 In Class: 35يف الصنف : 35 

 Date: 08/12/2014التاريخ : 2014/12/08 
وقطعهــا  املركبــات  بيــع  خدمــات   : اجــل  مــن 

ــر  ــالن, تطوي ــر واالع ــة, الن ــواراتها بالتجزئ واكسس

حمــالت ترويجيــة لالعــامل, خدمــات التســويق 

معــارض  تنظيــم  املركبــات,  لبائعــي  واالعــالن 

ــة  ــة, الدعاي ــة واالعالني ــات التجاري ــات للغاي للمركب

واإلعــالن ؛ ادارة األعــامل ؛ إدارة األنشــطة التجاريــة 

؛ األعــامل املكتبيــة

In Respect of: Retail services for motor vehicles, 
parts and accessories therefor; advertising and 
publicity, developing promotional campaigns for 
businesses, marketing and advertising services for 
automobile dealerships, organizing of automobile 
exhibition for commercial or advertising purpos-
es, advertising; business management; business 
administration; office functions

ــا جيدوشــا كابوشــييك كايشــا )الســو  بأســم : تويوت

ــن( ــور كوربوريش ــا موت ــغ از تويوت تريدن

In the name of: TOYOTA JIDOSHA KABUSHI-
KI KAISHA )also trading as TOYOTA MOTOR 
CORPORATION(
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العنــوان : 1, تويوتا-تشــو, تويوتــا-يش, ايي-كــن, 

بان ليا ا

Address: 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 
Japan

 /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ

 P.O Box 3800 Al-Beereh
Address for Services:  

) 297 (

  Trade Mark No.:26057العالمة التجارية رقم : 26057 
 In Class: 36يف الصنف : 36 

 Date: 08/12/2014التاريخ : 2014/12/08 
مــن اجــل : خدمــات التأمــن ؛ الشــؤون التمويليــة ؛ 

الشــؤون املاليــة ؛ الشــؤون العقاريــة

In Respect of: Insurance; financial affairs; mone-
tary affairs; real estate affairs

ــا جيدوشــا كابوشــييك كايشــا )الســو  بأســم : تويوت

ــور كوربوريشــن( ــا موت ــغ از تويوت تريدن

In the name of: TOYOTA JIDOSHA KABUSHI-
KI KAISHA )also trading as TOYOTA MOTOR 
CORPORATION(

العنــوان : 1, تويوتا-تشــو, تويوتــا-يش, ايي-كــن, 

اليابــان

Address: 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 
Japan

 /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ

P.O Box 3800 Al-Beereh
Address for Services: 

) 298 (

  Trade Mark No.:26058العالمة التجارية رقم : 26058 
 In Class: 37يف الصنف : 37 

 Date: 08/12/2014التاريخ : 2014/12/08 
املبــاين؛ خدمــات  إنشــاء  : خدمــات  اجــل  مــن 

الرتكيــب خدمــات  ؛  واإلصــالح  الصيانــة 

In Respect of: Building construction; repair; in-
stallation services

ــا جيدوشــا كابوشــييك كايشــا )الســو  بأســم : تويوت

ــور كوربوريشــن( ــا موت ــغ از تويوت تريدن

In the name of: TOYOTA JIDOSHA KABUSHI-
KI KAISHA )also trading as TOYOTA MOTOR 
CORPORATION(
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العنــوان : 1, تويوتا-تشــو, تويوتــا-يش, ايي-كــن, 

اليابــان

Address: 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 
Japan

 /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ

 P.O Box 3800 Al-Beereh
Address for Services:  

) 299 (

  Trade Mark No.:26059العالمة التجارية رقم : 26059 
 In Class: 38يف الصنف : 38 

 Date: 08/12/2014التاريخ : 2014/12/08 
In Respect of: Telecommunicationsمن اجل : خدمات االتصاالت

ــو  ــا )الس ــييك كايش ــا كابوش ــا جيدوش ــم : تويوت بأس

ــن( ــور كوربوريش ــا موت ــغ از تويوت تريدن

In the name of: TOYOTA JIDOSHA KABUSHI-
KI KAISHA )also trading as TOYOTA MOTOR 
CORPORATION(

العنــوان : 1, تويوتا-تشــو, تويوتــا-يش, ايي-كــن, 

بان ليا ا

Address: 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 
Japan

 /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ

 O Box 3800 Al-Beereh.P
Address for Services:  

) 300 (

  Trade Mark No.:26060العالمة التجارية رقم : 26060 
 In Class: 39يف الصنف : 39 

 Date: 08/12/2014التاريخ : 2014/12/08 
مــن اجــل : خدمــات النقــل ؛ خدمــات تعبئــة 

)تغليــف( وتخزيــن البضائــع ؛ خدمــات تنظيــم 

الرحــالت

In Respect of: Transport; packaging and storage 
of goods; travel arrangement

ــا جيدوشــا كابوشــييك كايشــا )الســو  بأســم : تويوت

ــور كوربوريشــن( ــا موت ــغ از تويوت تريدن

In the name of: TOYOTA JIDOSHA KABUSHI-
KI KAISHA )also trading as TOYOTA MOTOR 
CORPORATION(

العنــوان : 1, تويوتا-تشــو, تويوتــا-يش, ايي-كــن, 

بان ليا ا

Address: 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 
Japan
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 /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ

 P.O Box 3800 Al-Beereh
Address for Services:  

) 301 (

  Trade Mark No.:26061العالمة التجارية رقم : 26061 
 In Class: 40يف الصنف : 40 

 Date: 08/12/2014التاريخ : 2014/12/08 
In Respect of: Treatment of materialsمن اجل : خدمات معالجة املواد

ــا جيدوشــا كابوشــييك كايشــا )الســو  بأســم : تويوت

ــور كوربوريشــن( ــا موت ــغ از تويوت تريدن

In the name of: TOYOTA JIDOSHA KABUSHI-
KI KAISHA )also trading as TOYOTA MOTOR 
CORPORATION(

العنــوان : 1, تويوتا-تشــو, تويوتــا-يش, ايي-كــن, 

ليابان ا

Address: 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 
Japan

 /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ

 P.O Box 3800 Al-Beereh
Address for Services:  

) 302 (

  Trade Mark No.:26062العالمة التجارية رقم : 26062 
 In Class: 41يف الصنف : 41 

 Date: 08/12/2014التاريخ : 2014/12/08 
مــن اجــل : خدمــات تنظيــم مســابقات التصميــم, 

ــم  ــات, تنظي ــم وعقــد انشــطة ســباقات املركب تنظي

وعقــد املرسحيــات والعــروض املوســيقية والحفــالت 

املوســيقية املبــارشة والرقــص وانتــاج االفــالم, توفــر 

االفــالم  توفــر  املبــارشة,  االلكرتونيــة  النــرات 

االلكرتونيــة  والصحــف  الكتــب  نــر  املبــارشة, 

ــارشة,  ــة املب ــورات االلكرتوني ــارشة, نــر املنش املب

التعليــم ؛ خدمــات توفــر التدريــب ؛ خدمــات 

التســلية والرتفيــه ؛ خدمــات األنشــطة الرياضيــة 

والثقافيــة

In Respect of: Organization of design competi-

tions, organization and conducting of automo-

bile race events, organization and conducting 

plays, musical performances, live music shows 

and dance events, movie production, providing 

on-line electronic publications, providing on-line 

videos, publication of electronic books and jour-

nals on-line, Providing on-line electronic publica-

tions, education; providing of training; entertain-

ment; sporting and cultural activities
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ــا جيدوشــا كابوشــييك كايشــا )الســو  بأســم : تويوت

ــور كوربوريشــن( ــا موت ــغ از تويوت تريدن

In the name of: TOYOTA JIDOSHA KABUSHI-
KI KAISHA )also trading as TOYOTA MOTOR 
CORPORATION(

العنــوان : 1, تويوتا-تشــو, تويوتــا-يش, ايي-كــن, 

ليابان ا

Address: 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 
Japan

 /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ

 P.O Box 3800 Al-Beereh
Address for Services:  

) 303 (

  Trade Mark No.:26063العالمة التجارية رقم : 26063 
 In Class: 42يف الصنف : 42 

 Date: 08/12/2014التاريخ : 2014/12/08 
والتكنولوجيــة  العلميــة  الخدمــات   : اجــل  مــن 

ــات ،  ــك الخدم ــة بتل ــم املتعلق ــاث والتصامي واالبح

ــم  ــة ، تصمي ــاث الصناعي ــل واالبح ــات التحلي خدم

وتطويــر اجــزاء الكمبيوتــر وبرامجــه التشــغيلية

In Respect of: Scientific and technological ser-
vices and research and design relating thereto; in-
dustrial analysis and research services; design and 
development of computer hardware and software

ــا كابوشــييك كايشــا )الســو  ــا جيدوش بأســم : تويوت

ــن( ــور كوربوريش ــا موت ــغ از تويوت تريدن

In the name of: TOYOTA JIDOSHA KABUSHI-
KI KAISHA )also trading as TOYOTA MOTOR 
CORPORATION(

العنــوان : 1, تويوتا-تشــو, تويوتــا-يش, ايي-كــن, 

اليابــان

Address: 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 
Japan

 /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ

 P.O Box 3800 Al-Beereh
Address for Services:  

) 304 (

  Trade Mark No.:26064العالمة التجارية رقم : 26064 
 In Class: 43يف الصنف : 43 

 Date: 08/12/2014التاريخ : 2014/12/08 
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مــن اجــل : خدمــات التزويــد بالطعــام والــراب ، 

ترتيــب االقامــة املؤقتــة

In Respect of: Services for providing food and 
drink; temporary accommodation

ــا جيدوشــا كابوشــييك كايشــا )الســو  بأســم : تويوت

ــور كوربوريشــن( ــا موت ــغ از تويوت تريدن

In the name of: TOYOTA JIDOSHA KABUSHI-
KI KAISHA )also trading as TOYOTA MOTOR 
CORPORATION(

العنــوان : 1, تويوتا-تشــو, تويوتــا-يش, ايــي-

كــن, اليابــان

Address: 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 
Japan

 /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ

 P.O Box 3800 Al-Beereh
Address for Services:  

) 305 (

  Trade Mark No.:26065العالمة التجارية رقم : 26065 
 In Class: 44يف الصنف : 44 

 Date: 08/12/2014التاريخ : 2014/12/08 
مــن اجــل : الخدمــات الطبيــة ، الخدمــات البيطريــة 

، العنايــة بالصحــة والجــامل لالنســان والحيــوان، 

ــات الخاصــة بالبســتنة  ــة والخدم ــات الزراعي الخدم

ــات والغاب

In Respect of: Medical services; veterinary ser-
vices; hygienic and beauty care for human beings 
or animals; agriculture, horticulture and forestry 
services

ــو  ــا )الس ــا كابوشــييك كايش ــا جيدوش ــم : تويوت بأس

ــن( ــور كوربوريش ــا موت ــغ از تويوت تريدن

In the name of: TOYOTA JIDOSHA KABUSHI-
KI KAISHA )also trading as TOYOTA MOTOR 
CORPORATION(

العنــوان : 1, تويوتا-تشــو, تويوتــا-يش, ايي-كــن, 

اليابــان

Address: 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 
Japan

 /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ

 P.O Box 3800 Al-Beereh
Address for Services:  

) 306 (

  Trade Mark No.:26066العالمة التجارية رقم : 26066 
 In Class: 45يف الصنف : 45 
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 Date: 08/12/2014التاريخ : 2014/12/08 
مــن اجــل : الخدمــات القانونيــة, الخدمــات االمنيــة 

ــة و  ــكات واالفــراد, الخدمــات الفردي ــة املمتل لحامي

ــن لســد حاجــات  ــن االخري ــة م ــة املقدم االجتامعي

االفــراد

In Respect of: Legal services; security services 
for the protection of property and individuals; 
personal and social services rendered by others to 
meet the needs of individuals

ــا جيدوشــا كابوشــييك كايشــا )الســو  بأســم : تويوت

ــن( ــور كوربوريش ــا موت ــغ از تويوت تريدن

In the name of: TOYOTA JIDOSHA KABUSHI-
KI KAISHA )also trading as TOYOTA MOTOR 
CORPORATION(

العنــوان : 1, تويوتا-تشــو, تويوتــا-يش, ايي-كــن, 

اليابــان

Address: 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 
Japan

 /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ

 P.O Box 3800 Al-Beereh
Address for Services:  

) 307 (

  Trade Mark No.:26067العالمة التجارية رقم : 26067 
 In Class: 30يف الصنف : 30 

 Date: 08/12/2014التاريخ : 2014/12/08 

مــن اجــل : الدقيــق واملســتحرضات املصنوعــة مــن 

الحبــوب – مســاحيق غذائيــة –مقبــالت غذائيــة –

ــل –الخــل –  ــح –الخــردل –الفلفــل- التواب عــى املل

الصلصــة

In Respect of: Cereals and preparations made 

from Cereals baking powder Condiments Salt 

Vinegar pepper Spices Sauces mustard

لالستثامراملســاهمة  العيــوش  رشكــة   : بأســم 

املحــدودة الخصوصيــة 

In the name of: Shareket AL-Auoosh Lilesthmar 

AL mosahem AL gososia ALmahdoa
-Address: Ramallh -Turmus’ayya-ALshree ALالعنوان : رام الله -ترمسعيا -الشارع الرئييس

raeesi
-الشــارع  -ترمســعيا  اللــه  رام   : التبليــغ  عنــوان 

الرئيــيس 

Address for Services:  
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) 308 (

  Trade Mark No.:26069العالمة التجارية رقم : 26069 
 In Class: 16يف الصنف : 16 

 Date: 08/12/2014التاريخ : 2014/12/08 
مــن اجــل : الــورق والــورق املقــوى )الكرتــون( 

واألصنــاف املصنوعــة مــن هــذه املــواد غــر املصنفة 

يف فئــات أخــرى ، املطبوعــات ومــواد تجليــد الكتــب 

، الصــور الفوتوغرافيــة ، القرطاســية ، املــواد الالصقة 

املنزليــة  لألغــراض  أو  القرطاســية  يف  املســتعملة 

التلويــن  فــرش   ، بالفنانــن  الخاصــة  األدوات   ،

والدهــان ، اآلالت الكاتبــة ومســتلزمات املكاتــب 

والتعليميــة  االرشــادية  املــواد   ، األثــاث(  )عــدا 

)عــدا األجهــزة( ، مــواد بالســتيكية للتغليــف )غــر 

املصنفــة ضمــن فئــات أخــرى( ، ورق اللعــب ، 

حــروف الطباعــة ، االكالشــيهات

In Respect of: Paper, cardboard and goods made 
from these materials, not included in other class-
es; printed matter; bookbinding material; pho-
tographs; stationery; adhesives for stationery or 
household purposes; artists materials; paint brush-
es; typewriters and office requisites (except furni-
ture(; instructional and teaching material )except 
apparatus(; plastic materials for packaging )not 
included in other classes(; playing cards; printers’ 
type; printing blocks

بأســم : رشكــة البكــري للبــث االذاعــي – مســاهمة 

خصوصيــة

In the name of: Sharikat Al-Bakri Lilbath Alitha’i 
– Mosahima Khososiya

الضفــة  اللــه,  رام  النهضــة,  شــارع   : العنــوان 

فلســطن الغربيــة, 

Address: Al-Nahda Street, Ramallah, The West 
Bank, Palestine

 /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ

 P.O Box 3800 Al-Beereh
Address for Services:  

) 309 (

  Trade Mark No.:26070العالمة التجارية رقم : 26070 
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 In Class: 35يف الصنف : 35 
 Date: 08/12/2014التاريخ : 2014/12/08 

مــن اجــل : خدمــات الدعايــة واإلعــالن ؛ ادارة 

األعــامل  ؛  التجاريــة  األنشــطة  إدارة  ؛  األعــامل 

ملكتبيــة ا

In Respect of: Advertising; business management; 
business administration; office functions

بأســم : رشكــة البكــري للبــث االذاعــي – مســاهمة 

ــة خصوصي

In the name of: Sharikat Al-Bakri Lilbath Alitha’i 
– Mosahima Khososiya

العنــوان : شــارع النهضــة, رام اللــه, الضفــة الغربيــة, 

فلسطن

Address: Al-Nahda Street, Ramallah, The West 
Bank, Palestine

 /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ

 P.O Box 3800 Al-Beereh
Address for Services:  

) 310 (

  Trade Mark No.:26071العالمة التجارية رقم : 26071 
 In Class: 38يف الصنف : 38 

 Date: 08/12/2014التاريخ : 2014/12/08 
In Respect of: Broadcasting servicesمن اجل : خدمات البث االذاعي

بأســم : رشكــة البكــري للبــث االذاعــي – مســاهمة 

ــة خصوصي

In the name of: Sharikat Al-Bakri Lilbath Alitha’i 
– Mosahima Khososiya

العنــوان : شــارع النهضــة, رام اللــه, الضفــة الغربيــة, 

فلسطن

Address: Al-Nahda Street, Ramallah, The West 
Bank, Palestine

 /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ

 P.O Box 3800 Al-Beereh
Address for Services:  

) 311 (
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  Trade Mark No.:26072العالمة التجارية رقم : 26072 
 In Class: 41يف الصنف : 41 

 Date: 08/12/2014التاريخ : 2014/12/08 
مــن اجــل : خدمــات التعليــم ؛ خدمــات توفــر 

ــات  ــه ؛ خدم ــلية والرتفي ــات التس ــب ؛ خدم التدري

األنشــطة الرياضيــة والثقافيــة, إنتــاج برامــج الراديو, 

ــة ــابقات االذاعي ــم املس ــو, تنظي ــه بالرادي الرتفي

In Respect of: Education; providing of training; 

entertainment; sporting and cultural activities, 

production of radio programmes, radio entertain-

ment, organization of radio competitions
بأســم : رشكــة البكــري للبــث االذاعــي – مســاهمة 

ــة خصوصي

In the name of: Sharikat Al-Bakri Lilbath Alitha’i 
– Mosahima Khososiya

العنــوان : شــارع النهضــة, رام اللــه, الضفــة الغربيــة, 

فلسطن

Address: Al-Nahda Street, Ramallah, The West 
Bank, Palestine

 /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ

 P.O Box 3800 Al-Beereh
Address for Services:  

) 312 (

  Trade Mark No.:26073العالمة التجارية رقم : 26073 
 In Class: 41يف الصنف : 41 

 Date: 08/12/2014التاريخ : 2014/12/08 
مــن اجــل : خدمــات التعليــم ؛ خدمــات التدريــب 

ــطة  ــات األنش ــه ؛ خدم ــلية والرتفي ــات التس ؛ خدم

الرياضيــة والثقافيــة, إنتــاج برامــج الراديــو, الرتفيــه 

بالراديــو, خدمــات التعليــم والتدريــب االذاعــي 

ــوين والتلفزي

In Respect of: Education; providing of training; 

entertainment; sporting and cultural activities, 

production of radio programmes, radio entertain-

ment, education and training in the field of radio 

and television
بأســم : رشكــة البكــري للبــث االذاعــي – مســاهمة 

خصوصيــة

In the name of: Sharikat Al-Bakri Lilbath Alitha’i 
– Mosahima Khososiya

العنــوان : شــارع النهضــة, رام اللــه, الضفــة الغربية, 

فلسطن

Address: Al-Nahda Street, Ramallah, The West 
Bank, Palestine

 /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ

 P.O Box 3800 Al-Beereh
Address for Services:  
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مالحظــة : ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات ذات االســتخدام العــام 

مبعــزل عــن العالمــة 

) 313 (

  Trade Mark No.:26074العالمة التجارية رقم : 26074 
 In Class: 30يف الصنف : 30 

 Date: 08/12/2014التاريخ : 2014/12/08 
مــن اجــل : الشــوكوالته ومنتجــات الشــوكوالته 

ــكاكر،  ــة، الس ــكر الحلواني ــات الس ــة، منتج الحلواني

الباســتا،  الكعــك،  انواعــه(،  )بكافــة  البســكويت 

املعكرونــة  العصائبيــة،  املعكرونــة  املعكرونــة، 

الشــعرية،  الســباغيتي،  الفوريــة،  العصائبيــة 

الخمــرة، مســحوق الخبــازة واملكونــات االخــرى 

للمخابــز، توابــل الســلطة، املايونيــز، الخــل، الكاتــش 

العجــن  منتجــات  )التوابــل(،  والصلصــات  اب 

ــج،  ــس املثل ــج، الرث ــن املثل ــخ، العج ــز للطب الجاه

ــن  ــة م ــر املصنوع ــة غ ــات املثلج ــة، الحلوي البوظ

االلبــان، الحلويــات املثلجــة املصنوعــة مــن الفواكــه، 

الــكاكاو،  ، الشــاي،  القهــوة  الحلويــات املثلجــة، 

الســكر ، األرز، التابيــوكا، الســاجو، ومــا يقــوم مقــام 

القهــوة، الخبــز، دبــس الســكر، امللــح، الخــردل، 

الطحــن املصنــوع مــن الحبــوب, التوابــل, القطــاين, 

الحبــوب  عــى  )املعتمــدة  االطعمــة  مروبــات 

واالعشــاب(, الصلصــات, الشــاي العشــبي, العســل

In Respect of: Chocolate Confectionery Prod-
ucts, Sugar Confectionery Products, Candies, 
Biscuits)all types(, cakes, Pasta, Macaroni, Noo-
dles, Instant Noodles, Spaghetti, Vermicelli, 
Yeast, Baking Powder and other Bakery Ingre-
dients, Salad Dressings, Mayonnaise, Vinegar, 
Ketch Up and Sauces)condiments(, ready to cook 
dough products, frozen dough, frozen parathas, 
ice creams, non-dairy frozen desserts, frozen fruit 
desserts, ice desserts, coffee, tea, cocoa, sugar, 
rice, tapioca, sago, artificial coffee, bread, pastry, 
treacle, salt, mustard, flour made from cereals, 
spices. Pulses, Food beverages )Grain-based and 
Herbal(, Gravies, Herbal tea, Honey

In the name of: International Foodstuffs Co. LLCبأسم : الركة العاملية للمواد الغذائية ش.م.م.

شــارع   1 رقــم  الصناعيــة  املنطقــة   : العنــوان 

االمــارات  الشــارقة،   ،4115 ص.ب:  الوحــدة, 

املتحــدة العربيــة 

Address: Industrial Area No.1, Al-Wahda Street, 
P.O. Box: 4115, Sharjah, United Arab Emirates

 /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ

 P.O Box 3800 Al-Beereh
Address for Services:  

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

مبعــزل عــن العالمــة 
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) 314 (

  Trade Mark No.:26075العالمة التجارية رقم : 26075 
 In Class: 30يف الصنف : 30 

 Date: 08/12/2014التاريخ : 2014/12/08 
مــن اجــل : الشــوكوالته ومنتجــات الشــوكوالته 

ــكاكر،  ــة، الس ــكر الحلواني ــات الس ــة، منتج الحلواني

الباســتا،  الكعــك،  انواعــه(،  )بكافــة  البســكويت 

املعكرونــة  العصائبيــة،  املعكرونــة  املعكرونــة، 

الشــعرية،  الســباغيتي،  الفوريــة،  العصائبيــة 

الخمــرة، مســحوق الخبــازة واملكونــات االخــرى 

للمخابــز، توابــل الســلطة، املايونيــز، الخــل، الكاتــش 

العجــن  منتجــات  )التوابــل(،  والصلصــات  اب 

ــج،  ــس املثل ــج، الرث ــن املثل ــخ، العج ــز للطب الجاه

ــن  ــة م ــر املصنوع ــة غ ــات املثلج ــة، الحلوي البوظ

االلبــان، الحلويــات املثلجــة املصنوعــة مــن الفواكــه، 

الحلويــات املثلجــة، القهــوة ، الشــاي، الــكاكاو، 

الســكر ، األرز، التابيــوكا، الســاجو، ومــا يقــوم مقــام 

القهــوة، الخبــز، دبــس الســكر، امللــح، الخــردل، 

الطحــن املصنــوع مــن الحبــوب, التوابــل, القطــاين, 

الحبــوب  عــى  )املعتمــدة  االطعمــة  مروبــات 

واالعشــاب(, الصلصــات, الشــاي العشــبي, العســل

In Respect of: Chocolate Confectionery Prod-
ucts, Sugar Confectionery Products, Candies, 
Biscuits)all types(, cakes, Pasta, Macaroni, Noo-
dles, Instant Noodles, Spaghetti, Vermicelli, 
Yeast, Baking Powder and other Bakery Ingre-
dients, Salad Dressings, Mayonnaise, Vinegar, 
Ketch Up and Sauces)condiments(, ready to cook 
dough products, frozen dough, frozen parathas, 
ice creams, non-dairy frozen desserts, frozen fruit 
desserts, ice desserts, coffee, tea, cocoa, sugar, 
rice, tapioca, sago, artificial coffee, bread, pastry, 
treacle, salt, mustard, flour made from cereals, 
spices. Pulses, Food beverages )Grain-based and 
Herbal(, Gravies, Herbal tea, Honey

In the name of: International Foodstuffs Co. LLCبأسم : الركة العاملية للمواد الغذائية ش.م.م.
شــارع   1 رقــم  الصناعيــة  املنطقــة   : العنــوان 

االمــارات  الشــارقة،   ،4115 ص.ب:  الوحــدة, 

املتحــدة العربيــة 

Address: Industrial Area No.1, Al-Wahda Street, 
P.O. Box: 4115, Sharjah, United Arab Emirates

 /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ

 P.O Box 3800 Al-Beereh
Address for Services:  

) 315 (
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  Trade Mark No.:26076العالمة التجارية رقم : 26076 
 In Class: 16يف الصنف : 16 

 Date: 08/12/2014التاريخ : 2014/12/08 
مــن اجــل : الــورق والــورق املقــوى )الكرتــون( 

واألصنــاف املصنوعــة مــن هــذه املــواد غــر املصنفة 

يف فئــات أخــرى ، املطبوعــات ومــواد تجليــد الكتــب 

، الصــور الفوتوغرافيــة ، القرطاســية ، املــواد الالصقة 

املنزليــة  لألغــراض  أو  القرطاســية  يف  املســتعملة 

التلويــن  فــرش   ، بالفنانــن  الخاصــة  األدوات   ،

والدهــان ، اآلالت الكاتبــة ومســتلزمات املكاتــب 

والتعليميــة  االرشــادية  املــواد   ، األثــاث(  )عــدا 

)عــدا األجهــزة( ، مــواد بالســتيكية للتغليــف )غــر 

املصنفــة ضمــن فئــات أخــرى( ، ورق اللعــب ، 

حــروف الطباعــة ، االكالشــيهات

In Respect of: Paper, cardboard and goods made 
from these materials, not included in other class-
es; printed matter; bookbinding material; pho-
tographs; stationery; adhesives for stationery or 
household purposes; artists materials; paint brush-
es; typewriters and office requisites (except furni-
ture(; instructional and teaching material )except 
apparatus(; plastic materials for packaging )not 
included in other classes(; playing cards; printers’ 
type; printing blocks

 In the name of: Ahmed Zalatimo Company andبأسم : رشكة أحمد زالطيمو و رشكاه ذ.م.م.
Partners LLC

 ،11195 عــامن   17191 ص.ب:   : العنــوان 

االردن

Address: P.O. Box: 17191 Amman 11195, Jordan

 /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ

 P.O Box 3800 Al-Beereh
Address for Services:  

ــام ذات  ــارات واألرق ــامت والعب ــتخدام الكل ــق باس ــة املطل ــق الحامي ــا ح ــي اصحابه ــة اليعط ــذه العالم ــجيل ه ــة : ان تس مالحظ

ــة  ــن العالم ــزل ع ــام مبع ــتخدام الع االس

) 316 (

  Trade Mark No.:26077العالمة التجارية رقم : 26077 
 In Class: 35يف الصنف : 35 

 Date: 08/12/2014التاريخ : 2014/12/08 
مــن اجــل : خدمــات البيــع بالتجزئــة والجملــة, 

ــة واإلعــالن ؛ ادارة األعــامل ؛ إدارة األنشــطة  الدعاي

ــة ــامل املكتبي ــة ؛ األع التجاري

In Respect of: Retail and wholesale services; ad-
vertising; business management; business admin-
istration; office functions
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 In the name of: Ahmed Zalatimo Company andبأسم : رشكة أحمد زالطيمو و رشكاه ذ.م.م.
Partners LLC

 ،11195 عــامن   17191 ص.ب:   : العنــوان 

االردن

Address: P.O. Box: 17191 Amman 11195, Jordan

 /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ

 P.O Box 3800 Al-Beereh
Address for Services:  

ــام ذات  ــارات واألرق ــامت والعب ــتخدام الكل ــق باس ــة املطل ــق الحامي ــا ح ــي اصحابه ــة اليعط ــذه العالم ــجيل ه ــة : ان تس مالحظ

ــة  ــن العالم ــزل ع ــام مبع ــتخدام الع االس

) 317 (

  Trade Mark No.:26078العالمة التجارية رقم : 26078 
 In Class: 12يف الصنف : 12 

 Date: 08/12/2014التاريخ : 2014/12/08 
مــن اجــل : املركبــات, مبــا فيهــا, املركبــات الرياضيــة, 

ســيارات الــركاب, مركبــات الــركاب, مركبــات النقــل, 

املركبــات متنوعــة االســتخدام, الباصــات, الرتيــالت, 

املركبــات,  عجــالت  الشــاحنات,  الرتاكتــورات, 

كافــة  الهوائيــة,  الدراجــات  الناريــة,  الدراجــات 

ــر ــا ذك ــات م ــزاء ومكون اج

In Respect of: LAND VEHICLES, NAMELY, 
SPORT UTILITY VEHICLES; PASSENGER 
CARS; VANS; PICK-UPS; MULTI-PURPOSE 
VEHICLES; BUSES; TRAILERS; TRACTORS; 
TRUCKS; RACING MOTOR CARS; VEHI-
CLE WHEELS; MOTORCYCLES; BICYCLES; 
STRUCTURAL PARTS AND FITTINGS FOR 
ALL THE AFORESAID GOODS

-In the name of: SSANGYONG MOTOR COMبأسم : سانغيونغ موتور كومباين
PANY

)تشــيلغوي-دونغ(,   12-455  : العنــوان 

غيونغــي-دو,  بيونغتايــك-يس,  دونغســاك-رو, 

كوريــا جمهوريــة 

Address: 455-12)Chilgoe-dong(, Dongsak-ro, Py-
eongtaek-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

 /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ

 P.O Box 3800 Al-Beereh
Address for Services:  

) 318 (
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  Trade Mark No.:26079العالمة التجارية رقم : 26079 
 In Class: 25يف الصنف : 25 

 Date: 08/12/2014التاريخ : 2014/12/08 
In Respect of: fashionمن اجل : املالبس واالزياء

 In the name of: ahmad mahmod abd alrahmanبأسم : احمد محمود عبد الرحمن كميل
kmael

ــطن  ــارع فلس ــاتن -ش ــي البس ــن -ح ــوان : جن العن

ــد ــوزي الزاي عــامرة ف

Address: jinen -hay albasateen - sharee falasten 
.amaret fawze zaed

عنــوان التبليــغ : جنــن - حــي البســاتن جــوال رقــم 

 0599222644
Address for Services:  

) 319 (

  Trade Mark No.:26080العالمة التجارية رقم : 26080 
 In Class: 3يف الصنف : 3 

 Date: 08/12/2014التاريخ : 2014/12/08 
In Respect of: dental bleaching gelمن اجل : معجون االسنان

-In the name of: SHARIKAT BEUTY LIFE LLISبأسم : رشكة بيويت اليف لالستثامر
TITHMAR

Address: HEBRON WAD AL HARIYAالعنوان : الخليل واد الهرية 2234057
Address for Servicesعنوان التبليغ : الخليل واد الهرية 2234057   :  HEBRON WAD AL 

HARIYA

) 320 (

  Trade Mark No.:26081العالمة التجارية رقم : 26081 
 In Class: 5يف الصنف : 5 

 Date: 09/12/2014التاريخ : 2014/12/09 
.In Respect of: Pharmaceutical preparationsمن اجل : املستحرضات الصيدالنية.

In the name of: Novartis AGبأسم : نوفارتس ايه جي
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Address: 4002 Basel, Switzerlandالعنوان : 4002 بازل، سويرسا
: عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة،  التبليــغ  عنــوان 

اللــه  74,رام  ص.ب  محامــون، 

Address for Services:  

) 321 (

  Trade Mark No.:26082العالمة التجارية رقم : 26082 
 In Class: 8يف الصنف : 8 

 Date: 09/12/2014التاريخ : 2014/12/09 
In Respect of: adad eadawea wa sna’aea/barageمن اجل : عدد يدوية وصناعية وبرغي

-In the name of: sharekat abu ein llma’adad alبأسم : رشكة ابو عن للمعدات الصناعية
sna’aea

العنــوان : رام اللــه املنطقــة الصناعيــة -مقابــل 

لالخشــاب امليمــي 

Address: ramalla almanteqa alsna’aea moqabel 
llakhshab

الصناعيــة  املنطقــة  اللــه  رام   : التبليــغ  عنــوان 

لالخشــاب  امليمــي  -مقابــل 

Address for Services:  

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

مبعــزل عــن العالمــة 

) 322 (

  Trade Mark No.:26083العالمة التجارية رقم : 26083 
 In Class: 3يف الصنف : 3 

 Date: 09/12/2014التاريخ : 2014/12/09 
مــن اجــل : مســتحرضات تجميــل/ كرميــات تجميليــة 

/ عطور/صابــون مضــاد للعــرق/ كرميــات تبيــض 

ــت الشــعر املســتعار/ البــرة /لواصــق لتثبي

In Respect of: mostahtarat tajmeel /kremat tajme-
leah \atoor \ kremat bashara
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In the name of: sharekat altarefe m.kh.mبأسم : رشكة الطريفي م.خ.م
العنــوان : رام اللــه شــارع االرســال – مقابــل عــامرة 

املعــراج

Address: Ramallah sharea’a alersal moqabel am-
areet alma’araj

عنــوان التبليــغ : رام اللــه شــارع االرســال – مقابــل 

عــامرة املعــراج 

Address for Services:  

) 323 (

  Trade Mark No.:26084العالمة التجارية رقم : 26084 
 In Class: 31يف الصنف : 31 

 Date: 10/12/2014التاريخ : 2014/12/10 
مــن اجــل : املنتجــات الزراعيــة ومنتجــات البســاتن 

والغابــات والحبــوب )يــر واردة بفئــات أخــرى(

In Respect of: Agricultural, horticultural and for-
estry products and grains not included in other 
classes

-In the name of: SHARIKET AL BANA LEL ISبأسم : رشكة البنا لالسترساد والتصدير م.خ.م
TERAD WAL TASDEER

العنــوان : نابلــس - ســوق الخضــار املركــزي - جــوال 

0599358596
Address: NABLUS - SUOQ ALKHUDAR AL-
MARKZE - JAWWAL : 0599358596

عنــوان التبليــغ : نابلــس - ســوق الخضــار املركــزي - 

جــوال 0599358596 

Address for Services  :  NABLUS - SUOQ 
ALKHUDAR ALMARKZE - JAWWAL : 
0599358596

) 324 (

Trade Mark No.: 26085 العالمة التجارية رقم : 26085 
In Class: 30 يف الصنف : 30 
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Date: 10/12/2014 التاريخ : 2014/12/10 
مــن اجــل : الشــاي ، الــكاكاو، الســكر ، االرز ، الــنب 

االصطناعــي ، الدقيــق واملســتحرضات املصنوعــة 

ــل  ــل النح ــات، عس ــز ، املثلج ــوب ، الخب ــن الحب م

والعســل االســود ، الخمــرة ، مســحوق الخبــز (

بكــن بــاودر)، امللــح ، الخــردل ، الخــل ، الصلصــات 

ــل(. (تواب

In Respect of: Tea, cocoa, sugar, rice, and ar-
 tificial coffee; flour and preparations made
 from cereals; bread, ices; honey, treacle; yeast,
 baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces
.))condiments

بأســم : ســحاب ص .ب )113( الرمــز الريــدي 

11511 ، عــامن ، األردن
 In the name of: Prestige Company for Import &
Export LLC

العنــوان : ســحاب ص .ب )113( الرمــز الريــدي 

ــامن ، األردن 11511 ، ع
 Address: Sahab Po Box: 113-11511, Amman,
Jordan

ــف  ــرة. هات ــغ : ص.ب 74472 الب ــوان التبلي عن

 2989760
  :Address for Services

) 325 (

  Trade Mark No.:26086العالمة التجارية رقم : 26086 
 In Class: 21يف الصنف : 21 

 Date: 10/12/2014التاريخ : 2014/12/10 
مــن اجــل : اوعيــة لالســتعامل املنــزيل او للمطبــخ؛ 

اواين مطبــخ؛ خزفيــات (ســراميك) الغــراض منزليــة؛ 

اواين خــزف صينــي؛ اواين فخاريــة حــى مــن الخــزف 

متاثيــل  املائــدة)؛  (اواين  شــاي  اطقــم  الصينــي؛ 

صغــرة مــن البورســلن او الســراميك او الخــزف 

ــت؛  ــالت ورق التوالي ــة رشب؛ حام ــاج؛ اوعي او الزج

اوعيــة لحفــظ وحمــل ادوات التجميــل؛ محــارق 

ــة 21(. ــت (فئ ــب؛ اواين توالي ــور او طي عط

In Respect of: Containers for household or kitchen 
use; kitchen utensils; ceramics for household pur-
poses; porcelain ware; pottery; china ornaments; 
tea services )table ware(; statuettes of porcelain, 
ceramic, earthenware or glass; drinking vessels; 
toilet paper holders; cosmetic utensils; perfume 
burners; toilet utensils.

بأســم : إكســامين فايــف كونتينينتــس إنرتناشــيونال 

تريدينــغ كــو.، ليمتــد

In the name of: Xiamen Five Continents Interna-
tional Trading Co., Ltd.

العنــوان : غرفــة 701 – 707 ، 710 ، رقــم: 

مقاطعــة   ، روود  إكســاهي   1228  –  1226
ســاميينغ ، إكســامين ، الصــن

Address: Room 701-707, 710, No. 1226-1228 Xi-
ahe Road, Siming District, Xiamen, P.R. China

ــف  ــرة. هات ــغ : ص.ب 74472 الب ــوان التبلي عن

 2989760
Address for Services:  
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) 326 (

Trade Mark No.: 26087 العالمة التجارية رقم : 26087 
In Class: 30 يف الصنف : 30 

Date: 10/12/2014 التاريخ : 2014/12/10 
مــن اجــل : القهــوة والشــاي والــكاكاو والســكر 

واألرز والتابيــوكا والســاجو ومــا يقــوم مقــام القهــوة 

، الدقيــق واملســتحرضات املصنوعــة مــن الحبــوب ، 

الخبــز واملعجنــات والحلويــات ، والحلــوى املثلجــة ، 

العســل ودبــس الســكر، الخمــرة ومســحوق الخبازة 

، امللــح والخــردل والخــل الصلصــات )التوابــل( ، 

البهــارات، الثلــج

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

In the name of: SOREMARTEC S.A.بأسم : سورميارتيك اس.ايه.

العنــوان : فينــدل بيزنيــس ســنرت, كومبليكــس يب, رو 

ــيمبورغ ــدل, لوكس ــس, ال-2632 فين دي تريفي
 Address: Findel Business Center, Complex B,
Rue de Treves, L-2632 Findel, Luxembourg

 /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ

 P.O Box 3800 Al-Beereh
  :Address for Services

) 327 (

  Trade Mark No.:26088العالمة التجارية رقم : 26088 
 In Class: 41يف الصنف : 41 

 Date: 10/12/2014التاريخ : 2014/12/10 
املرسحيــة  العــروض  وإدارة  تنظيــم   : اجــل  مــن 

واملوســيقيه، الخاصــة بالتســلية وتنظيــم املســابقات، 

عــروض  املرسحيــة،  للعــروض  املقاعــد  حجــز 

ســينامئية، تأجــر األفــالم الســينامئية، إنتــاج العروض 

والرامــج  الســيناريو  كتابــة  خدمــات  املرسحيــة، 

ــروض  ــاج ع ــة، إنت ــة واملرسحي ــة والتلفزيوني اإلذاعي

الرتفيــه,  التدريــب,  توفــر  التعليــم,  مرسحيــة، 

الرياضيــة والثقافيــة األنشــطة 

In Respect of: Arranging and conducting of mu-
sical and theatrical shows, Amusements, Booking 
of seats for shows, Cinema shows, Cine-films 
Rental, Production of shows, Scriptwriting ser-
vices, Education; providing of training; entertain-
ment; sporting and cultural activities
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ــامل )  ــر االع ــتقبل لتطوي ــر املس ــة قط ــم : رشك بأس

أدابيســك( ذ.م.م.

In the name of: Future Qatar for Business Devel-
opment )adabisc( LLC

Address: P.O. Box 23177, Doha - Qatarالعنوان : ص.ب 23177, الدوحة - قطر
 /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ

 P.O Box 3800 Al-Beereh
Address for Services:  

) 328 (

  Trade Mark No.:26089العالمة التجارية رقم : 26089 

 In Class: 41يف الصنف : 41 
 Date: 10/12/2014التاريخ : 2014/12/10 

املرسحيــة  العــروض  وإدارة  تنظيــم   : اجــل  مــن 

واملوســيقيه، الخاصــة بالتســلية وتنظيــم املســابقات، 

عــروض  املرسحيــة،  للعــروض  املقاعــد  حجــز 

ســينامئية، تأجــر األفالم الســينامئية، إنتــاج العروض 

والرامــج  الســيناريو  كتابــة  املرسحيــة، خدمــات 

ــروض  ــاج ع ــة، إنت ــة واملرسحي ــة والتلفزيوني اإلذاعي

الرتفيــه,  التدريــب,  توفــر  التعليــم,  مرسحيــة، 

الرياضيــة والثقافيــة األنشــطة 

In Respect of: Arranging and conducting of mu-
sical and theatrical shows, Amusements, Booking 
of seats for shows, Cinema shows, Cine-films 
Rental, Production of shows, Scriptwriting ser-
vices, Education; providing of training; entertain-
ment; sporting and cultural activities

ــامل )  ــر االع ــتقبل لتطوي ــر املس ــة قط ــم : رشك بأس

أدابيســك( ذ.م.م.

In the name of: Future Qatar for Business Devel-
opment )adabisc( LLC

Address: P.O. Box 23177, Doha - Qatarالعنوان : ص.ب 23177, الدوحة - قطر
 /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ

 P.O Box 3800 Al-Beereh
Address for Services:  

) 329 (
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  Trade Mark No.:26090العالمة التجارية رقم : 26090 
 In Class: 5يف الصنف : 5 

 Date: 14/12/2014التاريخ : 2014/12/14 
 In Respect of: Pharmaceutical preparations andمن اجل : املستحرضات واملواد الصيدالنية.

substances.
In the name of: AstraZeneca ABبأسم : أسرتازينيكا آ يب

 ، ســوديرتالجي   151  85 العنــوان : أس إي – 

ــويد الس

Address: SE-151 85 Sodertalje, Sweden

ــف  ــرة. هات ــغ : ص.ب 74472 الب ــوان التبلي عن

 2989760
Address for Services:  

) 330 (

  Trade Mark No.:26091العالمة التجارية رقم : 26091 
 In Class: 7يف الصنف : 7 

 Date: 14/12/2014التاريخ : 2014/12/14 

املحــركات  اآلالت–  وعــدد  اآلالت   : اجــل  مــن 

ــات التــي تســر عــى األرض(  )عــدا محــركات العرب

ــات  وصــالت وســيور اآلالت– )عــدا الخاصــة بالعرب

التــي تســر عــى األرض( اآلالت واألدوات الزراعيــة 

الكبــرة– أجهــزة التفريــغ )أجهــزة الحواضــن( العدد 

ــة  ــزة ميكانيكي ــايئ– جه ــرك كهرب ــل مبح ــي تعم الت

كهربائيــة للمطبــخ– جهــزة طحــن وخلــط األغذيــة 

ــة- . ــنب الكهربائي ــن ال ــه– مطاح ــارات الفواك عص

In Respect of: Machines and machine tools; mo-

tors and engines )except for land vehicles(; ma-

chine coupling and transmission components )ex-

cept for land vehicles(; agricultural implements 

other than hand-operated;incubators for eggs

In the name of: sharket jelanco litigara wa al sinaaبأسم : رشكة جيالنكو للتجارة والصناعة

العنــوان : الخليــل - شــارع قيــزون - ضاحيــة الرامــة 

- ص ب 176

Address: hebron - qezoon street - alrame area - 
p.o.Box 176

عنــوان التبليــغ : الخليــل - شــارع قيــزون - ضاحيــة 

الرامــة - ص ب 176 

Address for Services  :  hebron - qezoon street - 
alrame area - p.o.Box 176
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) 331 (

  Trade Mark No.:26092العالمة التجارية رقم : 26092 
 In Class: 8يف الصنف : 8 

 Date: 15/12/2014التاريخ : 2014/12/15 
ماكينــات  وشــفرات  حالقــة  أدوات   : اجــل  مــن 

الحالقــة؛ أوعيــة توزيــع وعلــب كاســيت وحامــالت 

ــه  ــى وج ــة ع ــا مصمم ــدج وجميعه ــب كارتري وعل

التعيــن مــن أجــل وتحتــوي عــى شــفرات ماكينــات 

الســلع  لجميــع  والتجهيــزات  القطــع  الحالقــة؛ 

ــر ــالفة الذك الس

In Respect of: Razors and razor blades; dispens-
ers, cassettes, holders and cartridges, all specifi-
cally designed for and containing razor blades; 
parts and fittings for all the aforesaid goods

In the name of: The Gillette Companyبأسم : ذا جيليت كومبني

بوســطن،  بــارك،  جيليــت  وان   : العنــوان 

املتحــدة  الواليــات   ،02127 ماساشوســيتس 

يكيــة مر أل ا

Address: One Gillette Park, Boston, Massachu-
setts 02127, United States of America

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص . ب. 1903 , رام الله 

) 332 (

  Trade Mark No.:26093العالمة التجارية رقم : 26093 
 In Class: 8يف الصنف : 8 

 Date: 15/12/2014التاريخ : 2014/12/15 
أدوات حالقــة وشــفرات ماكينــات   : اجــل  مــن 

الحالقــة؛ أوعيــة توزيــع وعلــب كاســيت وحامــالت 

ــة عــى وجــه  ــا مصمم ــدج وجميعه ــب كارتري وعل

التعيــن مــن أجــل وتحتــوي عــى شــفرات ماكينــات 

الســلع  لجميــع  والتجهيــزات  القطــع  الحالقــة؛ 

ــر ــالفة الذك الس

In Respect of: Razors and razor blades; dispens-
ers, cassettes, holders and cartridges, all specifi-
cally designed for and containing razor blades; 
parts and fittings for all the aforesaid goods

In the name of: The Gillette Companyبأسم : ذا جيليت كومبني
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بوســطن،  بــارك،  جيليــت  وان   : العنــوان 

املتحــدة  الواليــات   ،02127 ماساشوســيتس 

يكيــة ألمر ا

Address: One Gillette Park, Boston, Massachu-
setts 02127, United States of America

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص . ب. 1903 , رام الله 

) 333 (

  Trade Mark No.:26096العالمة التجارية رقم : 26096 
 In Class: 43يف الصنف : 43 

 Date: 15/12/2014التاريخ : 2014/12/15 
In Respect of: Restaurant servicesمن اجل : خدمات املطاعم

مســؤولية  ذات  لألغذيــة  مســك  رشكــة   : بأســم 

محــدودة

In the name of: Mesk Foods Company L.L.C.

العنــوان : العليــا العــام – ص ب 359 – الرمــز 

ــة  الريــدي: 11411 - الريــاض - اململكــة العربي

ــعودية الس

Address: Olaya, P.O. Box 359, Riyadh 11411, 
Kingdom of Saudi Arabia

 /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ

 P.O Box 3800 Al-Beereh
Address for Services:  

مالحظــة : ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 

) 334 (

  Trade Mark No.:26097العالمة التجارية رقم : 26097 
 In Class: 38يف الصنف : 38 

 Date: 15/12/2014التاريخ : 2014/12/15 
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مــن اجــل : خدمــات االتصــاالت مبــا فيهــا نقــل 

عــر  املتدفقــة  والبرصيــة  الســمعية  التســجيالت 

ــل والشــبكات الالســلكية  ــت وشــبكات الكواب االنرتن

املتعــددة  الوســائط  شــبكات  او  والســتاليت 

التفاعليــة, خدمــات البــث االذاعــي والتلفزيــوين عــر 

االنرتنــت, نقــل املعلومــات الســمعية والبرصيــة, 

التلفزيــوين  البــث  التلفزيــوين,  البــث  خدمــات 

عــر الكوابــل, البــث التلفزيــوين عــر الســتاليت, 

ــل  ــة النق ــة ذات طبيع ــة املتنقل ــات االعالمي الخدم

ــوى االعالمــي الرتفيهــي, خدمــات  االلكــرتوين للمحت

البــث, خدمــات البــث عــر االنرتنــت, خدمــات نقــل 

ــة  ــر غــرف املحادث ــب, توف الفيديوهــات عــى الطل

الرســائل  لنقــل  االلكرتونيــة  والنــرات  املبــارشة 

للمســتخدين يف مجــال املصلحــة العامــة

In Respect of: Communications services, name-
ly, transmitting streamed sound and audio-visual 
recordings via the Internet, cable networks, wire-
less networks, satellite, or interactive multimedia 
networks; audio and video broadcasting services 
over the Internet; transmission of information in 
the audio-visual field; television broadcasting ser-
vices; cable television broadcasting; satellite tele-
vision broadcasting; mobile media services in the 
nature of electronic transmission of entertainment 
media content; podcasting services; webcasting 
services; video-on-demand transmission services; 
providing on-line chat rooms and electronic bul-
letin boards for transmission of messages among 
users in the field of general interest

In the name of: Discovery Communications, LLCبأسم : ديسكافاري كوميونيكيشنز, ال ال يس
العنــوان : وان ديســكافاري بليــس, ســيلفر ســرينغ, 

ــة ــدة االمريكي ــات املتح ــد 20910, الوالي مريالن

Address: One Discovery Place, Silver Spring, 
Maryland 20910, U.S.A.

 /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ

 P.O Box 3800 Al-Beereh
Address for Services:  

) 335 (

  Trade Mark No.:26098العالمة التجارية رقم : 26098 
 In Class: 41يف الصنف : 41 

 Date: 15/12/2014التاريخ : 2014/12/15 
ــا,  ــا فيه ــم, مب ــه والتعلي ــات الرتفي ــن اجــل : خدم م

املســتمرة يف مجــال  املتعــددة  الوســائط  برامــج 

املصلحــة العامــة, املوزعــة مــن خــالل طــرق مختلفة 

توفــر  النقــل,  وســائط  مــن  متعــددة  ومنــاذج 

التلفزيــون  ترفيهيــة متعلقــة برامــج  معلومــات 

املســتمرة عــر شــبكة كمبيوتــر دوليــة, انتــاج برامــج 

ــددة ــائط املتع ــج الوس ــاج برام ــون, انت التلفزي

In Respect of: Entertainment and educational ser-
vices, namely, ongoing multimedia programs in 
the field of general interest, distributed via vari-
ous platforms across multiple forms of transmis-
sion media; providing entertainment information 
regarding ongoing television programs via a glob-
al computer network; production of television 
programs; production of multimedia programs

In the name of: Discovery Communications, LLCبأسم : ديسكافاري كوميونيكيشنز, ال ال يس
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العنــوان : وان ديســكافاري بليــس, ســيلفر ســرينغ, 

ــة ــات املتحــدة االمريكي ــد 20910, الوالي مريالن

Address: One Discovery Place, Silver Spring, 
Maryland 20910, U.S.A.

 /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ

 P.O Box 3800 Al-Beereh
Address for Services:  

) 336 (

  Trade Mark No.:26099العالمة التجارية رقم : 26099 
 In Class: 25يف الصنف : 25 

 Date: 15/12/2014التاريخ : 2014/12/15 
ــة  ــوارب, البس ــا الج ــا فيه ــس, مب ــل : املالب ــن اج م

ــة لرياضــة كــرة  ــة كــرة الســلة, احذي القــدم, احذي

الســلة, النعــال, الباليــز, القمصــان, قمصــان البولــو, 

باليــز االطقــم, رساويــل االطقــم, الرساويــل, اطــامق 

ــز  ــات, بالي ــورتات, البيجام ــرازي, الش ــز, الج البالي

الرياضــة, قمصــان الرغبــي, الكنــزات, االحزمــة, 

الربطــات, قمصــان ليليــة, قبعــات, قلنســوات, 

االحــامء,  رساويــل  االحــامء,  بــدالت  االقنعــة, 

ــات  ــات, الجاكيت ــامء, الجاكيت ــز االح ــامق وبالي اط

ــل  ــف, مرايي ــمعات, املعاط ــاح, املش ــة للري املقاوم

الــرأس,  عصبــة  الــورق,  مــن  ليســت  االطفــال 

الداخليــة,  املالبــس  املئــزر,  املعصــم,  عصبــة 

الفضفاضــة,  البنطلونــات  البوكــرس,  شــورتات 

االوشــحة,  القفــازات,  الكفــوف,  االذن,  اغطيــة 

ثيــاب صوفيــة, االثــواب,  القمصــان املنســوجة, 

البســة  املوحــدة,  واالثــواب  التشــجيع  اثــواب 

الســباحة,  الســباحة, اطقــم االســتحامم, اطقــم 

ــل  ــباحة, رساوي ــل الس ــي, رساوي ــي, التانكين البكين

االســتحامم, شــورتات املالحــة, اطقــم الرطوبــة, 

البســة الشــواطئ, البســة االســتحامم, طيــات اطقــم 

ــادل الشــواطئ, قبعــات  ــادل, صن االســتحامم, الصن

الشــواطئ, حاجبــات الشــمس, قلنســوات الســباحة, 

قلنســوات االســتحامم, اغطيــة الــراس باالجنحــة

In Respect of: Clothing, namely hosiery, foot-
wear, basketball shoes, basketball sneakers, 
slippers, T-shirts, shirts, polo shirts, sweatshirts, 
sweatpants, pants, tank tops, jerseys, shorts, pa-
jamas, sport shirts, rugby shirts, sweaters, belts, 
ties, nightshirts, hats, caps, visors, warm-up suits, 
warm-up pants, warm-up tops/shooting shirts, 
jackets, wind resistant jackets, parkas, coats, baby 
bibs not of paper, head bands, wrist bands, aprons, 
undergarments, boxer shorts, slacks, ear muffs, 
gloves, mittens, scarves, woven and knit shirts, 
jersey dresses, dresses, cheerleading dresses and 
uniforms, swim wear, bathing suits, swimsuits, 
bikinis, tankinis, swim trunks, bathing trunks, 
board shorts, wet suits, beach cover-ups, bathing 
suit cover-ups, bathing suit wraps, sandals, beach 
sandals, beach hats, sun visors, swim caps, bath-
ing caps, novelty headwear with attached wigs
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.In the name of: NBA Properties, Incبأسم : ان يب ايه بروبرتيز, انك.
ــو,  ــث افني ــاور-645 فيف ــك ت ــوان : اوليمبي العن

ــات املتحــدة  ــورك 10022, الوالي ــورك, نيوي نيوي

ــة االمريكي

Address: Olympic Tower-645 Fifth Avenue, New 
York, New York 10022, U.S.A.

 /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ

 P.O Box 3800 Al-Beereh
Address for Services:  

) 337 (

  Trade Mark No.:26100العالمة التجارية رقم : 26100 
 In Class: 41يف الصنف : 41 

 Date: 15/12/2014التاريخ : 2014/12/15 
مــن اجــل : خدمــات الرتفيــه والتدريــب ذات طبيعة 

ــال  ــتمرة يف مج ــة املس ــة االذاعي ــج التلفزيوني الرام

كــرة الســلة وتقديــم العــاب كــرة الســلة واملعــارض 

ــاب  ــج الع ــع برام ــاج وتوزي ــات انت ــارشة , خدم املب

كــرة الســلة التلفزيونيــة واالذاعيــة , خدمــات برامج 

واحــداث كــرة الســلة يف مجــال كرة الســلة , خدمات 

ــرة  ــكرات ك ــتوصفات ومعس ــم مس ــري وتنظي التح

و  املدربــن  و مســتوصفات ومعســكرات  الســلة 

الراقصــات  فريــق  ومعســكرات  ومســتوصفات 

ذات  الرتفيــه  خدمــات   , الســلة  كــرة  واحــداث 

طبيعــة الظهــور الشــخي للــزي الجالــب للحــظ او 

فريــق الراقصــات يف العــاب ومعــارض كــرة الســلة 

ويف املســتوصفات ويف املعســكرات ويف العــاب كــرة 

الســلة االخــرى , خدمــات الرتفيــه لالحــداث الخاصة 

ــة املشــجعن , خدمــات  والحفــالت , خدمــات اندي

الرتفيــه وبشــكل خــاص توفــر مواقــع االنرتنــت التي 

تشــمل مــواد متعــددة الوســائط يف مجــال التغطيــة 

التلفزيونيــة و التغطيــة التلفزيونيــة التفاعليــة و 

التســجيالت املرئيــة و التســجيالت املرئيــة املســتمرة 

و التغطيــة املرئيــة املتفاعلــة لالنتخابــات و الرامــج 

ــة ــة االذاعي ــة و التغطي االذاعي

In Respect of: Entertainment and educational 
services in the nature of ongoing television and 
radio programs in the field of basketball and ren-
dering live basketball games and basketball exhi-
bitions; the production and distribution of radio 
and television shows featuring basketball games, 
basketball events and programs in the field of bas-
ketball; conducting and arranging basketball clin-
ics and camps, coaches clinics and camps, dance 
team clinics and camps and basketball games; en-
tertainment services in the nature of personal ap-
pearances by a costumed mascot or dance team at 
basketball games and exhibitions, clinics, camps, 
promotions, and other basketball-related events, 
special events and parties; fan club services; en-
tertainment services, namely providing a website 
featuring multimedia material in the nature of 
television highlights, interactive television high-
lights, video recordings, video stream recordings, 
interactive video highlight selections, radio pro-
grams, radio highlights, and audio recordings
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ــلة،  ــرة الس ــال ك ــموعة يف مج ــجيالت املس و والتس

توفــر االخبــار واملعلومــات ذات الطبيعــة االحصائية 

واملوجــزات يف مجــال كــرة الســلة، االلعــاب الحيــة 

ــر و العــاب  ــة، خاصــة، العــاب الكمبيوت الغــر منزل

العــاب  و  التفاعليــة  الفيديــو  والعــاب  الفيديــو 

املهــارات و العــاب التصفيــف والعــاب حفــالت 

الكبــار والصغــار وااللعــاب الخشــبية والعــاب البــزل 

ــرتوين،  ــر االلك ــات الن ــيطة، خدم ــاب البس وااللع

خاصــة، نــر املجــالت والنــرات والكتــب امللونــة، 

وجــداول االلعــاب لالخريــن مبــارشة عــر االنرتنــت، 

وجميعهــا يف مجــال كــرة الســلة, خدمــة توفــر 

ــال  ــت يف مج ــر االنرتن ــبة ع ــات محوس ــدة بيان قاع

كــرة الســلة

in the field of basketball; providing news and in-
formation in the nature of statistics and trivia in 
the field of basketball; on-line non-downloadable 
games, namely, computer games, video games, 
interactive video games, action skill games, ar-
cade games, adults’ and children’s party games, 
board games, puzzles, and trivia games; elec-
tronic publishing services, namely, publication of 
magazines, guides, newsletters, coloring books, 
and game schedules of others on-line through the 
Internet, all in the field of basketball; providing an 
online computer database in the field of basketball

.In the name of: NBA Properties, Incبأسم : ان يب ايه بروبرتيز, انك.
العنــوان : اوليمبيــك تــاور-645 فيفــث افنيــو, 

ــات املتحــدة  ــورك 10022, الوالي ــورك, نيوي نيوي

ــة االمريكي

Address: Olympic Tower-645 Fifth Avenue, New 
York, New York 10022, U.S.A.

 /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ

 P.O Box 3800 Al-Beereh
Address for Services:  

) 338 (

  Trade Mark No.:26101العالمة التجارية رقم : 26101 
 In Class: 10يف الصنف : 10 

 Date: 15/12/2014التاريخ : 2014/12/15 
In Respect of: Medical apparatus and instrumentsمن اجل : األجهزة والعدد الطبية

In the name of: TOMEY CORPORATIONبأسم : تومي كوربوريشن
نورتايك-شــيناميش   ,33-11  : العنــوان 

2-تشــومي, نيي-كــو, ناغويــا-يش, ايتي-كــن, 
451-0051,اليابــان

Address: 11-33, Noritake-shinmachi 2-chome, 
Nishi-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken, 451-0051, Ja-
pan

 /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ

 P.O Box 3800 Al-Beereh
Address for Services:  
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) 339 (

  Trade Mark No.:26102العالمة التجارية رقم : 26102 
 In Class: 17يف الصنف : 17 

 Date: 16/12/2014التاريخ : 2014/12/16 
 In Respect of: Insulating paints and insulatingمن اجل : دهان العازل والورنيش العازل

varnishes
 In the name of: COLORIFICIO SAN MARCOبأسم : رشكة كولورفيسيو سان ماركو

S.P.A
)Address: Via Alta 10.30020 Marcon)VE. Italyالعنوان : ايطاليا

عنــوان التبليــغ : شــارع الزهــراء -عــامرة الرمــوين - را 

لله  ا

Address for Services:  

) 340 (

  Trade Mark No.:26103العالمة التجارية رقم : 26103 
 In Class: 2يف الصنف : 2 

 Date: 16/12/2014التاريخ : 2014/12/16 
تلويــن دهــان علــب طــالء  مــواد   : اجــل  مــن 

والورنيــش

In Respect of: coloring substances * paints* 
enamels and varnishes

 In the name of: COLORIFICIO SAN MARCOبأسم : رشكة كولورفيسيو سان ماركو
S.P.A

)Address: Via Alta 10.30020 Marcon)VE. Italyالعنوان : ايطاليا

عنــوان التبليــغ : شــارع الزهــراء -عــامرة الرمــوين - 

را اللــه 

Address for Services:  
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) 341 (

  Trade Mark No.:26105العالمة التجارية رقم : 26105 
 In Class: 16يف الصنف : 16 

 Date: 16/12/2014التاريخ : 2014/12/16 
مــن اجــل : الكاســات واالوعيــة املصنوعــة مــن 

الكرتــون واكيــاس حفــظ الطعــام

In Respect of: CUPS AND BOWLS MADE OF 
CARDBORD AND FOOD PRESERVE BAGS

 In the name of: SHARIKAT ALMUSTAKBALبأسم : رشكة املستقبل للتعبئة والتغليف
LLTABIAA WALTAGLEEF

Address: AL KHALILالعنوان : الخليل -واد الهرية

ســنرت  ســتي  عــامرة  الخليــل   : التبليــغ  عنــوان 

 2220001
Address for Services:  

) 342 (

 Trade Mark No.:26106العالمة التجارية رقم : 26106
In Class: 17يف الصنف : 17

Date: 16/12/2014التاريخ : 2014/12/16
ــة  ــة املصنوع ــات واالوعي ــل : الكاس ــن اج م

ــون ــاس النايل ــتيك واكي ــن البالس م

In Respect of: CUPS AND BOWLS MADE OF 
PLASTIC AND NYLON BAGS

-In the name of: SHARIKAT ALMUSTAKBAL LLTAبأسم : رشكة املستقبل للتعبئة والتغليف
BIAA WALTAGLEEF

Address: AL KHALILالعنوان : الخليل -واد الهرية

عنــوان التبليــغ : الخليــل عــامرة ســتي ســنرت 

 2220001
Address for Services:   

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

عــن العالمــة   
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) 343 (

  Trade Mark No.:26107العالمة التجارية رقم : 26107 
 In Class: 32يف الصنف : 32 

 Date: 16/12/2014التاريخ : 2014/12/16 
مــن اجــل : امليــاه املعدنيــة و الغازيــة وغرهــا 

ــه  ــات الفواك ــات غــر الكحولية؛مروب مــن املروب

أخــرى  ومســتحرضات  رشاب  الفواكــه؛  وعصائــر 

لصنــع املروبــات.

In Respect of: Mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit 
juices; syrups and other preparations for making 
beverages.

بأســم : ذا كونســنرتيت مانوفكرتينــغ كومبــاين أوف 

إيرلنــد

In the name of: The Concentrate Manufacturing 
Company of Ireland

العنــوان : كونــر هــاوس ، 20 بارليامينــت ســرتيت 

، هاميلتــون ، برمــودا

Address: Corner House, 20 Parliament Street 
,Hamilton, Bermuda

ــف  ــرة. هات ــغ : ص.ب 74472 الب ــوان التبلي عن

 2989760
Address for Services:  

مالحظة : العالمة تشتمل عى االلوان االخرض واالبيض واالحمر 

) 344 (

  Trade Mark No.:26108العالمة التجارية رقم : 26108 
 In Class: 32يف الصنف : 32 

 Date: 16/12/2014التاريخ : 2014/12/16 
مــن اجــل : امليــاه املعدنيــة و الغازيــة وغرهــا 

مــن املروبــات غــر الكحولية؛مروبــات الفواكــه 

أخــرى  ومســتحرضات  رشاب  الفواكــه؛  وعصائــر 

لصنــع املروبــات.

In Respect of: 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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بأســم : ذا كونســنرتيت مانوفكرتينــغ كومبــاين أوف 

إيرلنــد

In the name of: The Concentrate Manufacturing 
Company of Ireland

العنــوان : كونــر هــاوس ، 20 بارليامينــت ســرتيت 

، هاميلتــون ، برمــودا

Address: Corner House, 20 Parliament Street 
,Hamilton, Bermuda

ــف  ــرة. هات ــغ : ص.ب 74472 الب ــوان التبلي عن

 2989760
Address for Services:  

مالحظة : العالمة تشتمل عى االلوان االخرض واالبيض واالحمر 

) 345 (

  Trade Mark No.:26109العالمة التجارية رقم : 26109 
 In Class: 32يف الصنف : 32 

 Date: 16/12/2014التاريخ : 2014/12/16 
مــن اجــل : امليــاه املعدنيــة و الغازيــة وغرهــا 

ــه  ــات الفواك ــر الكحولية؛مروب ــات غ ــن املروب م

أخــرى  ومســتحرضات  رشاب  الفواكــه؛  وعصائــر 

لصنــع املروبــات.

In Respect of: Mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit 
juices; syrups and other preparations for making 
beverages.

ــاين أوف  بأســم : ذا كونســنرتيت مانوفكرتينــغ كومب

إيرلنــد

In the name of: The Concentrate Manufacturing 
Company of Ireland

العنــوان : كونــر هــاوس ، 20 بارليامينــت ســرتيت ، 

هاميلتــون ، برمــودا

Address: Corner House, 20 Parliament Street 
,Hamilton, Bermuda

عنــوان التبليــغ : ص.ب 74472 البــرة. هاتــف 

 2989760
Address for Services:  

) 346 (

  Trade Mark No.:26110العالمة التجارية رقم : 26110 
 In Class: 30يف الصنف : 30 

 Date: 15/12/2014التاريخ : 2014/12/15 
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مــن اجــل : القهــوة والشــاي والــكاكاو والقهــوة 

الدقيــق  والســاغو؛  التابيــوكا  األرز؛  االصطناعيــة؛ 

واملســتحرضات املصنوعــة مــن الحبــوب؛ الخبــز 

ــل  ــكر، عس ــات؛ الس ــات؛ املثلج ــر والحلوي والفطائ

النحل والعســل األســود؛ الخمــرة ومســحوق الخبيز؛ 

)التوابــل(؛  الصلصــات  الخــل،  الخــردل؛  امللــح؛ 

ــا  ــى به ــز واملعن ــات الخبي ــج؛ منتج ــارات؛ الثل البه

الفطائــر والكيــك والدونــات وكعــك وتورتــات )كيــك 

الكيــك،  بيتــزا، سندويشــات، حلــوى  بالفواكــه(، 

خلطــات الكيــك الجاهــزة، حلــوي مــا بعــد الطعــام 

وحلويــات  املخبــوزة  الحلويــات  بهــا  واملعنــى 

ــام  ــد الطع ــا بع ــوي م ــات وحل ــوكوالتة؛ الحلوي الش

املصنوعــة مــن الطحــن؛ جــيل ملــيك لالســتهالك 

البــري، شــمع النحــل )عكــر( لالســتهالك البــري؛ 

منكهــات  العطريــة،  الزيــوت  بخــالف  منكهــات 

الفانيــال، صلصــة البنــدورة؛ دقيــق للطعــام، ســميدن 

نشــا للطعــام، االرز؛ حبيبــات الســكر، مكعبــات 

اصابــع  الشــوكوالتة،  الســكر؛  مســحوق  الســكر، 

ــل،  ــة الوف ــكويت، كعك ــوى، البس ــوكوالته، الحل الش

البســكويت الهــش؛ رشاب الدبــس للطعــام

In Respect of: Coffee, tea, cocoa and artificial cof-

fee; rice; tapioca and sago; flour and preparations 

made from cereals; bread, pastry and confection-

ery; ices; sugar, honey, treacle; yeast, baking-pow-

der; salt; mustard; vinegar, sauces )condiments(; 

spices; ice; bakery products, namely, pies, cakes, 

donuts, muffins, tarts, pizzas, sandwiches, pud-

dings, ready cake mixes, desserts, namely, bakery 

desserts, chocolate desserts, desserts confection-

ery and desserts made of flour; royal jelly for hu-

man consumption, propolis for human consump-

tion; flavorings, other than essential oils, vanilla 

flavorings, tomato sauce; flour for food, semolina, 

starch for food, rice; granulated sugar, cube sugar, 

powdered sugar; chocolates, chocolate bars, can-

dies, biscuits, waffles, crackers; molasses syrup 

for food

بأســم : كونيــا ســيكر ســاناي يف تيكاريــت انونيــوم 

ســركتي

In the name of: KONYA SEKER SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI

العنــوان : ايســكاي بيســيهر يولــو اوزيــري رقم:19 

مــرام - كونيــا/ تركيــا

Address: Eski Beysehir Yolu Uzeri No:19 
MERAM - KONYA/ TURKEY

بيــت  قمصيــة  جميــل  نــادر   : التبليــغ  عنــوان 

 182 ص.ب.  الغربيــة  الضفــة  ســاحور- 

Address for Services:  

) 347 (

  Trade Mark No.:26111العالمة التجارية رقم : 26111 
 In Class: 32يف الصنف : 32 

 Date: 15/12/2014التاريخ : 2014/12/15 
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ــة  ــعر(،املياه املعدني ــرة )رشاب الش ــل : الب ــن اج م

ــة؛  ــر الكحولي ــات غ ــن املروب ــا م ــة وغره والغازي

مروبــات مســتخلصة مــن الفواكه وعصائــر الفواكه، 

رشاب ومســتحرضات أخــرى لعمــل املروبــات؛ مياه 

الينابيــع، ميــاه املائــدة، مــاء الصــودا، مــاء التونيــك؛ 

مروبــات الفواكــه واملعنــى بهــا عصــر التفــاح 

ــا  ــى به ــر الخــرضاوات واملعن ــب؛ عصائ وعصــر العن

عصــر اللفــت وعصــر البنــدورة؛ مركــزات رشاب 

املروبــات  إعــداد  يف  املســتخدمة  مســاحيق  أو 

الفاكهــة؛ املروبــات الخفيفــة، املروبــات الغازيــة 

ــودا ــات الص ــة، مروب الخفيف

In Respect of: Beers; mineral and aerated waters 
and other non-alcoholic beverages; fruit beverag-
es and fruit juices; syrups and other preparations 
for making beverages; spring water, table water, 
soda water, tonic water; fruit drinks, namely, ap-
ple juice, grape juice; vegetable juices, namely, 
turnip juice, tomato juice; concentrates syrups or 
powders used in the preparation of fruit drinks; 
soft drinks, carbonated soft drinks, soda pops

بأســم : كونيــا ســيكر ســاناي يف تيكاريــت انونيــوم 

ســركتي

In the name of: KONYA SEKER SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI

العنــوان : ايســكاي بيســيهر يولــو اوزيــري رقم:19 

مــرام - كونيــا/ تركيــا

Address: Eski Beysehir Yolu Uzeri No:19 
MERAM - KONYA/ TURKEY

عنــوان التبليــغ : نــادر جميــل قمصيــة بيت ســاحور- 

الضفــة الغربية ص.ب. 182 

Address for Services:  

) 348 (

  Trade Mark No.:26112العالمة التجارية رقم : 26112 
 In Class: 29يف الصنف : 29 

 Date: 15/12/2014التاريخ : 2014/12/15 
ــن  ــوم الدواج ــامك ولح ــوم واألس ــل : اللح ــن اج م

وخــرضوات  فواكــه  اللحــم،  خالصــات  والصيــد، 

هــالم  محفوظــة ومجففــة ومطهــوة ومجمــدة، 

بالســكر،  مطبوخــة  وفواكــه  ومربيــات  )جيــيل( 

البيــض والحليــب ومنتجــات الحليــب، الزيــوت 

املصنعــة،  اللحــوم  لــألكل؛  الصالحــة  والدهــون 

اللحــوم  املجففــة،  اللحــوم  املجمــدة،  اللحــوم 

املقليــة، وهــالم لحــم، عصائــر اللحــم؛ الحليــب 

املعــد بدرجــة حــرارة مرتفعــة جــدا، جبنــة، الجبنــة 

ــام،  ــب االغن ــن حلي ــة م ــة املصنوع ــاء، الجبن البيض

لــنب عــران )مروبــات  اللــنب،  الكرميــة،  جبنــة 

البــوردة،  حليــب  الكرميــة،  اللــنب(،  اساســها 

تحتــوي الحليــب  اساســها  مروبــات 

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; processed meat, frozen meat, dried meat, 
fried meat, meat jellies, meat juices; UHT milk, 
cheese, white cheese, cheese made of goat milk, 
cream cheese, yoghurt, ayran )drink based on yo-
ghurt(, cream, milk powder, milk based beverages 
containing fruits; butter, margarine; peanut butter, 
hazelnut paste, tahini )sesame seed paste(; jams, 
marmalades, fruit jellies
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ــول  ــدة ف ــايت؛ زب ــمن نب ــدة، س ــة؛ الزب ــى الفواك ع

ســوداين، معجــون البنــدق، طحينيــة )عجينــة بــذور 

السمســم(؛ مربيــات، مــرىب الرتقــال، جــيل الفواكــه

بأســم : كونيــا ســيكر ســاناي يف تيكاريــت انونيــوم 

ســركتي

In the name of: KONYA SEKER SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI

العنــوان : ايســكاي بيســيهر يولــو اوزيــري رقم:19 

مــرام - كونيــا/ تركيــا

Address: Eski Beysehir Yolu Uzeri No:19 
MERAM - KONYA/ TURKEY

بيــت  قمصيــة  جميــل  نــادر   : التبليــغ  عنــوان 

 182 ص.ب.  الغربيــة  الضفــة  ســاحور- 

Address for Services:  

) 349 (

  Trade Mark No.:26113العالمة التجارية رقم : 26113 
 In Class: 29يف الصنف : 29 

 Date: 15/12/2014التاريخ : 2014/12/15 
مــن اجــل : اللحــوم واألســامك ولحــوم الدواجــن 

وخــرضوات  فواكــه  اللحــم،  خالصــات  والصيــد، 

هــالم  ومجمــدة،  ومطهــوة  ومجففــة  محفوظــة 

بالســكر،  مطبوخــة  وفواكــه  ومربيــات  )جيــيل( 

الزيــوت  الحليــب،  ومنتجــات  والحليــب  البيــض 

املصنعــة،  اللحــوم  لــألكل؛  الصالحــة  والدهــون 

اللحــوم  املجففــة،  اللحــوم  املجمــدة،  اللحــوم 

املقليــة، وهــالم لحــم، عصائــر اللحــم؛ الحليــب 

املعــد بدرجــة حــرارة مرتفعــة جــدا، جبنــة، الجبنــة 

ــام،  ــب االغن ــن حلي ــة م ــة املصنوع ــاء، الجبن البيض

)مروبــات  عــران  لــنب  اللــنب،  الكرميــة،  جبنــة 

اساســها اللــنب(، الكرميــة، حليــب البــوردة، مروبات 

ــدة،  ــة؛ الزب ــى الفواك ــوي ع ــب تحت ــها الحلي اساس

ســمن نبــايت؛ زبــدة فــول ســوداين، معجــون البنــدق، 

طحينيــة )عجينــة بــذور السمســم(؛ مربيــات، مــرىب 

الرتقــال، جــيل الفواكــه

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; 
processed meat, frozen meat, dried meat, fried 
meat, meat jellies, meat juices; UHT milk, cheese, 
white cheese, cheese made of goat milk, cream 
cheese,oghurt, ayran )drink based on yoghurt(, y 
cream, milk powder, milk based beverages con-
taining fruits; butter, margarine; peanut butter, 
hazelnut paste, tahini )sesame seed paste(; jams, 
marmalades, fruit jellies

بأســم : كونيــا ســيكر ســاناي يف تيكاريــت انونيــوم 

ســركتي

In the name of: KONYA SEKER SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI

العنــوان : ايســكاي بيســيهر يولــو اوزيــري رقم:19 

مــرام - كونيــا/ تركيــا

Address: Eski Beysehir Yolu Uzeri No:19 
MERAM - KONYA/ TURKEY
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عنــوان التبليــغ : نــادر جميــل قمصيــة بيت ســاحور- 

الضفــة الغربية ص.ب. 182 

Address for Services:  

) 350 (

  Trade Mark No.:26114العالمة التجارية رقم : 26114 
 In Class: 30يف الصنف : 30 

 Date: 15/12/2014التاريخ : 2014/12/15 
مــن اجــل : القهــوة والشــاي والــكاكاو والقهــوة 

الدقيــق  والســاغو؛  التابيــوكا  األرز؛  االصطناعيــة؛ 

واملســتحرضات املصنوعــة مــن الحبــوب؛ الخبــز 

ــل  ــكر، عس ــات؛ الس ــات؛ املثلج ــر والحلوي والفطائ

ومســحوق  الخمــرة  األســود؛  والعســل  النحــل 

الصلصــات  الخــل،  الخــردل؛  امللــح؛  الخبيــز؛ 

الخبيــز  منتجــات  الثلــج؛  البهــارات؛  )التوابــل(؛ 

ــك  ــات وكع ــك والدون ــر والكي ــا الفطائ ــى به واملعن

وتورتــات )كيــك بالفواكــه(، بيتــزا، سندويشــات، 

ــوي  ــزة، حل ــك الجاه ــك، خلطــات الكي ــوى الكي حل

مــا بعــد الطعــام واملعنــى بهــا الحلويــات املخبــوزة 

مــا  الحلويــات وحلــوي  الشــوكوالتة؛  وحلويــات 

جــيل  الطحــن؛  مــن  املصنوعــة  الطعــام  بعــد 

ــر(  ــل )عك ــمع النح ــري، ش ــتهالك الب ــيك لالس مل

الزيــوت  البــري؛ منكهــات بخــالف  لالســتهالك 

العطريــة، منكهــات الفانيــال، صلصــة البنــدورة؛ 

االرز؛  للطعــام،  نشــا  ســميدن  للطعــام،  دقيــق 

مســحوق  الســكر،  مكعبــات  الســكر،  حبيبــات 

الســكر؛ الشــوكوالتة، اصابــع الشــوكوالته، الحلــوى، 

البســكويت، كعكــة الوفــل، البســكويت الهــش؛ 

للطعــام الدبــس  رشاب 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa and artificial cof-
fee; rice; tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastry and confection-
ery; ices; sugar, honey, treacle; yeast, baking-pow-
der; salt; mustard; vinegar, sauces )condiments(; 
spices; ice; bakery products, namely, pies, cakes, 
donuts, muffins, tarts, pizzas, sandwiches, pud-
dings, ready cake mixes, desserts, namely, bakery 
desserts, chocolate desserts, desserts confection-
ery and desserts made of flour; royal jelly for hu-
man consumption, propolis for human consump-
tion; flavorings, other than essential oils, vanilla 
flavorings, tomato sauce; flour for food, semolina, 
starch for food, rice; granulated sugar, cube sugar, 
powdered sugar; chocolates, chocolate bars, can-
dies, biscuits, waffles, crackers; molasses syrup 
for food

بأســم : كونيــا ســيكر ســاناي يف تيكاريــت انونيــوم 

ســركتي

In the name of: KONYA SEKER SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI

العنــوان : ايســكاي بيســيهر يولــو اوزيــري رقم:19 

مــرام - كونيــا/ تركيــا

Address: Eski Beysehir Yolu Uzeri No:19 
MERAM - KONYA/ TURKEY

بيــت  قمصيــة  جميــل  نــادر   : التبليــغ  عنــوان 

 182 ص.ب.  الغربيــة  الضفــة  ســاحور- 

Address for Services:  
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) 351 (

  Trade Mark No.:26115العالمة التجارية رقم : 26115 
 In Class: 32يف الصنف : 32 

 Date: 15/12/2014التاريخ : 2014/12/15 
ــة  ــعر(،املياه املعدني ــرة )رشاب الش ــل : الب ــن اج م

ــة؛  ــات غــر الكحولي ــة وغرهــا مــن املروب والغازي

وعصائــر  الفواكــه  مــن  مســتخلصة  مروبــات 

لعمــل  أخــرى  ومســتحرضات  رشاب  الفواكــه، 

املروبــات؛ ميــاه الينابيــع، ميــاه املائــدة، مــاء 

الصــودا، مــاء التونيــك؛ مروبــات الفواكــه واملعنــى 

عصائــر  العنــب؛  وعصــر  التفــاح  عصــر  بهــا 

ــر  ــت وعص ــر اللف ــا عص ــى به ــرضاوات واملعن الخ

البنــدورة؛ مركــزات رشاب أو مســاحيق املســتخدمة 

يف إعــداد املروبــات الفاكهــة؛ املروبــات الخفيفة، 

ــودا ــات الص ــة، مروب ــة الخفيف ــات الغازي املروب

In Respect of: Beers; mineral and aerated waters 
and other non-alcoholic beverages; fruit beverag-
es and fruit juices; syrups and other preparations 
for making beverages; spring water, table water, 
soda water, tonic water; fruit drinks, namely, ap-
ple juice, grape juice; vegetable juices, namely, 
turnip juice, tomato juice; concentrates syrups or 
powders used in the preparation of fruit drinks; 
soft drinks, carbonated soft drinks, soda pops

بأســم : كونيــا ســيكر ســاناي يف تيكاريــت انونيــوم 

ســركتي

In the name of: KONYA SEKER SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI

العنــوان : ايســكاي بيســيهر يولــو اوزيــري رقم:19 

مــرام - كونيــا/ تركيــا

Address: Eski Beysehir Yolu Uzeri No:19 
MERAM - KONYA/ TURKEY

 182Address for Services:  

) 352 (

  Trade Mark No.:26116العالمة التجارية رقم : 26116 
 In Class: 29يف الصنف : 29 

 Date: 15/12/2014التاريخ : 2014/12/15 
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ــن  ــوم الدواج ــامك ولح ــوم واألس ــل : اللح ــن اج م

وخــرضوات  فواكــه  اللحــم،  خالصــات  والصيــد، 

هــالم  ومجمــدة،  ومطهــوة  ومجففــة  محفوظــة 

بالســكر،  مطبوخــة  وفواكــه  ومربيــات  )جيــيل( 

الزيــوت  البيــض والحليــب ومنتجــات الحليــب، 

املصنعــة،  اللحــوم  لــألكل؛  الصالحــة  والدهــون 

اللحــوم  املجففــة،  اللحــوم  املجمــدة،  اللحــوم 

املقليــة، وهــالم لحــم، عصائــر اللحــم؛ الحليــب 

املعــد بدرجــة حــرارة مرتفعــة جــدا، جبنــة، الجبنــة 

ــام،  ــب االغن ــن حلي ــة م ــة املصنوع ــاء، الجبن البيض

)مروبــات  عــران  لــنب  اللــنب،  الكرميــة،  جبنــة 

اساســها اللــنب(، الكرميــة، حليــب البــوردة، مروبات 

ــدة،  ــة؛ الزب ــى الفواك ــوي ع ــب تحت ــها الحلي اساس

ســمن نبــايت؛ زبــدة فــول ســوداين، معجــون البنــدق، 

طحينيــة )عجينــة بــذور السمســم(؛ مربيــات، مــرىب 

ــه ــيل الفواك ــال، ج الرتق

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; processed meat, frozen meat, dried meat, 

fried meat, meat jellies, meat juices; UHT milk, 

cheese, white cheese, cheese made of goat milk, 

cream cheese, yoghurt, ayran )drink based on yo-

ghurt(, cream, milk powder, milk based beverages 

containing fruits; butter, margarine; peanut butter, 

hazelnut paste, tahini )sesame seed paste(; jams, 

marmalades, fruit jellies

بأســم : كونيــا ســيكر ســاناي يف تيكاريــت انونيــوم 

ســركتي

In the name of: KONYA SEKER SANAYI VE 

TICARET ANONIM SIRKETI

العنــوان : ايســكاي بيســيهر يولــو اوزيــري رقم:19 

مــرام - كونيــا/ تركيــا

Address: Eski Beysehir Yolu Uzeri No:19 

MERAM - KONYA/ TURKEY

بيــت  قمصيــة  جميــل  نــادر   : التبليــغ  عنــوان 

 182 ص.ب.  الغربيــة  الضفــة  ســاحور- 

Address for Services:  

) 353 (

  Trade Mark No.:26117العالمة التجارية رقم : 26117 
 In Class: 30يف الصنف : 30 

 Date: 15/12/2014التاريخ : 2014/12/15 
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مــن اجــل : القهــوة والشــاي والــكاكاو والقهــوة 

الدقيــق  والســاغو؛  التابيــوكا  األرز؛  االصطناعيــة؛ 

واملســتحرضات املصنوعــة مــن الحبــوب؛ الخبــز 

والفطائــر والحلويــات؛ املثلجــات؛ الســكر، عســل 

النحل والعســل األســود؛ الخمــرة ومســحوق الخبيز؛ 

)التوابــل(؛  الصلصــات  الخــل،  الخــردل؛  امللــح؛ 

ــا  ــى به ــز واملعن ــات الخبي ــج؛ منتج ــارات؛ الثل البه

الفطائــر والكيــك والدونــات وكعــك وتورتــات )كيــك 

الكيــك،  بيتــزا، سندويشــات، حلــوى  بالفواكــه(، 

خلطــات الكيــك الجاهــزة، حلــوي مــا بعــد الطعــام 

وحلويــات  املخبــوزة  الحلويــات  بهــا  واملعنــى 

ــام  ــد الطع ــا بع ــوي م ــات وحل ــوكوالتة؛ الحلوي الش

املصنوعــة مــن الطحــن؛ جــيل ملــيك لالســتهالك 

البــري، شــمع النحــل )عكــر( لالســتهالك البــري؛ 

منكهــات  العطريــة،  الزيــوت  بخــالف  منكهــات 

الفانيــال، صلصــة البنــدورة؛ دقيــق للطعــام، ســميدن 

نشــا للطعــام، االرز؛ حبيبــات الســكر، مكعبــات 

اصابــع  الشــوكوالتة،  الســكر؛  مســحوق  الســكر، 

ــل،  ــة الوف ــكويت، كعك ــوى، البس ــوكوالته، الحل الش

البســكويت الهــش؛ رشاب الدبــس للطعــام

In Respect of: Coffee, tea, cocoa and artificial cof-
fee; rice; tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastry and confection-
ery; ices; sugar, honey, treacle; yeast, baking-pow-
der; salt; mustard; vinegar, sauces )condiments(; 
spices; ice; bakery products, namely, pies, cakes, 
donuts, muffins, tarts, pizzas, sandwiches, pud-
dings, ready cake mixes, desserts, namely, bakery 
desserts, chocolate desserts, desserts confection-
ery and desserts made of flour; royal jelly for hu-
man consumption, propolis for human consump-
tion; flavorings, other than essential oils, vanilla 
flavorings, tomato sauce; flour for food, semolina, 
starch for food, rice; granulated sugar, cube sugar, 
powdered sugar; chocolates, chocolate bars, can-
dies, biscuits, waffles, crackers; molasses syrup 
for food

بأســم : كونيــا ســيكر ســاناي يف تيكاريــت انونيــوم 

ســركتي

In the name of: KONYA SEKER SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI

العنــوان : ايســكاي بيســيهر يولــو اوزيــري رقم:19 

مــرام - كونيــا/ تركيــا

Address: Eski Beysehir Yolu Uzeri No:19 
MERAM - KONYA/ TURKEY

بيــت  قمصيــة  جميــل  نــادر   : التبليــغ  عنــوان 

 182 ص.ب.  الغربيــة  الضفــة  ســاحور- 

Address for Services:  

) 354 (

  Trade Mark No.:26118العالمة التجارية رقم : 26118 
 In Class: 32يف الصنف : 32 

 Date: 15/12/2014التاريخ : 2014/12/15 
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ــة  ــعر(،املياه املعدني ــرة )رشاب الش ــل : الب ــن اج م

ــة؛  ــر الكحولي ــات غ ــن املروب ــا م ــة وغره والغازي

مروبــات مســتخلصة مــن الفواكه وعصائــر الفواكه، 

رشاب ومســتحرضات أخــرى لعمــل املروبــات؛ مياه 

الينابيــع، ميــاه املائــدة، مــاء الصــودا، مــاء التونيــك؛ 

مروبــات الفواكــه واملعنــى بهــا عصــر التفــاح 

ــا  ــى به ــر الخــرضاوات واملعن ــب؛ عصائ وعصــر العن

عصــر اللفــت وعصــر البنــدورة؛ مركــزات رشاب 

املروبــات  إعــداد  يف  املســتخدمة  مســاحيق  أو 

الفاكهــة؛ املروبــات الخفيفــة، املروبــات الغازيــة 

ــودا ــات الص ــة، مروب الخفيف

In Respect of: Beers; mineral and aerated waters 
and other non-alcoholic beverages; fruit beverag-
es and fruit juices; syrups and other preparations 
for making beverages; spring water, table water, 
soda water, tonic water; fruit drinks, namely, ap-
ple juice, grape juice; vegetable juices, namely, 
turnip juice, tomato juice; concentrates syrups or 
powders used in the preparation of fruit drinks; 
soft drinks, carbonated soft drinks, soda pops

ــا ســيكر ســاناي يف تيكاريــت انونيــوم  بأســم : كوني

ســركتي

In the name of: KONYA SEKER SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI

العنــوان : ايســكاي بيســيهر يولــو اوزيــري رقم:19 

مــرام - كونيــا/ تركيــا

Address: Eski Beysehir Yolu Uzeri No:19 
MERAM - KONYA/ TURKEY

عنــوان التبليــغ : نــادر جميــل قمصيــة بيت ســاحور- 

الضفــة الغربية ص.ب. 182 

Address for Services:  

) 355 (

  Trade Mark No.:26119العالمة التجارية رقم : 26119 
 In Class: 43يف الصنف : 43 

 Date: 17/12/2014التاريخ : 2014/12/17 
مــن اجــل : خدمــات توفــر االطعمــة واملروبــات- 

االيــواء املؤقــت.

In Respect of: Services for providing food and 
drink; temporary accommodation.

In the name of: wasef qasem mostafa frihatبأسم : واصف قاسم مصطفى فريحات
العنــوان : جنــن - حــي البســاتن - دوار يحيــى 

عيــاش

Address: jenin-hay albasaten - dowar yahya ayash

ــارع  ــاتن - ش ــي البس ــن - ح ــغ : جن ــوان التبلي عن

estshary@.  : الكــرتوين  بريــد   - فلســطن 

gmail.com

Address for Services: 

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

مبعــزل عــن العالمــة
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) 356 (

  Trade Mark No.:26120العالمة التجارية رقم : 26120 
 In Class: 3يف الصنف : 3 

 Date: 17/12/2014التاريخ : 2014/12/17 
-In Respect of: Air fragrancing and perfume perمن اجل : معطرات الهواء وتجهيز العطور

parations
In the name of: balev corporationبأسم : رشكة باليف كربوريشن

العنــوان : 256 شــارع فالديســالف فارنينتشــيك 

ــا ــا ,بلغاري فارن

Address: Bulgaria /Varna, Vladislav Varnenchik 
Blvd,256

عنــوان التبليــغ : فــراس اتــرة نابلــس عــامرة جالريــا 

ســنرت ص ب 768 

Address for Services:  

) 357 (

  Trade Mark No.:26121العالمة التجارية رقم : 26121 
 In Class: 43يف الصنف : 43 

 Date: 17/12/2014التاريخ : 2014/12/17 
مــن اجــل : خدمــات توفــر االطعمــة واملروبــات- 

االيــواء املؤقــت.

In Respect of: Services for providing food and 
drink; temporary accommodation.

 In the name of: sharekat mataaem w shawerma alبأسم : رشكة مطاعم شاورما الواكد
waked

Address: jenin- alnimer maalالعنوان : جنن - النمر مول

ــارع  ــاتن - ش ــي البس ــن - ح ــغ : جن ــوان التبلي عن

ــطن  فلس

Address for Services:  

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

مبعــزل عــن العالمــة 
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) 358 (

  Trade Mark No.:26122العالمة التجارية رقم : 26122 
 In Class: 45يف الصنف : 45 

 Date: 17/12/2014التاريخ : 2014/12/17 
مــن اجــل : خدمــات أمنيــة لحاميــة املمتلــكات 

واألفــراد، تفتيــش األمتعــة لغايــات أمنيــة، الحراســة 

الشــخصية، االستشــارات األمنيــة، الحراســة، الحراس 

الليليــون، تفتيــش املصانــع لغايــات الســالمة، فتــح 

ــذار  ــان واإلن ــزة األم ــة أجه ــة، مراقب ــال الحامي أقف

ضــد الرسقــة.

In Respect of: Security services for the protection 
of property and individuals, baggage inspection 
for security purposes, body guarding )personal(, 
consultancy )security(, guards, guards )night(, 
inspection of factories for safety purposes, locks 
)opining of security(, monitoring of burglar and 
security alarms.

األمنيــة  للحلــول  الفلســطينية  الركــة   : بأســم 

املحــدودة الخصوصيــة  املســاهمة  املتكاملــة 

In the name of: Al-Shareka Al-Falasteneya Lel- 
Holoul Al-Amnneyah Al- Motakamelha Al-Mo-
sahemah Al-Khososeyah Al-Mahdooda

Address: Ramallah – Palestineالعنوان : رام الله - فلسطن
  :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب: 1591 - رام الله 

) 359 (

  Trade Mark No.:26123العالمة التجارية رقم : 26123 
 In Class: 43يف الصنف : 43 

 Date: 17/12/2014التاريخ : 2014/12/17 
مــن اجــل : خدمــات توفــر االطعمــة واملروبــات- 

االيــواء املؤقــت.

In Respect of: Services for providing food and 
drink; temporary accommodation.

In the name of: hebron hight companyبأسم : رشكة هيرون هايتس السياحية
Address: al khalil nimraالعنوان : الخليل منرة 221113

Address for Services :  al khalil nimraعنوان التبليغ : الخليل منرة 221113 
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) 360 (

  Trade Mark No.:26125العالمة التجارية رقم : 26125 
 In Class: 25يف الصنف : 25 

 Date: 18/12/2014التاريخ : 2014/12/18 
ــس  ــة، مالب ــان للرياض ــس، قمص ــل : املالب ــن اج م

مصنوعــة مــن الــورق، قمصــان نصف كم، صــدارات 

لصيــد الســمك، مالبــس داخليــة، صــدارات، ســرتات 

تحتيــة، أثــواب ضيقــة، بيجامــات، رساويــل داخليــة، 

ــات مالبــس، ياقــات ]مالبــس[،  ــة، واقي ــر تحتي تنان

ــزة  ــات جاه ــص، بطان ــدر القمي ــة، ص ــات واقي ياق

ــات  ــان، زمام ــات قمص ــس[، ياق ــن مالب ــزاء م ]أج

ــة ماصــة  ــس داخلي ــس، مالب ــوب املالب األكــامم، جي

لألطفــال،  مالبــس  للشــاطئ،  مالبــس  للعــرق، 

الدراجــات،  لراكبــي  مالبــس  للمواليــد،  مالبــس 

أغطيــة رأس لإلســتحامم، رساويــل إســتحامم، أثــواب 

ســباحة، مالبــس للرياضــة البدنيــة، مالبــس لرياضــة 

الجــودو، مالبــس للمصارعــة، معاطــف مطريــة، 

أغطيــة رأس للمطــر، مالبــس للرقــص، أحذيــة لكــرة 

ــة  ــع ألحذي ــة، رصائ ــة للراضــة البدني ــدم، أحذي الق

ــذاء  ــز، ح ــذاء للقف ــج، ح ــة تزل ــدم، أحذي ــرة الق ك

ــل  ــن أج ــذاء م ــة، ح ــامر معدني ــع مس ــض م للرك

تســلق الجبــال، لبــاس القــدم، أحذيــة، أحذيــة 

للرياضــة، أحذيــة طويلــة للرياضــة، زخــارف لبــاس 

ــة  ــوازم معدني ــات(، ل ــة )ضبان ــال داخلي ــدم، نع الق

لألحذيــة، رخــم لبــاس القــدم )الجــزء العلــوي مــن 

لبــاس القــدم(، طامقــات للكاحــل، كعــاب لألحذيــة، 

ســيور لألحذيــة، نعــال لبــاس القــدم، نعــال داخــيل، 

قبعــات، أطــراف أماميــة للقبعــات، أغطيــة لألذنــن 

قبعــات  ]مالبــس[،  للــرأس  أربطــة  ]مالبــس[، 

ــال،  ــس[، خــوذة لألطف ــورق ]مالب مصنوعــة مــن ال

للســاق(،  )أغطيــة  طامقــات  محبوكــة،  مالبــس 

القدمــن،  لتدفئــة  كهربائيــاً  تســخن  ال  أغطيــة 

قفــازات  داخليــة،  أكــامم  للكاحــل،  جــوارب 

]مالبــس[،  اليديــن  لتدفئــة  أغطيــة  ]مالبــس[، 

شــاالت، لفاعــات، أحزمــة ]مالبــس[، أحزمــة للنقــود 

]مالبــس[، أحزمــة جلديــة ]مالبــس[، ربطــات عنــق، 

ــاف. ــتان زف ــات، فس نطاق

In Respect of: Clothing; Sports jerseys; Paper 
clothing; Tee-shirts; Fishing vests; Underwear; 
Waistcoats; Vests; Tights; Pajamas; Underpants; 
Petticoats; Dress shields; Collars [clothing]; Col-
lar protectors; Shirt fronts; Ready-made linings 
[parts of clothing]; Shirt yokes; Cuffs; Pockets 
for clothing; Sweat-absorbent underwear; Beach 
clothes; Children’s clothing; Layettes [clothing]; 
Cyclists’ clothing; Bathing caps; Bathing trunks; 
Swimsuits; Clothing for gymnastics; Clothing for 
judo; Clothing for wrestling; Raincoat; Rain cape; 
Clothing for dancing; Football shoes; Gymnastic 
shoes; Studs for football boots; Ski boots; Jump-
ing shoe; Running shoe with metal nails; Shoe 
for climbing mountains; Footwear; Boots; Sports 
shoes; Boots for sports; Tips for footwear; Inner 
soles; Fittings of metal for shoes and boots; Foot-
wear uppers; Spats; Heel pieces for shoes; Welts 
for Boots; Soles for footwear; Insole; Hats; Cap 
peaks; Ear muffs [clothing]; Headbands [cloth-
ing]; Paper hats [clothing]; Children’s helmet; 
Hosiery; Leggings; Foot muffs, not electrically 
heated; Ankle socks; Panty hose; Gloves [cloth-
ing]; Muffs [clothing]; Shawls; Scarves; Belts 
[clothing]; Money belts [clothing]; Leather belts 
)clothing(; Neckties; Sashes for wear; Wedding 
dress.
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CHINA(CO.,LTD(In the name of: ANTAبأسم : أنتا ) الصن ( كو . ليميتد
ــيديان  ــرتيال زون , تش ــان اندس ــوان : دونجش العن

ــس ,  ــان بروفين ــيتي , فيوجي ــغ س ــاون , جينجيان ت

الصــن.

Address: Dongshan Industrial Zone, Chidian 
Town, Jinjiang City, Fujian Province, China.

ــه ص.ب  ــه الفكري ــغ : ســامس للملكي ــوان التبلي عن

ــس- فلســطن  219 نابل
Address for Services:  

) 361 (

  Trade Mark No.:26126العالمة التجارية رقم : 26126 
 In Class: 25يف الصنف : 25 

 Date: 18/12/2014التاريخ : 2014/12/18 
مــن اجــل : املالبــس، قمصــان للرياضــة، مالبــس 

مصنوعــة مــن الــورق، قمصــان نصــف كم، صــدارات 

لصيــد الســمك، مالبــس داخليــة، صــدارات، ســرتات 

تحتيــة، أثــواب ضيقــة، بيجامــات، رساويــل داخليــة، 

ــس[،  ــات ]مالب ــس، ياق ــات مالب ــة، واقي ــر تحتي تنان

ــزة  ــات جاه ــص، بطان ــدر القمي ــة، ص ــات واقي ياق

]أجــزاء مــن مالبــس[، ياقــات قمصــان، زمامــات 

ــة ماصــة  ــس داخلي ــس، مالب ــوب املالب ــامم، جي األك

لألطفــال،  مالبــس  للشــاطئ،  مالبــس  للعــرق، 

الدراجــات،  لراكبــي  مالبــس  للمواليــد،  مالبــس 

أغطيــة رأس لإلســتحامم، رساويــل إســتحامم، أثــواب 

ســباحة، مالبــس للرياضــة البدنيــة، مالبــس لرياضــة 

الجــودو، مالبــس للمصارعــة، معاطــف مطريــة، 

أغطيــة رأس للمطــر، مالبــس للرقــص، أحذيــة لكــرة 

ــة  ــع ألحذي ــة، رصائ ــة البدني ــة للراض ــدم، أحذي الق

ــذاء  ــز، ح ــذاء للقف ــج، ح ــة تزل ــدم، أحذي ــرة الق ك

ــل  ــن أج ــذاء م ــة، ح ــامر معدني ــع مس ــض م للرك

تســلق الجبــال، لبــاس القــدم، أحذيــة، أحذيــة 

للرياضــة، أحذيــة طويلــة للرياضــة، زخــارف لبــاس 

ــة  ــوازم معدني ــات(، ل ــة )ضبان ــال داخلي ــدم، نع الق

لألحذيــة، رخــم لبــاس القــدم )الجــزء العلــوي مــن 

لبــاس القــدم(، طامقــات للكاحــل، كعــاب لألحذيــة، 

ســيور لألحذيــة، نعــال لبــاس القــدم، نعــال داخــيل، 

قبعــات، أطــراف أماميــة للقبعــات، أغطيــة لألذنــن 

ــات ــس[، قبع ــرأس ]مالب ــة لل ــس[، أربط ]مالب

In Respect of: Clothing; Sports jerseys; Paper 
clothing; Tee-shirts; Fishing vests; Underwear; 
Waistcoats; Vests; Tights; Pajamas; Underpants; 
Petticoats; Dress shields; Collars [clothing]; Col-
lar protectors; Shirt fronts; Ready-made linings 
[parts of clothing]; Shirt yokes; Cuffs; Pockets 
for clothing; Sweat-absorbent underwear; Beach 
clothes; Children’s clothing; Layettes [clothing]; 
Cyclists’ clothing; Bathing caps; Bathing trunks; 
Swimsuits; Clothing for gymnastics; Clothing for 
judo; Clothing for wrestling; Raincoat; Rain cape; 
Clothing for dancing; Football shoes; Gymnastic 
shoes; Studs for football boots; Ski boots; Jump-
ing shoe; Running shoe with metal nails; Shoe 
for climbing mountains; Footwear; Boots; Sports 
shoes; Boots for sports; Tips for footwear; Inner 
soles; Fittings of metal for shoes and boots; Foot-
wear uppers; Spats; Heel pieces for shoes; Welts 
for Boots; Soles for footwear; Insole; Hats; Cap 
peaks; Ear muffs [clothing]; Headbands [cloth-
ing]; Paper hats [clothing]; Children’s helmet; 
Hosiery; Leggings; Foot muffs, not electrically 
heated; Ankle socks; Panty hose; Gloves [cloth-
ing]; Muffs [clothing]; Shawls; Scarves; Belts 
[clothing]; Money belts [clothing]; Leather belts
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ــال،  ــس[، خــوذة لألطف ــورق ]مالب ــن ال ــة م مصنوع

للســاق(،  )أغطيــة  طامقــات  محبوكــة،  مالبــس 

أغطيــة ال تســخن كهربائيــاً لتدفئــة القدمــن، جوارب 

للكاحــل، أكــامم داخليــة، قفــازات ]مالبــس[، أغطيــة 

لتدفئــة اليديــن ]مالبــس[، شــاالت، لفاعــات، أحزمــة 

]مالبــس[، أحزمــة للنقــود ]مالبــس[، أحزمــة جلديــة 

]مالبــس[، ربطــات عنــق، نطاقــات، فســتان زفــاف.

)clothing(; Neckties; Sashes for wear; Wedding 
dress.

CHINA(CO.,LTD(In the name of: ANTAبأسم : أنتا ) الصن ( كو . ليميتد

العنــوان : دونجشــان اندســرتيال زون , تشــيديان 

ــس ,  ــان بروفين ــيتي , فيوجي ــغ س ــاون , جينجيان ت

ــن. الص

Address: Dongshan Industrial Zone, Chidian 
Town, Jinjiang City, Fujian Province, China.

ــه ص.ب  ــه الفكري ــغ : ســامس للملكي ــوان التبلي عن

ــطن  ــس- فلس 219 نابل
Address for Services:  

) 362 (

  Trade Mark No.:26127العالمة التجارية رقم : 26127 
 In Class: 3يف الصنف : 3 

 Date: 18/12/2014التاريخ : 2014/12/18 

ــواد  ــه وم ــرص االقمش ــتحرضات ق ــل : مس ــن اج م

اخــرى تســتعمل يف غســل ويك املالبــس مســتحرضات 

ــور  ــون ,عط ــط ,صاب ــيل وكش ــل وج ــف وصق تنظي

,زيــوت عطريــة ,مســتحرضات تجميــل ,غســول 

ــنان. ــات اس ــعر ,منظف ــن( للش )لوش

In Respect of: ( Bleaching preparations and oth-
er substances for laundry use;cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; soaps;per-
fumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; 
dentifrices

ــو ســيتي لودامنــي كوزميتيكــس  ــة يوي بأســم : رشك

ــدوده ــيونال املح انرتناش

In the name of: YIWU LUDANMEI COSMET-
ICS , CO , LTD

العنــوان : 15 شــارع نــورث يويــان ، يويــو ، 

322013  : بريــد  الصــن   ، زيزيانــغ 

Address: No. 15 Wuyan north road, yiwu, zhe-
giang, china, B.O.X 322013

عنــوان التبليــغ : نابلــس - فلســطن - مركــز املدينــة 

- جــوال : 0599878060 

Address for Services:  
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) 363 (

  Trade Mark No.:26128العالمة التجارية رقم : 26128 
 In Class: 5يف الصنف : 5 

 Date: 18/12/2014التاريخ : 2014/12/18 
ــف  ــة، الكواش ــتحرضات الصيدالني ــل : املس ــن اج م

ــي  ــط الفحــص الطب ــة الســكري، رشائ ــة ملراقب الطبي

ــدم،  ــوز يف ال ــة مســتويات الجلوك املســتعملة ملراقب

مراقبــة  يف  املســتعملة  الطبــي  الفحــص  رشائــط 

مســتويات الكيتون يف الدم، الكواشــف التشــخيصية، 

املســتحرضات  الطبيــة،  التشــخيصية  الكواشــف 

ــدات  ــة، مع ــراض طبي ــتعملة الغ ــخيصية املس التش

االختبــار للتشــخيص، املحاليــل امللحيــة وتشــمل 

ــالرواء يف  ــتعملة ل ــة املس ــة املعقم ــل امللحي املحالي

ــون  ــات للعي ــتحرضات وتركيب ــون، مس ــة العي جراح

وتشــمل محاليــل التشــحيم والرتطيب، مســتحرضات 

محاليــل  وتشــمل  الالصقــة  بالعدســات  العنايــة 

وتوســيد  وتحييــد  وترطيــب  وتنظيــف  لتطهــر 

ومتــرغ وتخزيــن وغســل العدســات الالصقــة وتكون 

ــول او عــى شــكل اقــراص، قطــرة  عــى شــكل محل

ــتحرضات  ــة، مس ــات الالصق ــن للعدس ــحيم الع تش

ومعالجــات العنايــة بالعــن وتشــمل قطــرات العــن، 

كلورايــت الصوديــوم املســتعملة كمــواد حافظــة 

ذات خصائــص مضــادة للاميكروبــات مبســتحرضات 

ــل  ــة، منادي ــل صحي ــة، منادي ــل طبي ــة، منادي عيني

للجفــن، مناديــل للوجــه، محاليــل مطهــرة، غســول 

العــن ومحاليــل ومعالجــات ومســتحرضات العنايــة 

ــة،  ــرات الطبي ــة، القط ــوع االصطناعي ــن، الدم بالع

محلــول اســيد الهيالورونيــك املســتخدم للعــن، 

الكواشــف الغــراض طبيــة واملســتعملة يف محلــالت 

الــدم املحمولــة، املكمــالت الغذائيــة، مــواد الحميــة 

ــة املخصصــة لالســتعامل الطبــي، املكمــالت  الغذائي

الغذائيــة للتغذيــة عــن طريــق الفــم او عــن طريــق 

ــتعملة  ــة املس ــالت الغذائي ــة، املكم ــب التغذي انابي

كبديــل للوجبــة، مكمــالت غذائيــة عــى شــكل 

ســائل او بــودرة لالســتعامل البــري، مروبــات 

ــة تســتعمل ــات غذائي ــوي عــى مقوي ــودرة تحت وب

In Respect of: Pharmaceutical preparations; med-
ical reagents for diabetes monitoring; medical test 
strips for use in monitoring blood glucose levels; 
medical test strips for use in monitoring blood ke-
tone levels; diagnostic reagents; medical diagnos-
tic reagents; diagnostic preparations for medical 
purposes; diagnostic test kits; saline solutions in-
cluding sterile saline solutions for use as irrigants 
in ophthalmic surgery; ophthalmic preparations 
and formulations, including lubricating and re-
wetting solutions; contact lens care preparations, 
including solutions for disinfecting, cleaning, 
wetting, neutralizing, cushioning, soaking, stor-
ing and rinsing contact lenses, including in solu-
tion or tablet form; lubricant eye drops for contact 
lenses; ophthalmic eye care treatments and prepa-
rations including eye drops; sodium chlorite used 
as a preservative with antimicrobial properties in 
ophthalmic preparations; medicated wipes; sani-
tised wipes; eyelid wipes; facial wipes; disinfect-
ing solutions; eye wash and eye care solutions, 
treatments and preparations; artificial tears; med-
icated drops; hyaluronic acid solution for intraoc-
ular use; reagents for medical purposes, including 
for use in portable blood analyzers; nutritional 
supplements; dietetic food substances adapted 
for medical use; nutritional supplements for oral 
or gavage feeding; nutritional supplements to be 
used as a meal replacement; liquid or powder nu-
tritive supplements for human use; nutritionally 
fortified beverages and powders for meal replace-
ment; nutritional energy bars for use
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كبديــل للوجبــة، الــواح الطاقــة الغذائيــة املســتعملة 

ــل  ــة تســتعمل كبدي ــواح مكمل ــة وال ــل للوجب كبدي

لالطفــال،  الغذائيــة  املســتحرضات  للوجبــة، 

املكمــالت الغذائيــة لالطفــال، حليــب االطفــال، 

الــوالدة،  طعــام االطفــال، فيتامينــات ملــا قبــل 

فيتامينــات الرضاعــة، محاليــل تســتعمل كبديــل 

ــر،  ــتعملة للب ــة املس ــالت الغذائي ــاء، املكم للكهرب

الحمــض  لتسلســل  للحــرات،  الطــاردة  املــواد 

الوراثيــة  واملــواد  النــووي  والحمــض  النــووي 

االمــراض،  مســببات  و/او  املعديــة  والعوامــل 

عــى  تحتــوي  الطبــي  التشــخيص  مجموعــات 

عــن  والكشــف  لتحليــل  واملقاييــس  الكواشــف 

النــووي  والحمــض  النــووي  الحمــض  تسلســل 

واملــواد الوراثيــة والعوامــل املعديــة و/او مســببات 

االمــراض، مســتحرضات التشــخيص الطبــي لتحليــل 

والكشــف عــن تسلســل الحمــض النــووي والحمــض 

ــة و/او  ــل املعدي ــة والعوام ــواد الوراثي ــووي وامل الن

مســببات االمــراض، مجموعــات اعــداد العينــات 

الطبيــة.

as a meal replacement and supplement bars for use 
as a meal replacement; pediatric nutritive prepara-
tions; nutritional supplements for children; infant 
formula; food for babies; prenatal vitamins; lacta-
tion vitamins; electrolyte replacement solutions; 
dietary supplements for humans; insect repellents; 
compounds and reagents for medical analysis and 
identification of nucleic acid sequences, nucleic 
acids, genetic materials, infectious agents and/or 
pathogens; medical diagnostic kits comprising re-
agents and assays for analysis and identification 
of nucleic acid sequences, nucleic acids, genet-
ic materials, infectious agents and/or pathogens; 
medical diagnostic preparations for analysis and 
identification of nucleic acid sequences, nucleic 
acids, genetic materials, infectious agents and/or 
pathogens; medical sample preparation kits.

In the name of: Abbott Laboratoriesبأسم : أبوت البوراتوريز

ــارك  ــوت ب ــوي، 100 أب ــن الين ــة م ــوان : رشك العن

املتحــدة  الواليــات  الينــوي،  بــارك  أبــوت  رود، 

60064 االمريكيــة 

Address: Illinois Corporation, 100 Abbott Park 
Road, Abbott Park, Illinois, USA, 60064

عنــوان التبليــغ : عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة، 

اللــه  74,رام  ص.ب  محامــون، 

Address for Services:  

) 364 (

  Trade Mark No.:26129العالمة التجارية رقم : 26129 
 In Class: 5يف الصنف : 5 

 Date: 18/12/2014التاريخ : 2014/12/18 
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ــف  ــة، الكواش ــتحرضات الصيدالني ــل : املس ــن اج م

ــي  ــص الطب ــط الفح ــكري، رشائ ــة الس ــة ملراقب الطبي

ــدم،  ــوز يف ال ــتويات الجلوك ــة مس ــتعملة ملراقب املس

مراقبــة  يف  املســتعملة  الطبــي  الفحــص  رشائــط 

مســتويات الكيتــون يف الدم، الكواشــف التشــخيصية، 

املســتحرضات  الطبيــة،  التشــخيصية  الكواشــف 

التشــخيصية املســتعملة الغــراض طبيــة، معــدات 

االختبــار للتشــخيص، املحاليــل امللحيــة وتشــمل 

املحاليــل امللحيــة املعقمــة املســتعملة لــالرواء يف 

ــون  ــات للعي ــتحرضات وتركيب ــون، مس ــة العي جراح

وتشــمل محاليــل التشــحيم والرتطيــب، مســتحرضات 

محاليــل  وتشــمل  الالصقــة  بالعدســات  العنايــة 

وتوســيد  وتحييــد  وترطيــب  وتنظيــف  لتطهــر 

ومتــرغ وتخزيــن وغســل العدســات الالصقــة وتكــون 

ــراص، قطــرة  ــول او عــى شــكل اق عــى شــكل محل

ــتحرضات  ــة، مس ــات الالصق ــن للعدس ــحيم الع تش

ومعالجــات العنايــة بالعــن وتشــمل قطــرات العــن، 

كلورايــت الصوديــوم املســتعملة كمــواد حافظــة 

ــات مبســتحرضات  ــص مضــادة للاميكروب ذات خصائ

عينيــة، مناديــل طبيــة، مناديــل صحيــة، مناديــل 

ــل مطهــرة، غســول  ــل للوجــه، محالي للجفــن، منادي

العــن ومحاليــل ومعالجــات ومســتحرضات العنايــة 

بالعــن، الدمــوع االصطناعيــة، القطــرات الطبيــة، 

للعــن،  املســتخدم  الهيالورونيــك  اســيد  محلــول 

ــالت  ــة واملســتعملة يف محل الكواشــف الغــراض طبي

الــدم املحمولــة، املكمــالت الغذائيــة، مــواد الحميــة 

ــالت  ــي، املكم ــتعامل الطب ــة لالس ــة املخصص الغذائي

الغذائيــة للتغذيــة عــن طريــق الفــم او عــن طريــق 

انابيــب التغذيــة، املكمــالت الغذائيــة املســتعملة 

كبديــل للوجبــة، مكمــالت غذائيــة عــى شــكل 

ســائل او بــودرة لالســتعامل البــري، مروبــات 

ــتعمل  ــة تس ــات غذائي ــى مقوي ــوي ع ــودرة تحت وب

كبديــل للوجبــة، الــواح الطاقــة الغذائيــة املســتعملة 

ــل  ــتعمل كبدي ــة تس ــواح مكمل ــة وال ــل للوجب كبدي

للوجبــة، املســتحرضات الغذائيــة لالطفــال، املكمــالت 

الغذائيــة لالطفــال، حليــب االطفــال، طعــام االطفال، 

ــات الرضاعــة،  ــوالدة، فيتامين ــل ال ــات ملــا قب فيتامين

املكمــالت  للكهربــاء،  كبديــل  تســتعمل  محاليــل 

الطــاردة  املــواد  للبــر،  املســتعملة  الغذائيــة 

للحــرات، مركبــات وكواشــف للتحليــل والتشــخيص

In Respect of: Pharmaceutical preparations; med-
ical reagents for diabetes monitoring; medical test 
strips for use in monitoring blood glucose levels; 
medical test strips for use in monitoring blood ke-
tone levels; diagnostic reagents; medical diagnos-
tic reagents; diagnostic preparations for medical 
purposes; diagnostic test kits; saline solutions in-
cluding sterile saline solutions for use as irrigants 
in ophthalmic surgery; ophthalmic preparations 
and formulations, including lubricating and re-
wetting solutions; contact lens care preparations, 
including solutions for disinfecting, cleaning, 
wetting, neutralizing, cushioning, soaking, stor-
ing and rinsing contact lenses, including in solu-
tion or tablet form; lubricant eye drops for contact 
lenses; ophthalmic eye care treatments and prepa-
rations including eye drops; sodium chlorite used 
as a preservative with antimicrobial properties in 
ophthalmic preparations; medicated wipes; sani-
tised wipes; eyelid wipes; facial wipes; disinfect-
ing solutions; eye wash and eye care solutions, 
treatments and preparations; artificial tears; med-
icated drops; hyaluronic acid solution for intraoc-
ular use; reagents for medical purposes, including 
for use in portable blood analyzers; nutritional 
supplements; dietetic food substances adapted 
for medical use; nutritional supplements for oral 
or gavage feeding; nutritional supplements to be 
used as a meal replacement; liquid or powder nu-
tritive supplements for human use; nutritionally 
fortified beverages and powders for meal replace-
ment; nutritional energy bars for use as a meal re-
placement and supplement bars for use as a meal 
replacement; pediatric nutritive preparations; nu-
tritional supplements for children; infant formu-
la; food for babies; prenatal vitamins; lactation 
vitamins; electrolyte replacement solutions; di-
etary supplements for humans; insect repellents; 
compounds and reagents for medical analysis and 
identification of nucleic acid sequences, nucleic 
acids, genetic materials, infectious agents
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الطبــي لتسلســل الحمــض النــووي والحمــض النــووي 

ــة و/او مســببات  ــل املعدي ــة والعوام ــواد الوراثي وامل

ــوي  ــي تحت ــخيص الطب ــات التش ــراض، مجموع االم

عــى الكواشــف واملقاييــس لتحليــل والكشــف عــن 

تسلســل الحمــض النــووي والحمــض النــووي واملــواد 

الوراثيــة والعوامــل املعديــة و/او مســببات االمــراض، 

مســتحرضات التشــخيص الطبــي لتحليــل والكشــف 

ــووي  ــض الن ــووي والحم ــض الن ــل الحم ــن تسلس ع

ــة و/او مســببات  ــل املعدي ــة والعوام ــواد الوراثي وامل

االمــراض، مجموعــات اعــداد العينــات الطبيــة.

and/or pathogens; medical diagnostic kits com-
prising reagents and assays for analysis and iden-
tification of nucleic acid sequences, nucleic acids, 
genetic materials, infectious agents and/or patho-
gens; medical diagnostic preparations for analy-
sis and identification of nucleic acid sequences, 
nucleic acids, genetic materials, infectious agents 
and/or pathogens; medical sample preparation 
kits.

In the name of: Abbott Laboratoriesبأسم : أبوت البوراتوريز

ــارك  ــوت ب ــوي، 100 أب ــن الين ــة م ــوان : رشك العن

املتحــدة  الواليــات  الينــوي،  بــارك  أبــوت  رود، 

60064 االمريكيــة 

Address: Illinois Corporation, 100 Abbott Park 
Road, Abbott Park, Illinois, USA, 60064

شــحادة،  ورجــا  وفــؤاد  عزيــز   : التبليــغ  عنــوان 

اللــه  74,رام  ص.ب  محامــون، 

Address for Services:  

) 365 (

  Trade Mark No.:26130العالمة التجارية رقم : 26130 
 In Class: 43يف الصنف : 43 

 Date: 21/12/2014التاريخ : 2014/12/21 
In Respect of: Snack barsمن اجل : مطاعم تقديم الوجبات الخفيفة

 In the name of: Basem William Hanna Yousefبأسم : باسم وليم حنا يوسف الخوري
Khoury

Address: Ramallah Al sahel stالعنوان : رام الله شارع السهل

Address for Services :  Ramallah Al sahel stعنوان التبليغ : رام الله شارع السهل 

مالحظــة : ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 
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) 366 (

  Trade Mark No.:26131العالمة التجارية رقم : 26131 
 In Class: 16يف الصنف : 16 

 Date: 21/12/2014التاريخ : 2014/12/21 
In Respect of: printed matter and prusuresمن اجل : املطبوعات واملنشورات

In the name of: business forume comittyبأسم : جمعية ملتقى رجال االعامل
Address: al khalilالعنوان : الخليل عامرة النور 2226786

Address for Services :  al khalilعنوان التبليغ : الخليل عامرة النور 2226786 

) 367 (

  Trade Mark No.:26132العالمة التجارية رقم : 26132 
 In Class: 3يف الصنف : 3 

 Date: 21/12/2014التاريخ : 2014/12/21 
مــن اجــل : مزيــل الروائــح الكريهــة، جــل تصفيــف 

الشــعر، بــودرة، كريــم، غســول، عطــور، كريــم 

تبييــض  مســتحرضات  شــامبو،  صابــون،  حالقــة، 

األقمشــة ومــواد أخــرى تســتعمل يف غســل ويك 

وجــيل  وصقــل  تنظيــف  مســتحرضات  املالبــس، 

وكشــط، زيــوت عطريــة، مســتحرضات تجميــل، 

غســول )لوشــن( للشــعر، منظفــات أســنان.

In Respect of: : Deodorant, styling gel, powder, 
cream, lotion, perfume, shaving cream, soap, 
shampoo, bleaching preparations and other sub-
stances for laundry use, cleaning polishing, scour-
ing and abrasive preparations, essential oils, cos-
metics, hair lotions, dentifrices.

In the name of: Vini Cosmetics PVT. LTDبأسم : فيني كوزمتيكس بيه يف يت. إل يت دي
-Address: “Janki House” 2, Sunrise Park, Opp.Hiالعنوان : جانيك هاوس

malaya Mall,Drive in Road, Bodakdev, Ahmed-
abad, Gujarat, India

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 219 نابلس- فلسطن 

) 368 (
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  Trade Mark No.:26133العالمة التجارية رقم : 26133 
 In Class: 3يف الصنف : 3 

 Date: 21/12/2014التاريخ : 2014/12/21 
مــن اجــل : مزيــل الروائــح الكريهــة، جــل تصفيــف 

الشــعر، بــودرة، كريم، غســول، عطور، مســتحرضات 

إلنعــاش رائحــة الفــم، صابون، شــامبو، مســتحرضات 

تبييــض األقمشــة ومــواد أخــرى تســتعمل يف غســل 

ويك املالبــس، مســتحرضات تنظيــف وصقــل وجــيل 

وكشــط، زيــوت عطريــة، مســتحرضات تجميــل، 

غســول )لوشــن( للشــعر.

In Respect of: : Deodorant, styling gel, powder, 
cream, lotion, perfumes, freshners, soap,sham-
poo,bleaching preparations and other substances 
for laundry use, cleaning polishing, scouring and 
abrasive preparations, essential oils, cosmetics, 
hair lotion.

In the name of: Vini Cosmetics PVT. LTDبأسم : فيني كوزمتيكس بيه يف يت. إل يت دي

-Address: “Janki House” 2, Sunrise Park, Opp.Hiالعنوان : جانيك هاوس
malaya Mall,Drive in Road, Bodakdev, Ahmed-
abad, Gujarat, India

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 219 نابلس- فلسطن 

) 369 (

  Trade Mark No.:26134العالمة التجارية رقم : 26134 
 In Class: 3يف الصنف : 3 

 Date: 21/12/2014التاريخ : 2014/12/21 
جــل  الكريهــة،  الروائــح  مزيــل   :  : اجــل  مــن 

ــم، غســول، عطــور،  ــودرة، كري ــعر، ب ــف الش تصفي

مســتحرضات  شــامبو،  صابــون،  حالقــة،  كريــم 

تبييــض األقمشــة ومــواد أخــرى تســتعمل يف غســل 

ويك املالبــس، مســتحرضات تنظيــف وصقــل وجــيل 

وكشــط، زيــوت عطريــة، مســتحرضات تجميــل، 

غســول )لوشــن( للشــعر، منظفــات أســنان.

In Respect of: Deodorant, styling gel, powder, 
cream, lotion, perfume, shaving cream, soap, 
shampoo, bleaching preparations and other sub-
stances for laundry use, cleaning polishing, scour-
ing and abrasive preparations, essential oils, cos-
metics, hair lotions, dentifrices.

In the name of: Vini Cosmetics PVT. LTDبأسم : فيني كوزمتيكس بيه يف يت. إل يت دي

-Address: “Janki House” 2, Sunrise Park, Opp.Hiالعنوان : جانيك هاوس
malaya Mall,Drive in Road, Bodakdev, Ahmed-
abad, Gujarat, India

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 219 نابلس- فلسطن 
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) 370 (

  Trade Mark No.:26135العالمة التجارية رقم : 26135 
 In Class: 32يف الصنف : 32 

 Date: 22/12/2014التاريخ : 2014/12/22 
الســوداء(-  البــرة )الجعــة والبــرة   : مــن اجــل 

الــراب ويــره مــن  امليــاه املعدنيــة والغازيــة- 

ــه  ــر الفواك ــات– عص ــل املروب ــتحرضات لعم املس

ــاء  ــه– م ــر الفواك ــها عص ــي أساس ــات الت واملروب

ــر. ــاء الزه ــورد– م ال

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

ــة و  بأســم : رشكــة ارض العطــاء للصناعــات الغذائي

التجــارة

In the name of: sharekat ard alataa lelsinaat algi-
zaaeya wa altejara

Address: filisteen/alkhalelالعنوان : فلسطن/الخليل
  :Address for Servicesعنوان التبليغ : الخليل /دوار املنارة/ص.ب 252 

) 371 (

  Trade Mark No.:26136العالمة التجارية رقم : 26136 
 In Class: 32يف الصنف : 32 

 Date: 22/12/2014التاريخ : 2014/12/22 
ــرضوات،  ــر الخ ــن عصائ ــات م ــل : املروب ــن اج م

تحتــوي عــى  التــي  العصائــر  الفواكــه،  عصائــر 

للمروبــات،  املركــزة  الفواكــه  عصائــر  الصبــار، 

عصائــر مركــزة للمروبــات العصائــر املصنعــة مــن 

الخضــار أوالفواكــه، رحيــق فواكهغــر كحــويل، ميــاه 

ــة،  ــر الكحولي ــه غ ــر الفواك ــات عص ــة، مرب غازي

ــار  ــر الصب ــار، عص ــات خض ــة، مروب ــاه معدني مي

)aloe(

In Respect of: vegetable juices for beverages,fruit 
juices, juices containing aloe,fruit syrups for bev-
erages,syrups for beverages vegetables or fruit 
processed beverages,non-alcoholic nectar fruit, 
aerated water , non-alcoholic beverages contain-
ing, , mineral water, vegetables beverages,aloe 
vera juices

In the name of: okf corporationبأسم : او يك اف كوربوريشن
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العنــوان : 52, جيولدوي-جيــل، بونغســان-ايوب، 

 ،760-802 جيونغســانغبك-دو  آندونغ-ســاي، 

ــا ــة كوري جمهوري

Address :52jeoldwi-g i l ,pungsan-eup,an-
dong-si,gyeongsangbuk-do 760-802, republic of 
korea

عنــوان التبليــغ : مكتــب شــوكت للمحامــاة، البــرة- 

فــوق  ط1،  الخطيــب،  عــامرة  نابلــس-  شــارع 

ــالط.  ــوري للب ــالت الع مح

Address for Services:  

) 372 (

  Trade Mark No.:26137العالمة التجارية رقم : 26137 
 In Class: 5يف الصنف : 5 

 Date: 22/12/2014التاريخ : 2014/12/22 
طعــام  الصيدالنيــة;  املســتحرضات   : اجــل  مــن 

الطبــي;  لإلســتخدام  املعتمــدة  واملــواد  الحميــة 

للبــر. الغذائيــة  املكمــالت 

In Respect of: Pharmaceutical preparations; di-
etetic food and substances adapted for medical 
use; dietary supplements for humans..

In the name of: Bayer Consumer Care AGبأسم : باير كونسيومر كر آ ج

العنــوان : بيتــر مريــان ســرتيت 84 ، 4052 

ســويرسا  ، بــازل 

Address: Peter Merian Str. 84, 4052 Basel, Swit-
zerland

عنــوان التبليــغ : ص.ب 74472 البــرة. هاتــف 

 2989760
Address for Services:  

) 373 (

  Trade Mark No.:26138العالمة التجارية رقم : 26138 
 In Class: 3يف الصنف : 3 

 Date: 22/12/2014التاريخ : 2014/12/22 
ومزيــالت  التجميــل  مســتحرضات   : اجــل  مــن 

ــتعامل  ــرق لالس ــادات التع ــة ومض ــح الكريه الروائ

الشــخي.

In Respect of: Cosmetics, deodorants and an-
ti-perspirants for personal use

In the name of: Beiersdorf AGبأسم : برسدورف أي جي
العنــوان : اوناشــرتاس 48، 20253 هامبــورغ، 

ــا املاني

Address: Unnastrasse 48, 20253 Hamburg, Ger-
many



229العدد الثالث عرش      8\ 6\2015

عنــوان التبليــغ : عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة، 

اللــه  74,رام  ص.ب  محامــون، 

Address for Services:  

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

مبعــزل عــن العالمــة 

) 374 (

  Trade Mark No.:26139العالمة التجارية رقم : 26139 
 In Class: 3يف الصنف : 3 

 Date: 22/12/2014التاريخ : 2014/12/22 
مــن اجــل : الصابــون والعطــور والزيــوت العطريــة 

ومســتحرضات التجميــل وكرميــات الشــعر

In Respect of: Soaps, perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions

In the name of: Beiersdorf AGبأسم : برسدورف أي جي
العنــوان : اوناشــرتاس 48، 20253 هامبــورغ، 

ــا املاني

Address: Unnastrasse 48, 20253 Hamburg, Ger-
many

عنــوان التبليــغ : عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة، 

اللــه  74,رام  ص.ب  محامــون، 

Address for Services:  

ــارات والرســومات ذات  ــامت والعب ــق باســتخدام الكل ــة املطل ــا حــق الحامي مالحظــة : ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابه

االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 

) 375 (

  Trade Mark No.:26140العالمة التجارية رقم : 26140 
 In Class: 5يف الصنف : 5 

 Date: 22/12/2014التاريخ : 2014/12/22 
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ــام  ــالت طع ــة، مكم ــالت الغذائي ــل : املكم ــن اج م

الغذائيــة،  الحميــة  مكمــالت  الغذائيــة،  الحميــة 

ــة، مكمــالت  املكمــالت العشــبية، املكمــالت املعدني

الفيتامــن، مكمــالت بدائــل الوجبــات، مكمــالت 

التغذيــة، يف الصنــف 5.

In Respect of: Food supplements; dietary food 
supplements; dietary supplements; herbal sup-
plements; mineral supplements; vitamin supple-
ments; meal replacement supplements; nutritional 
supplements; in class 5

بأســم : يونيفرســال بروتن ســابليمنتس كوربوريشــن 

دي/يب/اي يونيفرســال نيوتريشن

In the name of: Universal Protein Supplements 
Corporation d/b/a Universal Nutrition

ســابليمنتس  بروتــن  يونيفرســال   : العنــوان 

نيوتريشــن يونيفرســال  دي/يب/اي  كوربوريشــن 

Address: a New Jersey corporation of, 3 Termi-
nal Road, New Brunswick, New Jersey 08901, 
U.S.A.

وفــؤاد ورجــا شــحادة،  عزيــز   : التبليــغ  عنــوان 

اللــه  74,رام  ص.ب  محامــون، 

Address for Services:  

) 376 (

  Trade Mark No.:26141العالمة التجارية رقم : 26141 
 In Class: 35يف الصنف : 35 

 Date: 22/12/2014التاريخ : 2014/12/22 
ــة و االعــالن و ادارة و  ــات الدعاي مــن اجــل : خدم

ــي. ــل النشــاط املكتب ــه االعــامل و تفعي توجي

In Respect of: Advertising; business management; 
business administration; office functions

بأســم : اديــل ايســيك هازيــر جييــم ســاناي يف 

ســركيتي انونيــم  تيكاريــت 

In the name of: ADL ISIK HAZIR GIYIM SAN-
AYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

العنــوان : ســينديري يولــو رقــم: 23 كاجيثــان 

اســطنبول تركيــا

Address: CENDER YOLU NO:23 KAGITHANE 
ISTANBUL TURKEY

عنــوان التبليــغ : فــراس اتــرة للملكيــة الفكريــة 

نابلــس عــامرة جالريــا ســنرت ص ب 768 

Address for Services:  

) 377 (

  Trade Mark No.:26142العالمة التجارية رقم : 26142 
 In Class: 25يف الصنف : 25 

 Date: 22/12/2014التاريخ : 2014/12/22 
In Respect of: Clothing, footwear, headgearمن اجل : املالبس و لباس القدم و أغطية الرأس
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بأســم : اديــل ايســيك هازيــر جييــم ســاناي يف 

ســركيتي انونيــم  تيكاريــت 

In the name of: ADL ISIK HAZIR GIYIM SAN-
AYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

العنــوان : ســينديري يولــو رقــم: 23 كاجيثــان 

اســطنبول تركيــا

Address: CENDER YOLU NO:23 KAGITHANE 
ISTANBUL TURKEY

عنــوان التبليــغ : نابلــس، عــامرة جالريــا ســنرت، ص. 

ب. 768 

Address for Services:  

) 378 (

  Trade Mark No.:26143العالمة التجارية رقم : 26143 
 In Class: 25يف الصنف : 25 

 Date: 22/12/2014التاريخ : 2014/12/22 
مــن اجــل : املالبــس و لبــاس القــدم و أغطيــة 

الــرأس

In Respect of: Clothing, footwear, headgear

بأســم : اديــل ايســيك هازيــر جييــم ســاناي يف 

انونيــم ســركيتي تيكاريــت 

In the name of: ADL ISIK HAZIR GIYIM SAN-
AYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

العنــوان : ســينديري يولــو رقــم: 23 كاجيثــان 

اســطنبول تركيــا

Address: CENDER YOLU NO:23 KAGITHANE 
ISTANBUL TURKEY

عنــوان التبليــغ : نابلــس، عــامرة جالريــا ســنرت، ص. 

ب. 768 

Address for Services:  

) 379 (

  Trade Mark No.:26144العالمة التجارية رقم : 26144 
 In Class: 25يف الصنف : 25 

 Date: 22/12/2014التاريخ : 2014/12/22 
مــن اجــل : املالبــس و لبــاس القــدم و أغطيــة 

الــرأس

In Respect of: Clothing, footwear, headgear

بأســم : اديــل ايســيك هازيــر جييــم ســاناي يف 

انونيــم ســركيتي تيكاريــت 

In the name of: ADL ISIK HAZIR GIYIM SAN-
AYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
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العنــوان : ســينديري يولــو رقــم: 23 كاجيثــان 

اســطنبول تركيــا

Address: CENDER YOLU NO:23 KAGITHANE 
ISTANBUL TURKEY

عنــوان التبليــغ : نابلــس، عــامرة جالريــا ســنرت، ص. 

ب. 768 

Address for Services:  

) 380 (

  Trade Mark No.:26145العالمة التجارية رقم : 26145 
 In Class: 25يف الصنف : 25 

 Date: 22/12/2014التاريخ : 2014/12/22 
مــن اجــل : املالبــس و لبــاس القــدم و أغطيــة 

الــرأس

In Respect of: Clothing, footwear, headgear

بأســم : اديــل ايســيك هازيــر جييــم ســاناي يف 

ســركيتي انونيــم  تيكاريــت 

In the name of: ADL ISIK HAZIR GIYIM SAN-
AYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

العنــوان : ســينديري يولــو رقــم: 23 كاجيثــان 

اســطنبول تركيــا

Address: CENDER YOLU NO:23 KAGITHANE 
ISTANBUL TURKEY

عنــوان التبليــغ : نابلــس، عــامرة جالريــا ســنرت، ص. 

ب. 768 

Address for Services:  

) 381 (

  Trade Mark No.:26146العالمة التجارية رقم : 26146 
 In Class: 29يف الصنف : 29 

 Date: 22/12/2014التاريخ : 2014/12/22 
مــن اجــل : اللحــوم و االســامك و لحــوم الدواجــن 

ــرضوات  ــه و خ ــوم، فواك ــات اللح ــد، خالص و الصي

مطهــوة،  و  مجففــه  و  مجمــدة  و  محفوظــة 

هالميــات )جيــيل( ، مربيــات ، فواكــه مطبوخــة 

ــب،  ــات الحلي ــب و منتج ــض ، الحلي ــكر، البي بالس

الزيــوت و الدهــون الصالحــة لــألكل

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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انونيــم  بأســم : زيــر يــاغ ســانايي يف تيجــارت 

رشكتــي

In the name of: ZER YAG SANAYI VE TCARET 
A.S.

ــار  ــار شــارع غــازي مخت ــوان : حــي إنجــريل بن العن

ــوك ج طابــق  ــور الر الســكني بل باشــا، مجمــع دكت

غــازي   / كامــل  شــهيد   306  : شــقة   3:
ــا. ــاب – تركي عينت

Address: INCILIPINAR MAHALLESI, GAZ-
IMUHTARPASA BULVARI SEHITKAMIL / 
GAZIANTEP – TURKEY

عنــوان التبليــغ : نابلــس، عــامرة جالريــا ســنرت، ص. 

ب. 768 

Address for Services:  

) 382 (

  Trade Mark No.:26147العالمة التجارية رقم : 26147 
 In Class: 30يف الصنف : 30 

 Date: 22/12/2014التاريخ : 2014/12/22 

الــنب  و  الــكاكاو  و  الشــاي  و  الــنب   : اجــل  مــن 

الصناعــي، االرز، التابيــوكا و الســاغو، ، الدقيــق و 

ــز و  ــوب ، الخب ــن الحب ــة م ــتحرضات املصنوع املس

الفطائــر و الحلويــات ، الحلويــات املثلجــة، الســكر، 

عســل النحــل ، العســل االســود )الدبــس(، الخمــرة و 

مســحوق الخبيــز، امللــح ، الخــردل ، الخــل، الصلصــة، 

ــج. ــارات ، الثل ــل، البه التواب

In Respect of: Coffee, tea, cocoa and artificial cof-

fee; rice; tapioca and sago; flour and preparations 

made from cereals; bread, pastry and confection-

ery; edible ices; sugar, honey, treacle; yeast, bak-

ing-powder; salt; mustard; vinegar, sauces )condi-

ments(; spices; ice.

 In the name of: ZER YAG SANAYI VE TCARETبأسم : زير ياغ سانايي يف تيجارت انونيم رشكتي

A.S.
ــار  ــازي مخت ــار شــارع غ ــوان : حــي إنجــريل بن العن

ــق  ــوك ج طاب ــور الر الســكني بل ــع دكت ــا، مجم باش

غــازي   / كامــل  شــهيد   306  : شــقة   3:
عينتــاب – تركيــا.

Address: INCILIPINAR MAHALLESI, GAZ-

IMUHTA RPASA BULVARI SEHITKAMIL / 

GAZIANTEP – TURKEY

عنــوان التبليــغ : نابلــس، عــامرة جالريــا ســنرت، ص. 

ب. 768 

Address for Services:  
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) 383 ( 

  Trade Mark No.:26148العالمة التجارية رقم : 26148 
 In Class: 32يف الصنف : 32 

 Date: 22/12/2014التاريخ : 2014/12/22 
ــاه  ــة واملي ــاه املنكه ــرب واملي ــاه ال ــن اجــل : مي م

كحوليــة  غــر  اخــرى  ومروبــات  املعدنيــة 

وعصــر  الفواكــه  رشاب   ، خفيفــة  ومروبــات 

الفواكــه ، الــراب املركــز واملركــزات ومســتحرضات 

اخــرى لصنــع املروبــات ، جميهــا مشــمولة يف 

32 الصنــف 

In Respect of: Drinking waters , flavored waters 
, mineral and aerated waters and other non-alco-
holic beverages , soft drinks; fruit drinks and fruit 
juices; syrups , concentrates and other prepara-
tions for making beverages; all included in class 
32

التصديــر  و  لالســتراد  زلومكــو  رشكــة   : بأســم 

لتجاريــه ا

In the name of: sharekat zalomco leesterad wal 
tasdeer al tejareea

ب   . ص   -  2961738  - اللــه  رام   : العنــوان 

اللــه رام   1049
Address: ramallah - 2961738 - mail box 1049 ra-
mallah

ــه - 2961738 - ص .  ــغ : رام الل ــوان التبلي عن

ب 1049 رام اللــه 
Address for Services :  ramallah - 2961738 - mail 
box 1049 ramallah

) 384 (

  Trade Mark No.:26149العالمة التجارية رقم : 26149 
 In Class: 30يف الصنف : 30 

 Date: 22/12/2014التاريخ : 2014/12/22 
الدقيــق  مــن  املصنوعــة  الرقائــق   : اجــل  مــن 

والحبــوب– الخبــز والكعــك والفطائــر والحلويــات– 

الشــوكوالته واملغطســات والبســكويت– حبــوب 

شــوكوالته ملبســة-

In Respect of: ; flour and preparations and flakes 
made from cereals and flower, bread, pastry and 
confectionery,
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 In the name of: FAISAL SOLIMAN AHMAD ALبأسم : فيصل سليامن احمد الفروخ
FROUKH

Address: AL KHALILالعنوان : الخليل سعر
Address for Services :  AL KHALILعنوان التبليغ : الخليل سعر 

) 385 (

  Trade Mark No.:26150العالمة التجارية رقم : 26150 
 In Class: 38يف الصنف : 38 

 Date: 23/12/2014التاريخ : 2014/12/23 
In Respect of: Telecommunicationsمن اجل : االتصاالت

بأســم : رشكــة يب .نــت لالتصــاالت والتكنولوجيــا 

املتطــورة املســاهمة الخصوصيــة

In the name of: shareket be net lel etesalat wa al 
teknologya al mutatawereh

العنــوان : املؤسســة طالبــة تســجيل العالمــة رام 

اللــه، البــرة، شــارع االرســال، عــامرة عــواد، الطابــق 

االول

Address: Rammallah, Albereh,tareeq al ersal, am-
aret awad, altabek al awal

ــل مشــحور،  ــي نبي ــب املحام ــغ : مكت ــوان التبلي عن

ص.ب. 1173 رام اللــه 

Address for Services:  

) 386 (

  Trade Mark No.:26151العالمة التجارية رقم : 26151 
 In Class: 38يف الصنف : 38 

 Date: 23/12/2014التاريخ : 2014/12/23 
In Respect of: Telecommunicationsمن اجل : االتصاالت

بأســم : رشكــة يب .نــت لالتصــاالت والتكنولوجيــا 

املتطــورة املســاهمة الخصوصيــة

In the name of: shareket be net lel etesalat wa al 
teknologya al mutatawereh

العنــوان : رام اللــه، البــرة، شــارع االرســال، عــامرة 

ــق االول عــواد، الطاب

Address: Rammallah, Albereh,tareeq al ersal, am-
aret awad, altabek al awal
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ــحور،  ــل مش ــي نبي ــب املحام ــغ : مكت ــوان التبلي عن

ص.ب. 1173 رام اللــه 

Address for Services:  

) 387 (

  Trade Mark No.:26156العالمة التجارية رقم : 26156 
 In Class: 19يف الصنف : 19 

 Date: 23/12/2014التاريخ : 2014/12/23 
In Respect of: ready mix concreteمن اجل : الباطون الجاهز

 In the name of: sharekat sealat al daher llenmaaبأسم : رشكة سيلة الظهر لالمناء واالستثامر
w al estthmar

Address: jenin - alzawyah - madkhal albaaladالعنوان : جنن - الزاوية - مدخل البلد
ــارع  ــاتن - ش ــي البس ــن – ح ــغ : جن ــوان التبلي عن

فلســطن جــوال رقــم : 0569200021 

Address for Services:  

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

مبعــزل عــن العالمــة 

) 388 (

  Trade Mark No.:26161العالمة التجارية رقم : 26161 
 In Class: 25يف الصنف : 25 

 Date: 24/12/2014التاريخ : 2014/12/24 

مــن اجــل : خدمــات البيــع وادارة وتوجيــه االعــامل 

العالمــة  واســتخدام  املكتبــي  النشــاط  وتفعيــل 

ــة  ــا التجاري عــى الرتويســة املســتخدمة يف تعامالتن

ــاص ــات االختص ــوك وجه والبن

In Respect of: business management; business 
administration; office functions such as using the 
cover had papers,and retail.

بأســم : رشكــة ســرنج لالحذيــة واالزيــاء مســاهمة 

ــة خصوصي

In the name of: sharekat spring lil ahzeia w 
alahzyaa mosahma khososeia
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Address: Ramallah- Albieraالعنوان : رام الله البرة
ــايل  ــامرة النب ــال ع ــه االرس ــغ : رام الل ــوان التبلي عن

 0599701044 والفــارس 

Address for Services:  

) 389 (

Trade Mark No.: 26162 العالمة التجارية رقم : 26162 
In Class: 30 يف الصنف : 30 

Date: 24/12/2014 التاريخ : 2014/12/24 
مــن اجــل : الشــوكالتة للدهــن, ويفــر بالشــوكالتة, 

البوظــة

 In Respect of: Spreadable chocolate; chocolate
wafer; ice-cream

بأســم : سانســيت غيــدا توريــزم ســاناي يف تيكاريــت 

ــركيتي انونيم س

 In the name of: Sanset Gida Turizm Sanayi ve
Ticaret Anonim Sirketi

العنــوان : اســتينيه مــاه. باالبانديــري كاد. نــو:14, 

ــطنبول-تركيا سارير-اس

 Address: Istinye Mah. Balabandere Cad. No: 14,
Sariyer-ISTANBUL-TURKEY

 /AGIP - TMP Agents : ــغ ــوان التبلي عن

 P.O Box 3800 Al-Beereh
  :Address for Services

) 390 (

Trade Mark No.: 26163 العالمة التجارية رقم : 26163 
In Class: 30 يف الصنف : 30 

Date: 24/12/2014 التاريخ : 2014/12/24 
مــن اجــل : الشــوكالتة للدهــن, ويفــر بالشــوكالتة, 

البوظــة

 In Respect of: Spreadable chocolate; chocolate
wafer; ice-cream
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بأســم : سانســيت غيــدا توريــزم ســاناي يف تيكاريت 

ــركيتي انونيم س

 In the name of: Sanset Gida Turizm Sanayi ve
Ticaret Anonim Sirketi

العنــوان : اســتينيه مــاه. باالبانديــري كاد. نــو:14, 

ــطنبول-تركيا سارير-اس

 Address: Istinye Mah. Balabandere Cad. No: 14,
Sariyer-ISTANBUL-TURKEY

 /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ

 P.O Box 3800 Al-Beereh
  :Address for Services

) 391 (

  Trade Mark No.:26164العالمة التجارية رقم : 26164 
 In Class: 30يف الصنف : 30 

 Date: 24/12/2014التاريخ : 2014/12/24 
مــن اجــل : القهــوة والشــاي والــكاكاو والســكر 

واألرز والتابيــوكا والســاجو ومــا يقــوم مقــام القهــوة 

، الدقيــق واملســتحرضات املصنوعــة مــن الحبــوب ، 

الخبــز واملعجنــات والحلويــات ، والحلــوى املثلجــة ، 

العســل ودبــس الســكر، الخمــرة ومســحوق الخبازة 

، امللــح والخــردل والخــل الصلصــات )التوابــل( ، 

ــج البهــارات، الثل

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

.In the name of: SOREMARTEC S.Aبأسم : سورميارتيك اس.ايه.
ــس يب,  ــنرت, كومبليك ــس س ــدل بيزني ــوان : فين العن

رو دي تريفيــس, ال-2632 فينــدل, لوكســيمبورغ

Address: Findel Business Center, Complex B, 
Rue de Treves, L-2632 Findel, Luxembourg

 /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ

 P.O Box 3800 Al-Beereh
Address for Services:  

) 392 (

  Trade Mark No.:26165العالمة التجارية رقم : 26165 
 In Class: 30يف الصنف : 30 

 Date: 24/12/2014التاريخ : 2014/12/24 
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الشــوكوالته  الشــوكوالته ومنتجــات   : مــن اجــل 

ــكاكر،  ــة، الس ــكر الحلواني ــات الس ــة، منتج الحلواني

الباســتا،  الكعــك،  انواعــه(،  )بكافــة  البســكويت 

املعكرونــة  العصائبيــة،  املعكرونــة  املعكرونــة، 

الشــعرية،  الســباغيتي،  الفوريــة،  العصائبيــة 

الخمــرة، مســحوق الخبــازة واملكونــات االخــرى 

للمخابــز، توابــل الســلطة، املايونيــز، الخــل، الكاتــش 

العجــن  منتجــات  )التوابــل(،  والصلصــات  اب 

ــج،  ــس املثل ــج، الرث ــن املثل ــخ، العج ــز للطب الجاه

البوظــة، الحلويــات املثلجــة غــر املصنوعــة مــن 

االلبــان، الحلويــات املثلجــة املصنوعــة مــن الفواكــه، 

الــكاكاو،  الشــاي،   ، القهــوة  املثلجــة،  الحلويــات 

الســكر ، األرز، التابيــوكا، الســاجو، ومــا يقــوم مقــام 

القهــوة، الخبــز، دبــس الســكر، امللــح، الخــردل، 

الطحــن املصنــوع مــن الحبــوب, التوابــل, القطــاين, 

الحبــوب  عــى  )املعتمــدة  االطعمــة  مروبــات 

واالعشــاب(, الصلصــات, الشــاي العشــبي, العســل

In Respect of: Chocolates and Chocolate Confec-
tionery Products, Sugar Confectionery Products, 
Candies, Biscuits)all types(, cakes, Pasta, Maca-
roni, Noodles, Instant Noodles, Spaghetti, Vermi-
celli, Yeast, Baking Powder and other Bakery In-
gredients, Salad Dressings, Mayonnaise, Vinegar, 
Ketch Up and Sauces)condiments(, ready to cook 
dough products, frozen dough, frozen parathas, 
ice creams, non-dairy frozen desserts, frozen fruit 
desserts, ice desserts, coffee, tea, cocoa, sugar, 
rice, tapioca, sago, artificial coffee, bread, pastry, 
treacle, salt, mustard, flour made from cereals, 
spices. Pulses, Food beverages )Grain-based and 
Herbal(, Gravies, Herbal tea, Honey

In the name of: International Foodstuffs Co. LLCبأسم : الركة العاملية للمواد الغذائية ش.م.م.

شــارع   1 رقــم  الصناعيــة  املنطقــة   : العنــوان 

االمــارات  الشــارقة،   ،4115 ص.ب:  الوحــدة, 

املتحــدة العربيــة 

Address: Industrial Area No.1, Al-Wahda Street, 
P.O. Box: 4115, Sharjah, United Arab Emirates

 /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ

 P.O Box 3800 Al-Beereh
Address for Services:  

) 393 (

  Trade Mark No.:26166العالمة التجارية رقم : 26166 
 In Class: 5يف الصنف : 5 

 Date: 24/12/2014التاريخ : 2014/12/24 
 In Respect of: Nutritional supplements, dieteticمن اجل : متمامت غذائية ومواد للحمية

substances
In the name of: AB Care Medical Herbs SARLبأسم : رشكة أي يب كر لألعشاب الطبية ش.م.م.

العنــوان : بنايــة لينــا، طابــق اريض، شــارع الخنســا، 

الجنــاح، بــروت، لبنــان

Address: Lina Bldg., Ground Floor, El Khansa 
Street, El Jenah, Beirut, Lebanon

 /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ

 P.O Box 3800 Al-Beereh
Address for Services:  
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) 394 (

  Trade Mark No.:26167العالمة التجارية رقم : 26167 
 In Class: 3يف الصنف : 3 

 Date: 28/12/2014التاريخ : 2014/12/28 
 ، االقمشــه  تبييــض  مســتحرضا   : اجــل  مــن 

مــواد اخــرى تســتعمل يف غســل ويك املالبــس ، 

 ، تنظيــف وصقــل وجــيل وكشــط  مســتحرضات 

ــتحرضات  ــة ، مس ــوت عطري ــور، وزي ــون ، عط صاب

تجميــل ، غســول ) لوشــن ( للشــعر ، منظفــات 

غســول   ، التجميــل  الغــراض  لواصــق  االســنان 

ــة ، مســتحرضات تعطــر  ــد الحالق ــا بع )لوشــن ( مل

ــاغ  ــت ( ، اصب ــواد تولي ــرق ) ك الجــو مضــادات للع

ــف  ــتحرضات تنظي ــة ، مس ــه تجميلي ــى ، اقنع اللح

 ، اللــوان  ازالــة  مســتحرضات   ، االســنان  اطقــم 

اطقــم تجميــل ، كرميــات تجميليــة ، صابــون الزالــة 

الروائــح الكريهــة ، مزيــالت شــعر ، اصبــاغ تجميليــة 

، مــاء الكولونيــا، مســتحرضات الشــامبو الجــاف، 

مســتحرضات تجميــل الحواجــب ، اقــالم الحواجــب 

، رمــوش مســتعارة، اظافــر مســتعارة، رذاذ ) ســراي 

للشــعر( ، مســتحرضات تجميــد الشــعر ، بخــور 

مــواد ملمعــة للشــفاه ، طــالء الشــفاه، مناديــل 

مكيــاج،   / تجميليــة  بغســوالت  مربــة  ورقيــة 

مســتحرضات املكيــاج ، مســتحرضات ازالــة املكيــاج 

 ، للشــوارب  تجميليــة شــمع  اقنعــه  ، مكســارة، 

مســتحرضات العنايــة باالظافــر ، طــالء االظافــر، 

ــة،  ــواس الحالق ــحذ ام ــن لش ــر، معاج ــع االظاف ملم

ــنان  ــم االس ــات اطق ــور ملمع ــب، عط ــالم حواج اق

ــتحرضات  ــر، مس ــاء معط ــل ، م ــتحرضات صق ، مس

حالقــة ، ملمعــات لالحذية،مســتحرضات تجميــل 

ــة  ــح الكريه ــة الروائ ــون الزال ــة بالبــرة صاب للعناي

، مســتحرضات الوقايــة مــن الشــمس، اعــواد قطــن) 

ــت(. ــواد توالي م

In Respect of: Cosmetic bleaching fabirice , and 
other materials used in the laundry , cleaning 
preparations , refine and clear and scrape , soaps 
, perfumes , and essential oils , cosmetics, ,lotion 
)lotion( for hair, cleaners teeth , stickers for the 
purposes of cosmetics, lotion )lotion( for after-
shave , cosmetices perfuming the air antl - sweat 
) materials lavatory ( , dyes beards , masks tjami-
lalh , cosmetic cleaning dentures , cosmtec color 
removal , ccrews beauty creams cosmetic , soap 
to remove oders , removers hair , pigments cos-
metics , cologne , cosmetics dry shampoo, cos-
metic cleaning dentures , cosmetic color removal 
. crews beauty creams cosmetic, soap to remov 
oders removers hair, pigments m cosmetics , co-
logne , cosmetics dry shampoo , cosmetics brows 
m pencils eyebrows , eyelashes , false m finger-
nails pseudonyms , spray ) spray hair ( mthoudrat 
crimp feel, incnse materials polished lips coating 
the lips , tissues impregnated bgsolat cosmetic m 
makeup , cosmetics makeup cosmetics remove 
make-up mascara, masks cosmetic wax mustach-
es , cosmetic nail care , nail pollsh nail polish m 
nall polish , toothpastes for sharpening razorz , 
pens eyebrows , perfume polishes dentures , cos-
meticsrefinement , waterperfumed , cosmteic 
shaving , polishes for shoes cosmetics skincare 
soap to remove odors rihh, cosmetics , sun pro-
tection , cotton poles ) materials
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الصناعيــة  التجاريــة  كارم  بــال  رشكــة   : بأســم 

الخصوصيــة املســاهمة 

In the name of: Sharkat al Karem Alsenaeia Al-
mosahema Alkhososia

العنــوان : مدينــة نابلــس - املنطقــة الصناعيــة . ص 

. ب)319( .

Address: madinat nablus - almantequa alsenaeya 
-B.O.box 319

عنــوان التبليــغ : مدينــة نابلــس - املنطقــة الصناعيــة 

. ص . ب)319( . 

Address for Services :  madinat nablus - almante-
qua alsenaeya -B.O.box 319

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

مبعــزل عــن العالمــة 

) 395 (

  Trade Mark No.:26168العالمة التجارية رقم : 26168 
 In Class: 3يف الصنف : 3 

 Date: 28/12/2014التاريخ : 2014/12/28 
مــن اجــل : مســتحرضا تبييــض االقمشــه ، مــواد 

اخرى تســتعمل يف غســل ويك املالبس ، مســتحرضات 

تنظيــف وصقــل وجــيل وكشــط ، صابــون ، عطــور، 

ــول  ــل ، غس ــتحرضات تجمي ــة ، مس ــوت عطري وزي

) لوشــن ( للشــعر ، منظفــات االســنان لواصــق 

الغــراض التجميــل ، غســول ) لوشــن ( ملــا بعــد 

الحالقــة ، مســتحرضات تعطــر الجــو مضــادات 

ــه  ــاغ اللحــى ، اقنع ــت ( ، اصب ــواد تولي ــرق ) ك للع

ــنان  ــم االس ــف اطق ــتحرضات تنظي ــة ، مس تجميلي

اللــوان ، اطقــم تجميــل ،  ، مســتحرضات ازالــة 

كرميــات تجميليــة ، صابــون الزالــة الروائــح الكريهــة 

، مزيــالت شــعر ، اصبــاغ تجميليــة ، مــاء الكولونيــا، 

مســتحرضات  الجــاف،  الشــامبو  مســتحرضات 

تجميــل الحواجــب ، اقــالم الحواجــب ، رمــوش 

مســتعارة، اظافــر مســتعارة، رذاذ ) ســراي للشــعر( 

مــواد  بخــور   ، الشــعر  تجميــد  مســتحرضات   ،

ــة  ــل ورقي ــفاه، منادي ــالء الش ــفاه ، ط ــة للش ملمع

مربــة بغســوالت تجميليــة / مكيــاج، مســتحرضات 

ــارة،  ــاج ، مكس ــة املكي ــتحرضات ازال ــاج ، مس املكي

اقنعــه تجميليــة شــمع للشــوارب ، مســتحرضات 

ــة باالظافــر ، طــالء االظافــر، ملمــع االظافــر،  العناي

ــة، اقــالم حواجــب،  معاجــن لشــحذ امــواس الحالق

ــنان ــم االس ــات اطق ــور ملمع عط

In Respect of: Cosmetic bleaching fabirice , and 
other materials used in the laundry , cleaning 
preparations , refine and clear and scrape , soaps 
, perfumes , and essential oils , cosmetics, ,lotion 
)lotion( for hair, cleaners teeth , stickers for the 
purposes of cosmetics, lotion )lotion( for after-
shave , cosmetices perfuming the air antl - sweat 
) materials lavatory ( , dyes beards , masks tjami-
lalh , cosmetic cleaning dentures , cosmtec color 
removal , ccrews beauty creams cosmetic , soap 
to remove oders , removers hair , pigments cos-
metics , cologne , cosmetics dry shampoo, cos-
metic cleaning dentures , cosmetic color removal 
. crews beauty creams cosmetic, soap to remov 
oders removers hair, pigments m cosmetics , co-
logne , cosmetics dry shampoo , cosmetics brows 
m pencils eyebrows , eyelashes , false m finger-
nails pseudonyms , spray ) spray hair ( mthoudrat 
crimp feel, incnse materials polished lips coating 
the lips , tissues impregnated bgsolat cosmetic m 
makeup , cosmetics makeup cosmetics remove 
make-up mascara, masks cosmetic wax mustach-
es , cosmetic nail care , nail pollsh nail polish
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ــتحرضات  ــر، مس ــاء معط ــل ، م ــتحرضات صق ، مس

حالقــة ، ملمعــات لالحذية،مســتحرضات تجميــل 

ــح الكريهــة  ــة الروائ ــون الزال ــة بالبــرة صاب للعناي

، مســتحرضات الوقايــة مــن الشــمس، اعــواد قطــن) 

مــواد تواليــت(.

m nall polish , toothpastes for sharpening razorz 
, pens eyebrows , perfume polishes dentures , 
cosmeticsrefinement , waterperfumed , cosmteic 
shaving , polishes for shoes cosmetics skincare 
soap to remove odors rihh, cosmetics , sun pro-
tection , cotton poles ) materials

الصناعيــة  التجاريــة  كارم  بــال  رشكــة   : بأســم 

الخصوصيــة املســاهمة 

In the name of: Sharkat al Karem Alsenaeia Al-
mosahema Alkhososia

العنــوان : مدينــة نابلــس - املنطقــة الصناعيــة . ص 

. ب)319( .

Address: madinat nablus - almantequa alsenaeya 
-B.O.box 319

عنــوان التبليــغ : مدينــة نابلــس - املنطقــة الصناعية 

. ص . ب)319( . 

Address for Services :  madinat nablus - almante-
qua alsenaeya -B.O.box 319

) 396 (

 Trade Mark No.:26169العالمة التجارية رقم : 26169
In Class: 3يف الصنف : 3

Date: 28/12/2014التاريخ : 2014/12/28
مــن اجــل : مســتحرضا تبييــض االقمشــه ، مــواد اخــرى 

تســتعمل يف غســل ويك املالبــس ، مســتحرضات تنظيف 

ــوت  ــور، وزي ــون ، عط ــط ، صاب ــيل وكش ــل وج وصق

ــن (  ــول ) لوش ــل ، غس ــتحرضات تجمي ــة ، مس عطري

للشــعر ، منظفــات االســنان لواصــق الغــراض التجميــل 

ــة ، مســتحرضات  ــا بعــد الحالق ، غســول ) لوشــن ( مل

تعطــر الجــو مضــادات للعــرق ) كــواد توليــت ( ، 

مســتحرضات   ، تجميليــة  اقنعــه   ، اللحــى  اصبــاغ 

ــوان  ــة الل ــم االســنان ، مســتحرضات ازال ــف اطق تنظي

، اطقــم تجميــل ، كرميــات تجميليــة ، صابــون الزالــة 

ــة  ــاغ تجميلي ــالت شــعر ، اصب ــة ، مزي ــح الكريه الروائ

الجــاف،  الشــامبو  مســتحرضات  الكولونيــا،  مــاء   ،

مســتحرضات تجميــل الحواجــب ، اقــالم الحواجــب 

ــراي  ــتعارة، رذاذ ) س ــر مس ــتعارة، اظاف ــوش مس ، رم

للشــعر( ، مســتحرضات تجميــد الشــعر ، بخــور مــواد 

ملمعــة للشــفاه ، طــالء الشــفاه، مناديــل ورقيــة 

ــتحرضات  ــاج، مس ــة / مكي ــوالت تجميلي ــة بغس مرب

ــارة، ــاج ، مكس ــة املكي ــتحرضات ازال ــاج ، مس املكي

In Respect of: Cosmetic bleaching fabirice , 
and other materials used in the laundry , clean-
ing preparations , refine and clear and scrape , 
soaps , perfumes , and essential oils , cosmetics, 
,lotion )lotion( for hair, cleaners teeth , stickers 
for the purposes of cosmetics, lotion )lotion( 
for aftershave , cosmetices perfuming the air 
antl - sweat ) materials lavatory ( , dyes beards 
, masks tjamilalh , cosmetic cleaning dentures , 
cosmtec color removal , ccrews beauty creams 
cosmetic , soap to remove oders , removers hair 
, pigments cosmetics , cologne , cosmetics dry 
shampoo, cosmetic cleaning dentures , cosmetic 
color removal . crews beauty creams cosmetic, 
soap to remov oders removers hair, pigments m 
cosmetics , cologne , cosmetics dry shampoo , 
cosmetics brows m pencils eyebrows , eyelashes 
, falsem fingernails pseudonyms , spray ( spray 
hair ( mthoudrat crimp feel, incnse materials
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مســتحرضات   ، للشــوارب  شــمع  تجميليــة  اقنعــه 

العنايــة باالظافــر ، طــالء االظافــر، ملمــع االظافــر، 

معاجــن لشــحذ امــواس الحالقــة، اقــالم حواجــب، 

مســتحرضات   ، االســنان  اطقــم  ملمعــات  عطــور 

صقــل ، مــاء معطــر، مســتحرضات حالقــة ، ملمعــات 

بالبــرة  للعنايــة  تجميــل  لالحذية،مســتحرضات 

مســتحرضات   ، الكريهــة  الروائــح  الزالــة  صابــون 

الوقايــة مــن الشــمس، اعــواد قطــن) مــواد تواليــت(.

 polished lips coating the lips , tissues impreg-
nated bgsolat cosmetic m makeup , cosmetics 
makeup cosmetics remove make-up mascara, 
masks cosmetic wax mustaches , cosmetic 
nail care , nail pollsh nail polish m nall polish 
, toothpastes for sharpening razorz , pens eye-
brows , perfume polishes dentures , cosmetics-
refinement , waterperfumed , cosmteic shaving 
, polishes for shoes cosmetics skincare soap to 
remove odors rihh, cosmetics , sun protection , 
cotton poles ) materials

بأســم : رشكــة بــال كارم التجاريــة الصناعيــة املســاهمة 

لخصوصية ا

In the name of: Sharkat al Karem Alsenaeia Al-
mosahema Alkhososia

ــة . ص .  ــة الصناعي ــس - املنطق ــة نابل ــوان : مدين العن

. ب)319( 

Address: madinat nablus - almantequa alsenaeya 
-B.O.box 319

عنــوان التبليــغ : مدينــة نابلــس - املنطقــة الصناعيــة . 

ص . ب)319( . 

Address for Services :  madinat nablus - alman-
tequa alsenaeya -B.O.box 319

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

مبعــزل عــن العالمــة   

) 397 (

  Trade Mark No.:26170العالمة التجارية رقم : 26170 
 In Class: 38يف الصنف : 38 

Date: 28/12/2014التاريخ : 2014/12/28
In Respect of: Telecommunicationsمن اجل : االتصاالت.

الفنــي  واالنتــاج  للبــث  رؤيــا  رشكــة   : بأســم 

العالمــي وا

In the name of: shariket ro’aya lilbth wa alintaj 
alfani wa alialami

العنــوان : نابلــس - عــامرة عبــد الهــادي / الطابــق 

7 - تلفــون : 092371372
Address: nablus - amarit abedalhadi altabiq 7 tel 
: 092371372
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ــادي /  ــد اله ــامرة عب ــس - ع ــغ : نابل ــوان التبلي عن

الطابــق 7 - تلفــون : 092371372 

Address for Services :  nablus - amarit abedalhadi 
altabiq 7 tel : 092371372

مالحظــة : ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 

) 398 (

  Trade Mark No.:26171العالمة التجارية رقم : 26171 
 In Class: 29يف الصنف : 29 

 Date: 28/12/2014التاريخ : 2014/12/28 
مــن اجــل : الحليــب ومنتجــات الحليــب, املروبات 

التــي اساســها او اكرثهــا مــن الحليب

In Respect of: Milk and milk products, milk bev-
erages with high milk content

In the name of: CANDIAبأسم : كانديا
العنــوان : 170بيــس بوليفــارد دو مونتبارنــايس – 

75014 باريــس - فرنســا
Address: 170Bis Boulevard du Montparnasse – 
75014 Paris – FRANCE

 /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ

 P.O Box 3800 Al-Beereh
Address for Services:  

) 399 (

  Trade Mark No.:26172العالمة التجارية رقم : 26172 
 In Class: 5يف الصنف : 5 

 Date: 28/12/2014التاريخ : 2014/12/28 
مــن اجــل : اغذيــة االطفــال, حليــب الرضــع, مــواد 

ــن  ــة م ــة املصنوع ــة للحمي ــات بديل ــة ووجب الحمي

ــة( ــات الطبي ــتخدمة )للغاي ــب املس الحلي

In Respect of: Food for babies, infant milk, dietet-
ic products and substitutes dietetic meals made 
from milk to use )for medical purposes(

In the name of: CANDIAبأسم : كانديا
ــايس –  ــارد دو مونتبارن ــس بوليف ــوان : 170بي العن

ــا ــس - فرنس 75014 باري
Address: 170Bis Boulevard du Montparnasse – 
75014 Paris – FRANCE

 /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ

 P.O Box 3800 Al-Beereh
Address for Services:  
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) 400 (

  Trade Mark No.:26173العالمة التجارية رقم : 26173 

 In Class: 29يف الصنف : 29 
 Date: 28/12/2014التاريخ : 2014/12/28 

مــن اجــل : الحليــب ومنتجــات الحليــب, املروبات 

ــات  ــب, الوجب ــن الحلي ــا م ــها او اكرثه ــي اساس الت

البديلــة التــي اساســها الحليــب

In Respect of: Milk and milk products, milk bev-
erages with high milk content, substitutes meals 
with milk basis

In the name of: CANDIAبأسم : كانديا

ــوان : 170بيــس بوليفــارد دو مونتبارنــايس –  العن

75014 باريــس - فرنســا
Address: 170Bis Boulevard du Montparnasse – 
75014 Paris – FRANCE

 /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ

 P.O Box 3800 Al-Beereh
Address for Services:  

) 401 (

  Trade Mark No.:26174العالمة التجارية رقم : 26174 
 In Class: 30يف الصنف : 30 

 Date: 28/12/2014التاريخ : 2014/12/28 
مــن اجــل : املروبــات التــي اساســها الــكاكاو, 

ــات  ــوكالتة, املروب ــها الش ــي اساس ــات الت املروب

ــها  ــي اساس ــات الت ــوة, املروب ــها القه ــي اساس الت

ــاي الش

In Respect of: Cocoa-based beverages, choco-
late-based beverages, coffee-based beverages, 
tea-based beverages

In the name of: CANDIAبأسم : كانديا
ــوان : 170بيــس بوليفــارد دو مونتبارنــايس –  العن

75014 باريــس - فرنســا
Address: 170Bis Boulevard du Montparnasse – 
75014 Paris – FRANCE

 /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ

 P.O Box 3800 Al-Beereh
Address for Services:  
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) 402 (

  Trade Mark No.:26175العالمة التجارية رقم : 26175 
 In Class: 29يف الصنف : 29 

 Date: 28/12/2014التاريخ : 2014/12/28 
الحليــب,  ومنتجــات  الحليــب   : اجــل  مــن 

املروبــات التــي اساســها او اكرثهــا مــن الحليــب, 

الحليــب اساســها  التــي  البديلــة  الوجبــات 

In Respect of: Milk and milk products, milk bev-
erages with high milk content, substitutes meals 
with milk basis

In the name of: CANDIAبأسم : كانديا
العنــوان : 170بيــس بوليفــارد دو مونتبارنــايس – 

75014 باريــس - فرنســا
Address: 170Bis Boulevard du Montparnasse – 
75014 Paris – FRANCE

 /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ

 P.O Box 3800 Al-Beereh
Address for Services:  

) 403 (

  Trade Mark No.:26176العالمة التجارية رقم : 26176 
 In Class: 29يف الصنف : 29 

 Date: 28/12/2014التاريخ : 2014/12/28 
مــن اجــل : الحليــب ومنتجــات الحليــب, املروبات 

ــات  ــب, الوجب ــن الحلي ــا م ــها او اكرثه ــي اساس الت

البديلــة التــي اساســها الحليــب

In Respect of: Milk and milk products, milk bev-
erages with high milk content, substitutes meals 
with milk basis

In the name of: CANDIAبأسم : كانديا
العنــوان : 170بيــس بوليفــارد دو مونتبارنــايس – 

75014 باريــس - فرنســا
Address: 170Bis Boulevard du Montparnasse – 
75014 Paris – FRANCE
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 /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ

 P.O Box 3800 Al-Beereh
Address for Services:  

) 404 (

  Trade Mark No.:26177العالمة التجارية رقم : 26177 
 In Class: 30يف الصنف : 30 

 Date: 28/12/2014التاريخ : 2014/12/28 
In Respect of: Riceمن اجل : االرز

In the name of: KRBL Limitedبأسم : يك ار يب ال ليمتد
العنــوان : 5190, الهــور غيــت, ديلهــي – 110 

006, الهنــد
Address: 5190, Lahori Gate, Delhi – 110 006, In-
dia

 /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ

 P.O Box 3800 Al-Beereh
Address for Services:  

) 405 (

  Trade Mark No.:26178العالمة التجارية رقم : 26178 
 In Class: 8يف الصنف : 8 

 Date: 29/12/2014التاريخ : 2014/12/29 
الخاصــة  اليدويــة  واالالت  العــدد   : اجــل  مــن 

باملهــن والحــرف– وادوات القطع–الشــوك واملالعــق 

ــعر . ــص الش ــات ق وماكين

In Respect of: Hand tools and implements, hand 
operated, hand tools for professionals, cutlery, ra-
zors.

 In the name of: Shareekat Al Melheem Lil Twzeaaبأسم : رشكة امللحم للتوزيع والتسويق. م خ م
O Al Tasweeq.

.Address: Palestine –Ramallah- Al Berihالعنوان : فلسطن – رام الله - البرة
ــه،  ــالل كــامل ، رام الل ــغ : املحامــي ب ــوان التبلي عن

ــاري/ ط 3.  ــه التج ــرج رام الل ب

Address for Services:  
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مالحظــة : ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــامت والعباراتالوصفيــة ذات االســتخدام 

العــام مبعــزل عــن العالمــة 

) 406 (

  Trade Mark No.:26180العالمة التجارية رقم : 26180 
 In Class: 8يف الصنف : 8 

 Date: 29/12/2014التاريخ : 2014/12/29 
الخاصــة  اليدويــة  واالالت  العــدد   : اجــل  مــن 

باملهــن والحــرف– وادوات القطع–الشــوك واملالعــق 

ــعر . ــص الش ــات ق وماكين

In Respect of: Hand tools and implements, hand 
operated, hand tools for professionals, cutlery, ra-
zors.

 In the name of: Shareekat Al Melheem Lil Twzeaaبأسم : رشكة امللحم للتوزيع والتسويق. م خ م
O Al Tasweeq.

.Address: Palestine –Ramallah- Al Berihالعنوان : فلسطن – رام الله - البرة
ــه،  ــامل ، رام الل ــالل ك ــي ب ــغ : املحام ــوان التبلي عن

ــاري/ ط 3.  ــه التج ــرج رام الل ب

Address for Services:  

) 407 (

  Trade Mark No.:26181العالمة التجارية رقم : 26181 
 In Class: 8يف الصنف : 8 

 Date: 29/12/2014التاريخ : 2014/12/29 
الخاصــة  اليدويــة  واالالت  العــدد   : اجــل  مــن 

باملهــن والحــرف– وادوات القطع–الشــوك واملالعــق 

وماكينــات قــص الشــعر .

In Respect of: Hand tools and implements, hand 
operated, hand tools for professionals, cutlery, ra-
zors.

 In the name of: Shareekat Al Melheem Lil Twzeaaبأسم : رشكة امللحم للتوزيع والتسويق.م خ م
O Al Tasweeq.

.Address: Palestine –Ramallah- Al Berihالعنوان : فلسطن – رام الله - البرة
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ــه،  ــامل ، رام الل ــالل ك ــي ب ــغ : املحام ــوان التبلي عن

ــاري/ ط 3.  ــه التج ــرج رام الل ب

Address for Services:  

مالحظــة : ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 

) 408 (

  Trade Mark No.:26182العالمة التجارية رقم : 26182 
 In Class: 8يف الصنف : 8 

 Date: 29/12/2014التاريخ : 2014/12/29 
الخاصــة  اليدويــة  واالالت  العــدد   : اجــل  مــن 

باملهــن والحــرف– وادوات القطع–الشــوك واملالعــق 

وماكينــات قــص الشــعر .

In Respect of: Hand tools and implements, hand 
operated, hand tools for professionals, cutlery, ra-
zors.

 In the name of: Shareekat Al Melheem Lil Twzeaaبأسم : رشكة امللحم للتوزيع والتسويق. م خ م
O Al Tasweeq.

.Address: Palestine –Ramallah- Al Berihالعنوان : فلسطن – رام الله - البرة
ــه،  ــامل ، رام الل ــالل ك ــي ب ــغ : املحام ــوان التبلي عن

ــاري/ ط 3.  ــه التج ــرج رام الل ب

Address for Services:  

) 409 (

  Trade Mark No.:26183العالمة التجارية رقم : 26183 
 In Class: 8يف الصنف : 8 

 Date: 29/12/2014التاريخ : 2014/12/29 
الخاصــة  اليدويــة  واالالت  العــدد   : اجــل  مــن 

باملهــن والحــرف– وادوات القطع–الشــوك واملالعــق 

وماكينــات قــص الشــعر .

In Respect of: Hand tools and implements, hand 
operated, hand tools for professionals, cutlery, ra-
zors.
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 In the name of: Shareekat Al Melheem Lil Twzeaaبأسم : رشكة امللحم للتوزيع والتسويق. م خ م
O Al Tasweeq.

.Address: Palestine –Ramallah- Al Berihالعنوان : فلسطن – رام الله - البرة
ــه،  ــامل ، رام الل ــالل ك ــي ب ــغ : املحام ــوان التبلي عن

ــاري/ ط 3.  ــه التج ــرج رام الل ب

Address for Services:  

) 410 (

  Trade Mark No.:26184العالمة التجارية رقم : 26184 
 In Class: 8يف الصنف : 8 

 Date: 29/12/2014التاريخ : 2014/12/29 
الخاصــة  اليدويــة  واالالت  العــدد   : اجــل  مــن 

باملهــن والحــرف– وادوات القطع–الشــوك واملالعــق 

ــعر . ــص الش ــات ق وماكين

In Respect of: Hand tools and implements, hand 
operated, hand tools for professionals, cutlery, ra-
zors.

 In the name of: Shareekat Al Melheem Lil Twzeaaبأسم : رشكة امللحم للتوزيع والتسويق. م خ م
O Al Tasweeq.

.Address: Palestine –Ramallah- Al Berihالعنوان : فلسطن – رام الله - البرة

ــه،  ــامل ، رام الل ــالل ك ــي ب ــغ : املحام ــوان التبلي عن

ــاري/ ط 3.  ــه التج ــرج رام الل ب

Address for Services:  

) 411 (

  Trade Mark No.:26185العالمة التجارية رقم : 26185 
 In Class: 8يف الصنف : 8 

 Date: 29/12/2014التاريخ : 2014/12/29 
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الخاصــة  اليدويــة  واالالت  العــدد   : اجــل  مــن 

باملهــن والحــرف– وادوات القطع–الشــوك واملالعــق 

ــات قــص الشــعر . وماكين

In Respect of: Hand tools and implements, hand 
operated, hand tools for professionals, cutlery, ra-
zors.

 In the name of: Shareekat Al Melheem Lil Twzeaaبأسم : رشكة امللحم للتوزيع والتسويق.م خ م
O Al Tasweeq.

.Address: Palestine –Ramallah- Al Berihالعنوان : فلسطن – رام الله - البرة
ــه،  ــامل ، رام الل ــالل ك ــي ب ــغ : املحام ــوان التبلي عن

ــاري/ ط 3.  ــه التج ــرج رام الل ب

Address for Services:  

) 412 (

  Trade Mark No.:26186العالمة التجارية رقم : 26186 
 In Class: 8يف الصنف : 8 

 Date: 29/12/2014التاريخ : 2014/12/29 
الخاصــة  اليدويــة  واالالت  العــدد   : اجــل  مــن 

باملهــن والحــرف– وادوات القطع–الشــوك واملالعــق 

ــعر . ــص الش ــات ق وماكين

In Respect of: Hand tools and implements, hand 
operated, hand tools for professionals, cutlery, ra-
zors.

 In the name of: Shareekat Al Melheem Lil Twzeaaبأسم : رشكة امللحم للتوزيع والتسويق.م خ م
O Al Tasweeq.

.Address: Palestine –Ramallah- Al Berihالعنوان : فلسطن – رام الله - البرة
ــه،  ــامل ، رام الل ــالل ك ــي ب ــغ : املحام ــوان التبلي عن

ــاري/ ط 3.  ــه التج ــرج رام الل ب

Address for Services:  

) 413 (

  Trade Mark No.:26188العالمة التجارية رقم : 26188 
 In Class: 32يف الصنف : 32 

 Date: 21/12/2014التاريخ : 2014/12/21 
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مــن اجــل : البــرة )رشاب الشــعر( وامليــاه املعدنيــة 

والغازيــة وغرهــا مــن املروبــات غــر الكحوليــة. 

وعصائــر  الفواكــه  مــن  مســتخلصة  مروبــات 

لعمــل  أخــرى  ومســتحرضات  رشاب  الفواكــه. 

املروبــات.

In Respect of: Beers; mineral and aerated waters 
and other non-alcoholic beveages; fruit beverages 
and fruit juices; syrups and other preparations for 
making beverages.

-In the name of: AL-Jebrini Company for food inبأسم : رشكة الجريني للصناعات الغذائية م خ م
dustries

Address: hebronالعنوان : الخليل
  :Address for Servicesعنوان التبليغ : * 

 ) 414 (

  Trade Mark No.:26189العالمة التجارية رقم : 26189 
 In Class: 29يف الصنف : 29 

 Date: 18/12/2014التاريخ : 2014/12/18 
ــن  ــوم الدواج ــامك ولح ــوم واالس ــل : اللح ــن اج م

وخــرضوات  اللحم,فواكــه  ,خالصــات  والصيــد 

ومجففة,مطهوة,هالم)جيل(,ومربيــات  محفوظــة 

والحليــب  بالســكر,البيض  مطبوخــة  وفواكــه 

لــألكل. الصالحــة  والدهــون  ,الزيــوت 

In Respect of: milk, milk beverages, milk pre-
dominating, milk products, milk shakes, milk fer-
ments for culinary purposes

ــواد  ــان وامل ــي ملنتجــات األلب ــة الجرين بأســم : رشك

الغذائيــة م خ م

In the name of: AL-Jebrini Dairy And Food In-
dustries Company

Address: hebronالعنوان : الخليل
  :Address for Servicesعنوان التبليغ : * 

) 415 (
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  Trade Mark No.:26190العالمة التجارية رقم : 26190 
 In Class: 29يف الصنف : 29 

 Date: 18/12/2014التاريخ : 2014/12/18 
مــن اجــل : اللحــوم واالســامك ولحــوم الدواجــن 

وخــرضوات  اللحم,فواكــه  ,خالصــات  والصيــد 

ومجففة,مطهوة,هالم)جيل(,ومربيــات  محفوظــة 

والحليــب  بالســكر,البيض  مطبوخــة  وفواكــه 

لــألكل. الصالحــة  والدهــون  ,الزيــوت 

In Respect of: milk, milk beverages, milk pre-
dominating, milk products, milk shakes, milk fer-
ments for culinary purposes

ــواد  ــان وامل ــات األلب ــي ملنتج ــة الجرين ــم : رشك بأس

ــة الغذائي

In the name of: AL-Jebrini Dairy And Food In-
dustries Company

Address: hebronالعنوان : الخليل
  :Address for Servicesعنوان التبليغ : * 

) 416 (

  Trade Mark No.:26191العالمة التجارية رقم : 26191 
 In Class: 29يف الصنف : 29 

 Date: 18/12/2014التاريخ : 2014/12/18 
ــن  ــوم الدواج ــامك ولح ــوم واالس ــل : اللح ــن اج م

وخــرضوات  اللحم,فواكــه  ,خالصــات  والصيــد 

ومجففة,مطهوة,هالم)جيل(,ومربيــات  محفوظــة 

والحليــب  بالســكر,البيض  مطبوخــة  وفواكــه 

لــألكل. الصالحــة  والدهــون  ,الزيــوت 

In Respect of: milk, milk beverages, milk pre-
dominating, milk products, milk shakes, milk fer-
ments for culinary purposes

In the name of: AL-Jebrini cheese Companyبأسم : رشكة الجريني لألجبان م خ م
Address: hebronالعنوان : الخليل

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : * 

) 417 (
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  Trade Mark No.:26192العالمة التجارية رقم : 26192 
 In Class: 16يف الصنف : 16 

 Date: 30/12/2014التاريخ : 2014/12/30 
In Respect of: TISSUE PAER ,FINEمن اجل : املحارم

 In the name of: mohammad mahmoud ahmadبأسم : محمد محمود احمد جوابرة
jawabbrah

العنوان : عصرة الشاملية -جوال 

0592878333
Address: aseera alshmaleyah -jawwal 
. 0 5 9 2 8 7 8 3 3 3

-جــوال  الشــاملية  عصــرة   : التبليــغ  عنــوان 

 0592878333
Address for Services :  aseera alshmaleyah -jaw-
wal .0592878333

) 418 (

  Trade Mark No.:26193العالمة التجارية رقم : 26193 
 In Class: 25يف الصنف : 25 

 Date: 30/12/2014التاريخ : 2014/12/30 
مــن اجــل : املعاطــف الجلديــة؛ الســرتات الجلديــة؛ 

املالبــس  الجلديــة؛  التنانــر  الجلديــة؛  الرساويــل 

ــر  ــف املط ــود؛ معاط ــن الجل ــة م ــة املصنوع الفوقي

ــف  ــة؛ املعاط ــة الطويل ــف الجلدي ــة؛ املعاط الجلدي

االحزمــه  الثيــاب؛  فــوق  تلبــس  التــي  الجلديــة 

املصنوعــة مــن الجلــد؛ الحــامالت الجلديــة للمالبس؛ 

ــات  ــة؛ والجاكيت ــرتات املبطن ــذالت؛ الس ــة؛ ب األحزم

الســرتات املحشــّوة؛ الكنــزات الصوفيــة؛ بنطلونــات؛ 

وألبســة الجينــز؛ والتنانــر ؛ والفســاتن ؛ واملعاطــف 

ــة  ــاءات؛ املعاطــف الواقي ــة؛ العب ؛ معاطــف خارجي

ــة؛  ــزات صوفي ــة؛ كن ــات مقلنس ــر؛ جاكيت ــن املط م

؛  القصــرة  الكــامم  ذات  القمصــان  القمصــان؛ 

الكنــزات؛ والســرتات ؛ مالبــس داخليــة؛ املالبــس 

الداخليــة النســائية بكونهــا مالبــس للنــوم؛ روب 

النســائية  املالبــس  الســباحة؛  مالبــس  الحــامم؛ 

ذات األقمشــة الخفيفــة؛ اثــواب ســباحة؛ أرواب 

ــة  ــن قطع ــاتن م ــوم؛ الفس ــس الن ــتحامم؛ مالب االس

ــهرة؛  ــواب للس ــن؛ أث ــن قطعت ــاتن م ــدة؛ الفس واح

ــات ــق؛ ربط ــات العن ــحة ؛ ربط ــاالت ؛ واألوش والش

In Respect of: Leather coats; leather jackets; 
leather trousers; leather skirts; leather tops; leath-
er raincoats; leather long coats; leather over-
coats; leather belts; leather braces for clothing; 
belts; suits; padded jackets; jackets; stuff jackets; 
jumpers; trousers; jeans; skirts; dresses; coats; 
overcoats; cloaks; raincoats; parkas; pullovers; 
shirts; T-shirts; blouses; sweaters; underwear; 
baby-dolls being nightwear; bathrobes; bathing 
costumes; negligée; swim suits; dressing gowns; 
nightgowns; one-piece dresses; two-piece dress-
es; evening dresses; shawls; scarves; ties; neck-
ties; gentlemen suits; dress shirts; aloha shirts; 
sweat shirts; under shirts; polo shirts; body suits; 
blazers; shorts; sport shirts; shoes; athletic shoes; 
slippers; overshoes; low heel shoes; leather shoes; 
rubber shoes; galoshes; golf shoes; wooden clog; 
angler shoes; basketball shoes; dress shoes; heels; 
hiking shoes; rugby shoes; boxing shoes; base ball
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القمصــان  للرجــال؛  الرســمية  البــدالت  عنــق؛ 

ــة؛ القمصــان الفضفاضــة  الرســمية؛ القمصــان امللون

املالبــس  البولــو؛  قمصــان  التحتيــة؛  القمصــان  ؛ 

ــل  ــة ؛ والرساوي ــة؛ الســرتات الرياضي ــة الضيق التحتي

أحذيــة  االحذيــة؛  رياضيــة؛  قمصــان  ؛  القصــرة 

فــوق  تلبــس  جزمــات  الشباشــب؛  الرياضيــن؛ 

املطــاط؛  مــن  تكــون  عــادة  لحاميتهــا  األحذيــة 

أحذيــة منخفضــة الكعــب؛ أحذيــة جلديــة؛ أحذيــة 

للعبــة  أحذيــة  املطاطيــة؛  األحذيــة  مطاطيــة؛ 

ــن؛  ــة الصيادي ــبية؛ أحذي ــب الخش ــف؛ القباقي الغول

كعــوب  رســمية؛  أحذيــة  الســلة؛  كــرة  أحذيــة 

لألحذيــة ؛ أحذيــة املــي ملســافات طويلــة؛ أحذيــة 

لغبــة الركبــي؛ أخذيــة للعبــة املالكمــة؛ أحذيــة كــرة 

القاعــدة؛ األحذيــة الالمعــة؛ أحذيــة للشــاطئ؛ نعــال 

داخليــة (ضبانــات)؛ نعــاالت األحذيــة ؛ األجــزاء 

الخاصــة باألحذيــة  الكعــوب  العلويــة لألحذيــة؛ 

والجــزم؛ قطــع منــع االنــزالق لألحذيــة والجــزم؛ 

القطــع األماميــة لألحذيــة؛ أحذيــة املطــِر؛ األحذيــة 

ــة عمــل؛  الخاصــة بالســباقات عــى املضــامر؛ أحذي

أحذيــة قــش؛ أحذيــة للرياضــة البدنيــة؛ الجــزم؛ 

ــة  ــة املبطّن ــة؛ األحذي ــزم النصفي ــج؛ الج ــة تزل أحذي

الواقيــة مــن الــرد الشــديد؛ أحذيــة لعبــة كــرة 

القــدم؛ األحذيــة ذات الرباطــات؛ أحذيــة لعبــة 

ــادل  ــة أو الصن ــد؛ األحذي ــرة الي ــة ك ــويك؛ أحذي اله

صنــادل؛  الحلفــاء؛  عشــب  مــن  املصنوعــة  مــن 

شباشــب الحاممــات ؛ القفــازات؛ قفــازات للحاميــة 

مــن الــرد؛ قفــازات جلديــة؛ القفــازات بــدون أماكــن 

لألصابع؛القبعــات والطولقــي؛ مظلــالت الوجــه (

أغطيــة الــرأس)؛ القبعــات والطولقــي الجلديــة.

shoes; lacquered shoes; beach shoes; inner soles; 
soles for footwear; footwear upper; heelpieces for 
shoes and boots; non-slipping pieces for shoes 
and boots; tips for footwear; rain shoes; track-rac-
ing shoes; work shoes; straw shoes; gymnastic 
shoes; boots; ski boots; half boots; arctic boots; 
football boots; laced boots; field hockey shoes; 
hand ball shoes; esparto shoes or sandals; sandals; 
bath sandals; gloves; gloves for protection against 
cold; leather gloves; mittens; hats and caps; visors 
)headwear(; leather hats and caps.

.In the name of: INTERBASIC HOLDING S.r.lبأسم : إنرتبيسيك هولدينغ أس.آر.أل.
العنــوان : ســرتادا ســيتيكاميني 116 ، 63811 

ــا. ــو ، إيطالي ــاري، فرم ــه م ــو إي ســانت إيلبيدي

Address: Strada Settecamini 116, 63811 Sant’Elpi-
dio A Mare, Fermo, Italy

ــف  ــرة. هات ــغ : ص.ب 74472 الب ــوان التبلي عن

 2989760
Address for Services:  

) 419 (
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  Trade Mark No.:26194العالمة التجارية رقم : 26194 
 In Class: 25يف الصنف : 25 

 Date: 30/12/2014التاريخ : 2014/12/30 
مــن اجــل : املعاطــف الجلديــة؛ الســرتات الجلديــة؛ 

املالبــس  الجلديــة؛  التنانــر  الجلديــة؛  الرساويــل 

ــر  ــف املط ــود؛ معاط ــن الجل ــة م ــة املصنوع الفوقي

ــف  ــة؛ املعاط ــة الطويل ــف الجلدي ــة؛ املعاط الجلدي

االحزمــه  الثيــاب؛  فــوق  تلبــس  التــي  الجلديــة 

املصنوعــة مــن الجلد؛ الحــامالت الجلديــة للمالبس؛ 

األحزمــة؛ بــذالت؛ الســرتات املبطنــة؛ والجاكيتــات ؛ 

الســرتات املحشــّوة؛ الكنــزات الصوفيــة؛ بنطلونــات؛ 

وألبســة الجينــز؛ والتنانــر ؛ والفســاتن ؛ واملعاطــف 

ــة  ــاءات؛ املعاطــف الواقي ــة؛ العب ؛ معاطــف خارجي

ــة؛  ــزات صوفي ــة؛ كن ــات مقلنس ــر؛ جاكيت ــن املط م

؛  القصــرة  الكــامم  ذات  القمصــان  القمصــان؛ 

الكنــزات؛ والســرتات ؛ مالبــس داخليــة؛ املالبــس 

الداخليــة النســائية بكونهــا مالبــس للنــوم؛ روب 

النســائية  املالبــس  الســباحة؛  مالبــس  الحــامم؛ 

ذات األقمشــة الخفيفــة؛ اثــواب ســباحة؛ أرواب 

ــة  ــن قطع ــاتن م ــوم؛ الفس ــس الن ــتحامم؛ مالب االس

ــواب للســهرة؛  ــن؛ أث ــن قطعت واحــدة؛ الفســاتن م

ــق؛ ربطــات  والشــاالت ؛ واألوشــحة ؛ ربطــات العن

القمصــان  للرجــال؛  الرســمية  البــدالت  عنــق؛ 

ــة؛ القمصــان الفضفاضــة  الرســمية؛ القمصــان امللون

املالبــس  البولــو؛  قمصــان  التحتيــة؛  القمصــان  ؛ 

ــة ؛ والرساويــل  ــة الضيقــة؛ الســرتات الرياضي التحتي

أحذيــة  االحذيــة؛  رياضيــة؛  قمصــان  ؛  القصــرة 

فــوق  تلبــس  جزمــات  الشباشــب؛  الرياضيــن؛ 

األحذيــة لحاميتهــا عــادة تكــون مــن املطــاط؛ 

أحذيــة منخفضــة الكعــب؛ أحذيــة جلديــة؛ أحذيــة 

للعبــة  أحذيــة  املطاطيــة؛  األحذيــة  مطاطيــة؛ 

ــن؛  ــة الصيادي ــب الخشــبية؛ أحذي ــف؛ القباقي الغول

كعــوب  رســمية؛  أحذيــة  الســلة؛  كــرة  أحذيــة 

لألحذيــة ؛ أحذيــة املــي ملســافات طويلــة؛ أحذيــة 

لغبــة الركبــي؛ أخذيــة للعبــة املالكمــة؛ أحذيــة كــرة 

القاعــدة؛ األحذيــة الالمعــة؛ أحذيــة للشــاطئ؛ نعال 

داخليــة (ضبانــات)؛ نعــاالت األحذيــة ؛ األجــزاء 

العلويــة لألحذيــة؛ الكعــوب الخاصــة باألحذيــة 

ــزم؛  ــة والج ــزالق لألحذي ــع االن ــع من ــزم؛ قط والج

القطــع األماميــة لألحذيــة؛ أحذيــة املطــِر؛ األحذيــة

In Respect of: Leather coats; leather jackets; 
leather trousers; leather skirts; leather tops; leath-
er raincoats; leather long coats; leather over-
coats; leather belts; leather braces for clothing; 
belts; suits; padded jackets; jackets; stuff jackets; 
jumpers; trousers; jeans; skirts; dresses; coats; 
overcoats; cloaks; raincoats; parkas; pullovers; 
shirts; T-shirts; blouses; sweaters; underwear; 
baby-dolls being nightwear; bathrobes; bathing 
costumes; negligée; swim suits; dressing gowns; 
nightgowns; one-piece dresses; two-piece dress-
es; evening dresses; shawls; scarves; ties; neck-
ties; gentlemen suits; dress shirts; aloha shirts; 
sweat shirts; under shirts; polo shirts; body suits; 
blazers; shorts; sport shirts; shoes; athletic shoes; 
slippers; overshoes; low heel shoes; leather shoes; 
rubber shoes; galoshes; golf shoes; wooden clog 
angler shoes; basketball shoes; dress shoes; heels; 
hiking shoes; rugby shoes; boxing shoes; base ball 
shoes; lacquered shoes; beach shoes; inner soles; 
soles for footwear; footwear upper; heelpieces for 
shoes and boots; non-slipping pieces for shoes; 
and boots; tips for footwear; rain shoes; track-rac-
ing shoes; work shoes; straw shoes; gymnastic 
shoes; boots; ski boots; half boots; arctic boots; 
football boots; laced boots; field hockey shoes; 
hand ball shoes; esparto shoes or sandals; sandals; 
bath sandals; gloves; gloves for protection against 
cold; leather gloves; mittens; hats and caps; visors 
)headwear(; leather hats and caps.
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ــة عمــل؛  الخاصــة بالســباقات عــى املضــامر؛ أحذي

ــزم؛  ــة؛ الج ــة البدني ــة للرياض ــش؛ أحذي ــة ق أحذي

ــة  ــة املبطّن ــة؛ األحذي ــزم النصفي ــج؛ الج ــة تزل أحذي

الواقيــة مــن الــرد الشــديد؛ أحذيــة لعبــة كــرة 

القــدم؛ األحذيــة ذات الرباطــات؛ أحذيــة لعبــة 

ــادل  ــة أو الصن ــد؛ األحذي ــرة الي ــة ك ــويك؛ أحذي اله

الحلفــاء؛ صنــادل؛  املصنوعــة مــن عشــب  مــن 

شباشــب الحاممــات ؛ القفــازات؛ قفــازات للحاميــة 

مــن الــرد؛ قفــازات جلديــة؛ القفــازات بــدون أماكن 

لألصابع؛القبعــات والطولقــي؛ مظلــالت الوجــه (

ــة. ــي الجلدي ــات والطولق ــرأس)؛ القبع ــة ال أغطي

بأســم : غوســون – كونســولتادوريا إي ماركيتنــغ 

أس.آر.أل.

In the name of: GOUSSON-CONSULTADORIA 
E MARKETING S.r.l.

ــيتيكاميني 116 ، 63811  ــرتادا س ــوان : س العن

ــا. ــه مــاري، فرمــو ، إيطالي ــو إي ســانت إيلبيدي

Address: Strada Settecamini 116, 63811 Sant’Elpi-
dio A Mare, Fermo, Italy

ــف  ــرة. هات ــغ : ص.ب 74472 الب ــوان التبلي عن

 2989760
Address for Services:  

) 420 (

  Trade Mark No.:26195العالمة التجارية رقم : 26195 
 In Class: 6يف الصنف : 6 

 Date: 30/12/2014التاريخ : 2014/12/30 
In Respect of: ALUMINUMمن اجل : االملنيوم

املســاهمة  لألملنيــوم  الياســن  رشكــة   : بأســم 

املحــدوده الخصوصيــة 

In the name of: shreket aliaseen lelalaminuom al-
mosahma alkhososia

قــرب   - الياســن  خليــه   - قلقيليــه   : العنــوان 

الحكومــي املستشــفى 

Address: qalqwwlia / khalet yaseen / gorb almo-
stashfa alhokomee tel : 0599430446

ــرب  ــه الياســن - ق ــه - خلي ــغ : قلقيلي ــوان التبلي عن

ــي  ــفى الحكوم املستش

Address for Services :  qalqwwlia / khalet yaseen 
/ gorb almostashfa alhokomee tel : 0599430446

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

مبعــزل عــن العالمــة 
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) 421 (

Trade Mark No.: 26196 العالمة التجارية رقم : 26196 
In Class: 8 يف الصنف : 8 

Date: 30/12/2014 التاريخ : 2014/12/30 
الخاصــة  اليدويــة  واالالت  العــدد   : اجــل  مــن 

ــة  ــن واصحــاب الحــرف اليدوي ــن والنجاري بالحدادي

ــة و  ــتثنى مــن ذلــك ادوات ومعــدات الحالق ويس

. مســتلزماتها 

 In Respect of: Hand tools and implements,
 related to carpenters,blacksmith and handcrafts
.owners with the exception of shaving equipment

In the name of: Shareekat Al Melheem Lil بأسم : رشكة امللحم للتوزيع والتسويق.
.Twzeaa O Al Tasweeq

Address: Palestine –Ramallah- Al Berih.العنوان : فلسطن – رام الله - البرة
ــه،  ــامل ، رام الل ــالل ك ــي ب ــغ : املحام ــوان التبلي عن

ــاري/ ط 3.  ــه التج ــرج رام الل ب

  :Address for Services

) 422 (

  Trade Mark No.:26197العالمة التجارية رقم : 26197 
 In Class: 8يف الصنف : 8 

 Date: 30/12/2014التاريخ : 2014/12/30 
الخاصــة  اليدويــة  واالالت  العــدد   : اجــل  مــن 

باملهــن والحــرف– وادوات القطع–الشــوك واملالعــق 

ــعر . ــص الش ــات ق وماكين

In Respect of: Hand tools and implements, hand 
operated, hand tools for professionals, cutlery, ra-
zors.

 In the name of: Shareekat Al Melheem Lil Twzeaaبأسم : رشكة امللحم للتوزيع والتسويق.
O Al Tasweeq.

.Address: Palestine –Ramallah- Al Berihالعنوان : فلسطن – رام الله - البرة
ــه،  ــامل ، رام الل ــالل ك ــي ب ــغ : املحام ــوان التبلي عن

ــاري/ ط 3.  ــه التج ــرج رام الل ب

Address for Services:  
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) 423 (

  Trade Mark No.:26198العالمة التجارية رقم : 26198 
 In Class: 8يف الصنف : 8 

 Date: 30/12/2014التاريخ : 2014/12/30 
الخاصــة  اليدويــة  واالالت  العــدد   : اجــل  مــن 

باملهــن والحــرف– وادوات القطع–الشــوك واملالعــق 

وماكينــات قــص الشــعر .

In Respect of: Hand tools and implements, hand 
operated, hand tools for professionals, cutlery, ra-
zors.

 In the name of: Shareekat Al Melheem Lil Twzeaaبأسم : رشكة امللحم للتوزيع والتسويق.
O Al Tasweeq.

.Address: Palestine –Ramallah- Al Berihالعنوان : فلسطن – رام الله - البرة
ــه،  ــامل ، رام الل ــالل ك ــي ب ــغ : املحام ــوان التبلي عن

ــاري/ ط 3.  ــه التج ــرج رام الل ب

Address for Services:  

) 424 (

  Trade Mark No.:26199العالمة التجارية رقم : 26199 
 In Class: 6يف الصنف : 6 

 Date: 31/12/2014التاريخ : 2014/12/31 
مــن اجــل : املعــادن غــر املشــغولة واملشــغولة 

ــب–  ــرايس املراك ــا– م ــة به ــبائك الخاص ــاً والس جزئي

املصبوبــة  البنــاء  مــواد  األجــراس–  الســنادين– 

ــة  ــان وغرهــا مــن املــواد املعدني ــة– القضب واملدلفن

التــي تســتخدم يف الطــرق الحديدية– السالســل )عدا 

السالســل الخاصــة بجــر العربــات(– الحبــال املعدنية 

واألســالك )غــر الكهربائيــة( مــا يتعلــق بضاعــة 

ــن  ــة– الخزائ ــب املعدني ــر واألنابي ــال– املواس األقف

والصناديــق لحفــظ النقــود– الكــرات املصنوعــة مــن 

الصلــب– عــال الخيــل )الحــداوى( املســامر العاديــة 

وامللولبــة )القــالووظ( البضائــع األخــرى )غــر واردة 

معــادن  مــن  واملصنوعــة  أخــرى(  فئــات  ضمــن 

ــادن. ــات املع ــة خام نفيس

In Respect of: Common metals and their alloys; 
metal building materials;transportable build-
ings of metal; materials of metal for railway 
tracks;non-electric cables and wires of common 
metal; ironmongery, small items of metal hard-
ware; pipes and tubes of metal; safes; goods of 
common metal not included in other classes; ores
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In the name of: sharket jelanco litigara wa al sinaaبأسم : رشكة جيالنكو للتجارة والصناعة
العنــوان : الخليــل - شــارع قيــزون - ضاحيــة الرامــة 

- ص ب 176

Address: hebron - qezoon street - alrame area - 
p.o.Box 176

عنــوان التبليــغ : الخليــل - شــارع قيــزون - ضاحيــة 

الرامــة - ص ب 176 

Address for Services  :  hebron - qezoon street - 
alrame area - p.o.Box 176

) 425 (

  Trade Mark No.:26200العالمة التجارية رقم : 26200 
 In Class: 6يف الصنف : 6 

 Date: 31/12/2014التاريخ : 2014/12/31 
In Respect of: Aluminumمن اجل : االملنيوم

املســاهمة  لألملنيــوم  اســتاش  رشكــة   : بأســم 

املحــدوده الخصوصيــه 

In the name of: shareket astash lelalaminuom al 
mosahma al khsosia al mahdoda

العنــوان : طولكــرم - كفــر صــور / املنطقــة الصناعيه 

/ هاتف : 0595566778

Address: tulkarem - kufr soor / almanteeqa al se-
naaia / tel 0595566778

ــة  ــر صــور / املنطق ــرم - كف ــغ : طولك ــوان التبلي عن

الصناعيــه / هاتــف : 0595566778 

Address for Services :  tulkarem - kufr soor / al-
manteeqa al senaaia / tel 0595566778

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

مبعــزل عــن العالمــة 

) 426 (

  Trade Mark No.:26201العالمة التجارية رقم : 26201 
 In Class: 35يف الصنف : 35 

 Date: 31/12/2014التاريخ : 2014/12/31 
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وادارة وتوجيــه  الدعايــة واالعــالن   : اجــل  مــن 

املكتبــي النشــاط 

In Respect of: Advertising; business management; 
business administration; office functions

بأســم : رشكــة رويــال الصناعيــة التجارية املســاهمة 

ــة املحدودة الخصوصي

In the name of: SHRIKAT ROYAL INDUSTRI-
AL TRADING CO

Address: Hebron AL-Ramehالعنوان : الخليل – حرم الرامة – قيزون
  :Address for Servicesعنوان التبليغ : الخليل 

) 427 (

  Trade Mark No.:26202العالمة التجارية رقم : 26202 
 In Class: 29يف الصنف : 29 

 Date: 31/12/2014التاريخ : 2014/12/31 ]
مــن اجــل : الزيــوت– زيــوت مهدرجــة صالحــة 

للتغذيــة– زبــدة نباتيــة– مارغريــن.

In Respect of: eible oils and fats and margarine

-In the name of: DEAA AHMAD ABDELMUGبأسم : ضياء احمد عبد املغني السعيد
NEE ALSAEED

Address: AL KHALILالعنوان : الخليل واد ابو كتيلة 0568881818
كتيلــة  ابــو  واد  الخليــل   : التبليــغ  عنــوان 

 0 5 6 8 8 8 1 8 1 8
Address for Services :  AL KHALIL

) 428 (

  Trade Mark No.:26203العالمة التجارية رقم : 26203 
 In Class: 25يف الصنف : 25 

 Date: 31/12/2014التاريخ : 2014/12/31 
ــة؛  ــرت الجلدي ــة؛ الس ــف الجلدي ــل : املعاط ــن اج م

الرساويــل الجلديــة؛ التنانــر الجلديــة؛ القمصــان 

ــة؛  ــر الجلدي ــن املط ــة م ــف الواقي ــة؛ املعاط الجلدي

ــة  ــف الجلدي ــة؛ املعاط ــة الطويل ــف الجلدي املعاط

ــة؛ ــة الجلدي ــاب؛ األحزم ــوق الثي ــس ف ــي تلب الت

In Respect of: Leather coats; leather jackets; 
leather trousers; leather skirts; leather tops; leath-
er raincoats; leather long coats; leather overcoats; 
leather belts; leather braces for clothing; belts; 
suits; padded jackets; jackets; stuff jackets;
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ــدالت؛  ــة؛ الب ــس؛ األحزم ــة للمالب ــامالت الجلدي الح

الســرت املحشــوة؛ الســرتات؛ الســرت املبطنــة؛ املالبــس 

ذات القطعــة الواحــدة؛ الرساويــل؛ الجينــز؛ التنانــر؛ 

الفســاتن؛ املعاطــف؛ املعاطــف التــي تلبــس فــوق 

املالبــس؛ العبــاءات؛ املعاطــف الواقيــة مــن املطــر؛ 

الصوفيــة؛  الكنــزات  القبعــات؛  ذات  املعاطــف 

ــان  ــامم؛ القمص ــة األك ــان منتصف ــان؛ القمص القمص

ــة؛  ــس الداخلي ــة؛ املالب ــان الصوفي ــائية؛ القمص النس

ــس  ــون مالب ــي تك ــائية الت ــة النس ــس الداخلي املالب

االســتحامم؛  مالبــس  االســتحامم؛  أرواب  للنــوم؛ 

ــس  ــة؛ مالب ــس النســائية ذات األقمشــة الرقيق املالب

النــوم؛  قمصــان  االســتحامم؛  أرواب  الســباحة؛ 

الفســاتن ذات القطعــة الواحــدة؛ الفســاتن ذات 

القطعتــن؛ فســاتن الســهرات؛ الشــاالت؛ األوشــحة؛ 

بالعنــق؛  الخاصــة  الربطــات  العنــق؛  ربطــات 

البــدالت الخاصــة بالرجــال؛ القمصــان الرســمية؛ 

القمصان شــبه الرســمية للمناســبات؛ الســرت الواسعة 

ذات األكــامم الطويلــة؛ القمصــان الداخليــة؛ قمصان 

البولــو؛ القمصــان النســائية الضيقــة التي تشــبك من 

ــرة؛  ــل القص ــة؛ الرساوي ــرتات الرياضي ــفل؛ الس األس

ــة؛  ــة الرياضي ــة؛ األحذي ــة؛ األحذي القمصــان الرياضي

ــة  ــة؛ األحذي ــة باألحذي ــة الخاص ــب؛ األططي الشباش

ذات الكعــب املنخفــض؛ األحذيــة الجلديــة؛ األحذية 

ــة؛  ــة باألحذي ــة الخاص ــة املطاطي ــة؛ األططي املطاطي

القبقــاب  الغولــف؛  برياضــة  الخاصــة  األحذيــة 

األحذيــة  بالصيــد؛  الخاصــة  األحذيــة  الخشــبي؛ 

ــمية؛  ــة الرس ــلة؛ األحذي ــرة الس ــة ك ــة برياض الخاص

الكعــوب؛ أحذيــة املــي؛ األحذيــة الخاصــة برياضــة 

الركبــي؛ أحذيــة رياضــة املالكمــة؛ أحذيــة البيســبول؛ 

األحذيــة الالمعــة؛ أحذيــة الشــاطئ؛ النعــال؛ النعــال 

الخاصــة بألبســة القــدم؛ الطبقــة العلويــة مــن 

ــات؛  ــة والجزم ــة؛ الكعــوب الخاصــة باألحذي األحذي

والجزمــات؛  لألحذيــة  لالنــزالق  املانعــة  القطــع 

ــن  ــة م ــة الواقي ــة؛ األحذي ــة لألحذي ــع األمامي القط

ــة  ــة الخاصــة بســباق املضــامر؛ أحذي املطــر؛ األحذي

العمــل؛ األحذيــة مــن القــش؛ أحذيــة الجمبــاز؛ 

ــات  ــج؛ الجزم ــة بالتزل ــات الخاص ــات؛ الجزم الجزم

الــرد  مــن  الواقيــة  املبطّنــة  األحذيــة  القصــرة؛ 

الشــديد؛ األحذيــة الخاصــة بكــرة القــدم؛ أحذيــة ذو 

ــويك؛ ــة اله ــة برياض ــة الخاص ــات؛ األحذي ربط

jumpers; trousers; jeans; skirts; dresses; coats; 
overcoats; cloaks; raincoats; parkas; pullovers; 
shirts; T-shirts; blouses; sweaters; underwear; 
baby-dolls being nightwear; bathrobes; bathing 
costumes; negligée; swim suits; dressing gowns; 
nightgowns; one-piece dresses; two-piece dress-
es; evening dresses; shawls; scarves; ties; neck-
ties; gentlemen suits; dress shirts; aloha shirts; 
sweat shirts; under shirts; polo shirts; body suits; 
blazers; shorts; sport shirts; shoes; athletic shoes; 
slippers; overshoes; low heel shoes; leather shoes; 
rubber shoes; galoshes; golf shoes; wooden clog; 
angler shoes; basketball shoes; dress shoes; heels; 
hiking shoes; rugby shoes; boxing shoes; base ball 
shoes; lacquered shoes; beach shoes; inner soles; 
soles for footwear; footwear upper; heelpieces for 
shoes and boots; non-slipping pieces for shoes 
and boots; tips for footwear; rain shoes; track-rac-
ing shoes; work shoes; straw shoes; gymnastic 
shoes; boots; ski boots; half boots; arctic boots; 
football boots; laced boots; field hockey shoes; 
hand ball shoes; esparto shoes or sandals; sandals; 
bath sandals; gloves; gloves for protection against 
cold; leather gloves; mittens; hats and caps; visors 
)headwear(; leather hats and caps.



263العدد الثالث عرش      8\ 6\2015

ــة أو  ــد؛ األحذي ــرة الي ــة ك ــة برياض ــة الخاص األحذي

الصنــادل املصنوعــة مــن عشــب الحلفــا؛ الصنــادل؛ 

ــة  ــوف للحامي ــوف؛ الكف ــتحامم؛ الكف ــادل االس صن

مــن الــرد؛ الكفــوف الجلديــة؛ القفــازات؛ القبعــات 

والقبعــات ذات الحافــة األماميــة؛ حافــة القبعــة 

األماميــة (أططيــة الــرأس)؛ القبعــات والقبعاتــذات 

ــة. ــة الجلدي ــة األمامي الحاف

In the name of: TOD’S S.P.Aبأسم : تودس أس.يب.إيه.
العنــوان : فيــا فيليبــو ديــال فــايل 1 ، 63811 

ســانت إيلبيديــو إيــه مــاري، فرمــو ، إيطاليــا.

Address: Via Filippo Della Valle 1, 63811 
Sant’Elpidio a Mare, Fermo, Italy

ــف  ــرة. هات ــغ : ص.ب 74472 الب ــوان التبلي عن

 2989760
Address for Services:  

) 429 (

  Trade Mark No.:26204العالمة التجارية رقم : 26204 
 In Class: 25يف الصنف : 25 

 Date: 31/12/2014التاريخ : 2014/12/31 
ــة؛  ــرت الجلدي ــة؛ الس ــف الجلدي ــل : املعاط ــن اج م

الرساويــل الجلديــة؛ التنانــر الجلديــة؛ القمصــان 

ــة؛  ــر الجلدي ــن املط ــة م ــف الواقي ــة؛ املعاط الجلدي

املعاطــف الجلديــة الطويلــة؛ املعاطــف الجلديــة 

الجلديــة؛  األحزمــة  الثيــاب؛  فــوق  تلبــس  التــي 

ــدالت؛  ــة؛ الب ــس؛ األحزم ــة للمالب ــامالت الجلدي الح

الســرت املحشــوة؛ الســرتات؛ الســرت املبطنــة؛ املالبــس 

ذات القطعــة الواحــدة؛ الرساويــل؛ الجينــز؛ التنانــر؛ 

ــي تلبــس فــوق  الفســاتن؛ املعاطــف؛ املعاطــف الت

ــة مــن املطــر؛  ــاءات؛ املعاطــف الواقي املالبــس؛ العب

الصوفيــة؛  الكنــزات  القبعــات؛  ذات  املعاطــف 

ــان  ــامم؛ القمص ــة األك ــان منتصف ــان؛ القمص القمص

ــة؛  ــس الداخلي ــة؛ املالب ــان الصوفي ــائية؛ القمص النس

ــس  ــون مالب ــي تك ــائية الت ــة النس ــس الداخلي املالب

للنــوم؛ أرواب االســتحامم؛ مالبــس االســتحامم؛

In Respect of: Leather coats; leather jackets; 
leather trousers; leather skirts; leather tops; leath-
er raincoats; leather long coats; leather over-
coats; leather belts; leather braces for clothing; 
belts; suits; padded jackets; jackets; stuff jackets; 
jumpers; trousers; jeans; skirts; dresses; coats; 
overcoats; cloaks; raincoats; parkas; pullovers; 
shirts; T-shirts; blouses; sweaters; underwear; 
baby-dolls being nightwear; bathrobes; bathing 
costumes; negligée; swim suits; dressing gowns; 
nightgowns; one-piece dresses; two-piece dress-
es; evening dresses; shawls; scarves; ties; neck-
ties; gentlemen suits; dress shirts; aloha shirts; 
sweat shirts; under shirts; polo shirts; body suits; 
blazers; shorts; sport shirts; shoes; athletic shoes;
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ــس  ــة؛ مالب ــة الرقيق ــائية ذات األقمش ــس النس املالب

النــوم؛  قمصــان  االســتحامم؛  أرواب  الســباحة؛ 

الفســاتن ذات القطعــة الواحــدة؛ الفســاتن ذات 

القطعتــن؛ فســاتن الســهرات؛ الشــاالت؛ األوشــحة؛ 

بالعنــق؛  الخاصــة  الربطــات  العنــق؛  ربطــات 

البــدالت الخاصــة بالرجــال؛ القمصــان الرســمية؛ 

القمصان شــبه الرســمية للمناســبات؛ الســرت الواســعة 

ذات األكــامم الطويلــة؛ القمصــان الداخليــة؛ قمصــان 

البولــو؛ القمصــان النســائية الضيقــة التــي تشــبك من 

ــرة؛  ــل القص ــة؛ الرساوي ــرتات الرياضي ــفل؛ الس األس

ــة؛  ــة الرياضي ــة؛ األحذي ــة؛ األحذي القمصــان الرياضي

األحذيــة  باألحذيــة؛  األططيةالخاصــة  الشباشــب؛ 

ذات الكعــب املنخفــض؛ األحذيــة الجلديــة؛ األحذيــة 

ــة؛  ــة باألحذي ــة الخاص ــة املطاطي ــة؛ األططي املطاطي

القبقــاب  الغولــف؛  برياضــة  الخاصــة  األحذيــة 

األحذيــة  بالصيــد؛  الخاصــة  األحذيــة  الخشــبي؛ 

ــمية؛  ــة الرس ــلة؛ األحذي ــرة الس ــة ك ــة برياض الخاص

الكعــوب؛ أحذيــة املــي؛ األحذيــة الخاصــة برياضــة 

الركبــي؛ أحذيــة رياضــة املالكمــة؛ أحذيــة البيســبول؛ 

األحذيــة الالمعــة؛ أحذيــة الشــاطئ؛ النعــال؛ النعــال 

العلويــة مــن  الطبقــة  القــدم؛  بألبســة  الخاصــة 

ــات؛  ــة والجزم ــة باألحذي ــوب الخاص ــة؛ الكع األحذي

والجزمــات؛  لألحذيــة  لالنــزالق  املانعــة  القطــع 

ــن  ــة م ــة الواقي ــة؛ األحذي ــة لألحذي ــع األمامي القط

ــة  ــة الخاصــة بســباق املضــامر؛ أحذي املطــر؛ األحذي

العمــل؛ األحذيــة مــن القــش؛ أحذيــة الجمبــاز؛ 

الجزمــات؛ الجزمــات الخاصــة بالتزلــج؛ الجزمــات 

الــرد  مــن  الواقيــة  املبطّنــة  األحذيــة  القصــرة؛ 

الشــديد؛ األحذيــة الخاصــة بكــرة القــدم؛ أحذيــة ذو 

ربطــات؛ األحذيــة الخاصــة برياضــة الهــويك؛ األحذيــة 

ــادل  ــة أو الصن ــد؛ األحذي ــرة الي ــة ك ــة برياض الخاص

ــادل  ــادل؛ صن ــا؛ الصن ــب الحلف ــن عش ــة م املصنوع

االســتحامم؛ الكفــوف؛ الكفــوف للحاميــة مــن الــرد؛ 

ــة؛ القفــازات؛ القبعــات والقبعــات  الكفــوف الجلدي

ذات الحافــة األماميــة؛ حافــة القبعــة األماميــة (

أططيــة الــرأس)؛ القبعــات والقبعاتــذات الحافــة 

ــة. ــة الجلدي األمامي

slippers; overshoes; low heel shoes; leather shoes; 
rubber shoes; galoshes; golf shoes; wooden clog; 
angler shoes; basketball shoes; dress shoes; heels; 
hiking shoes; rugby shoes; boxing shoes; base ball 
shoes; lacquered shoes; beach shoes; inner soles; 
soles for footwear; footwear upper; heelpieces for 
shoes and boots; non-slipping pieces for shoes 
and boots; tips for footwear; rain shoes; track-rac-
ing shoes; work shoes; straw shoes; gymnastic 
shoes; boots; ski boots; half boots; arctic boots; 
football boots; laced boots; field hockey shoes; 
hand ball shoes; esparto shoes or sandals; sandals; 
bath sandals; gloves; gloves for protection against 
cold; leather gloves; mittens; hats and caps; visors 
)headwear(; leather hats and caps.

In the name of: TOD’S S.P.Aبأسم : تودس أس.يب.إيه.
العنــوان : فيــا فيليبــو ديــال فــايل 1 ، 63811 

إيطاليــا.  ، إيــه مــاري، فرمــو  إيلبيديــو  ســانت 

Address: Via Filippo Della Valle 1, 63811 
Sant’Elpidio a Mare, Fermo, Italy
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عنــوان التبليــغ : ص.ب 74472 البــرة. هاتــف 

 2989760
Address for Services:  

) 430 (

  Trade Mark No.:26205العالمة التجارية رقم : 26205 
 In Class: 25يف الصنف : 25 

 Date: 31/12/2014التاريخ : 2014/12/31 
ــة؛  ــرت الجلدي ــة؛ الس ــف الجلدي ــل : املعاط ــن اج م

الرساويــل الجلديــة؛ التنانــر الجلديــة؛ القمصــان 

ــة؛  ــر الجلدي ــن املط ــة م ــف الواقي ــة؛ املعاط الجلدي

ــة  ــف الجلدي ــة؛ املعاط ــة الطويل ــف الجلدي املعاط

التــي تلبــس فــوق الثيــاب؛ األحزمــة الجلديــة؛ 

ــدالت؛  ــة؛ الب ــس؛ األحزم ــة للمالب ــامالت الجلدي الح

الســرت املحشــوة؛ الســرتات؛ الســرت املبطنــة؛ املالبــس 

ذات القطعــة الواحــدة؛ الرساويــل؛ الجينــز؛ التنانــر؛ 

الفســاتن؛ املعاطــف؛ املعاطــف التــي تلبــس فــوق 

املالبــس؛ العبــاءات؛ املعاطــف الواقيــة مــن املطــر؛ 

الصوفيــة؛  الكنــزات  القبعــات؛  ذات  املعاطــف 

ــان  ــامم؛ القمص ــة األك ــان منتصف ــان؛ القمص القمص

ــة؛  ــس الداخلي ــة؛ املالب ــان الصوفي ــائية؛ القمص النس

ــس  ــون مالب ــي تك ــائية الت ــة النس ــس الداخلي املالب

االســتحامم؛  مالبــس  االســتحامم؛  أرواب  للنــوم؛ 

ــس  ــة؛ مالب ــس النســائية ذات األقمشــة الرقيق املالب

النــوم؛  قمصــان  االســتحامم؛  أرواب  الســباحة؛ 

الفســاتن ذات القطعــة الواحــدة؛ الفســاتن ذات 

القطعتــن؛ فســاتن الســهرات؛ الشــاالت؛ األوشــحة؛ 

ربطــات العنــق؛ الربطــات الخاصــة بالعنــق؛ البدالت 

ــان  ــمية؛ القمص ــان الرس ــال؛ القمص ــة بالرج الخاص

ــعة ذات  ــرت الواس ــبات؛ الس ــمية للمناس ــبه الرس ش

األكــامم الطويلــة؛ القمصــان الداخليــة؛ قمصــان 

ــبك  ــي تش ــة الت ــائية الضيق ــان النس ــو؛ القمص البول

الرساويــل  الرياضيــة؛  الســرتات  األســفل؛  مــن 

ــة ــة؛ األحذي ــة؛ األحذي ــان الرياضي ــرة؛ القمص القص

In Respect of: Leather coats; leather jackets; 
leather trousers; leather skirts; leather tops; leath-
er raincoats; leather long coats; leather over-
coats; leather belts; leather braces for clothing; 
belts; suits; padded jackets; jackets; stuff jackets; 
jumpers; trousers; jeans; skirts; dresses; coats; 
overcoats; cloaks; raincoats; parkas; pullovers; 
shirts; T-shirts; blouses; sweaters; underwear; 
baby-dolls being nightwear; bathrobes; bathing 
costumes; negligée; swim suits; dressing gowns; 
nightgowns; one-piece dresses; two-piece dress-
es; evening dresses; shawls; scarves; ties; neck-
ties; gentlemen suits; dress shirts; aloha shirts; 
sweat shirts; under shirts; polo shirts; body suits; 
blazers; shorts; sport shirts; shoes; athletic shoes; 
slippers; overshoes; low heel shoes; leather shoes; 
rubber shoes; galoshes; golf shoes; wooden clog; 
angler shoes; basketball shoes; dress shoes; heels; 
hiking shoes; rugby shoes; boxing shoes; base ball 
shoes; lacquered shoes; beach shoes; inner soles; 
soles for footwear; footwear upper; heelpieces for 
shoes and boots; non-slipping pieces for shoes 
and boots; tips for footwear; rain shoes; track-rac-
ing shoes; work shoes; straw shoes; gymnastic 
shoes; boots; ski boots; half boots; arctic boots; 
football boots; laced boots; field hockey shoes;
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الرياضيــة؛ الشباشــب؛ األططيــة الخاصــة باألحذيــة؛ 

األحذيــة  املنخفــض؛  الكعــب  ذات  األحذيــة 

ــة  ــة املطاطي ــة؛ األططي ــة املطاطي ــة؛ األحذي الجلدي

برياضــة  الخاصــة  األحذيــة  باألحذيــة؛  الخاصــة 

الغولــف؛ القبقــاب الخشــبي؛ األحذيــة الخاصــة 

ــلة؛  ــرة الس ــة ك ــة برياض ــة الخاص ــد؛ األحذي بالصي

املــي؛  أحذيــة  الكعــوب؛  الرســمية؛  األحذيــة 

ــة رياضــة  ــي؛ أحذي ــة الخاصــة برياضــة الركب األحذي

البيســبول؛ األحذيــة الالمعــة؛  املالكمــة؛ أحذيــة 

أحذيــة الشــاطئ؛ النعــال؛ النعــال الخاصــة بألبســة 

ــوب  ــة؛ الكع ــن األحذي ــة م ــة العلوي ــدم؛ الطبق الق

املانعــة  القطــع  والجزمــات؛  باألحذيــة  الخاصــة 

األماميــة  والجزمات؛القطــع  لألحذيــة  لالنــزالق 

ــة  ــر؛ األحذي ــن املط ــة م ــة الواقي ــة؛ األحذي لألحذي

الخاصــة بســباق املضــامر؛ أحذيــة العمــل؛ األحذيــة 

مــن القــش؛ أحذيــة الجمبــاز؛ الجزمــات؛ الجزمــات 

األحذيــة  القصــرة؛  الجزمــات  بالتزلــج؛  الخاصــة 

األحذيــة  الشــديد؛  الــرد  مــن  الواقيــة  املبطّنــة 

الخاصــة بكــرة القــدم؛ أحذيــة ذو ربطــات؛ األحذيــة 

الخاصــة برياضــة الهــويك؛ األحذيــة الخاصــة برياضــة 

كــرة اليــد؛ األحذيــة أو الصنــادل املصنوعــة مــن 

االســتحامم؛  صنــادل  الصنــادل؛  الحلفــا؛  عشــب 

ــوف  ــرد؛ الكف ــن ال ــة م ــوف للحامي ــوف؛ الكف الكف

ذات  والقبعــات  القبعــات  القفــازات؛  الجلديــة؛ 

ــة  الحافــة األماميــة؛ حافــة القبعــة األماميــة (أططي

ــة  ــة األمامي ــذات الحاف ــات والقبعات ــرأس)؛ القبع ال

الجلديــة.

hand ball shoes; esparto shoes or sandals; sandals; 
bath sandals; gloves; gloves for protection against 
cold; leather gloves; mittens; hats and caps; visors 
)headwear(; leather hats and caps.

In the name of: TOD’S S.P.Aبأسم : تودس أس.يب.إيه.
العنــوان : فيــا فيليبــو ديــال فــايل 1 ، 63811 

ســانت إيلبيديــو إيــه مــاري، فرمــو ، إيطاليــا.

Address: Via Filippo Della Valle 1, 63811 
Sant’Elpidio a Mare, Fermo, Italy

ــف  ــرة. هات ــغ : ص.ب 74472 الب ــوان التبلي عن

 2989760
Address for Services:  

) 431 (

  Trade Mark No.:26206العالمة التجارية رقم : 26206 
 In Class: 30يف الصنف : 30 
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 Date: 31/12/2014التاريخ : 2014/12/31 
مــن اجــل : القهــوة والشــاي والــكاكاو والســكر 
واألرز والتابيــوكا والســاجو ومــا يقــوم مقــام القهــوة 
، الدقيــق واملســتحرضات املصنوعــة مــن الحبــوب ، 
الخبــز واملعجنــات والحلويــات ، والحلــوى املثلجــة ، 
العســل ودبــس الســكر، الخمــرة ومســحوق الخبــازة 
، امللــح والخــردل والخــل الصلصــات )التوابــل( ، 

ــج البهــارات، الثل

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

.In the name of: FERRERO S.p.Aبأسم : فريرو اس.يب.ايه.
 12051  ,1 فريــرو  بيــرتو  بيــازايل   : العنــوان 

ايطاليــا كونيــو,  البــا, 
Address: Piazzale Pietro Ferrero 1, 12051 Alba, 
Cuneo, Italy

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

Address for Services:  

) 432 (

  Trade Mark No.:26207العالمة التجارية رقم : 26207 
 In Class: 30يف الصنف : 30 

 Date: 31/12/2014التاريخ : 2014/12/31 
مــن اجــل : القهــوة والشــاي والــكاكاو والســكر 

واألرز والتابيــوكا والســاجو ومــا يقــوم مقــام القهــوة 

، الدقيــق واملســتحرضات املصنوعــة مــن الحبــوب ، 

الخبــز واملعجنــات والحلويــات ، والحلــوى املثلجــة ، 

العســل ودبــس الســكر، الخمــرة ومســحوق الخبــازة 

، امللــح والخــردل والخــل الصلصــات )التوابــل( ، 

ــج ــارات، الثل البه

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

.In the name of: FERRERO S.p.Aبأسم : فريرو اس.يب.ايه.
 12051  ,1 فريــرو  بيــرتو  بيــازايل   : العنــوان 

ايطاليــا كونيــو,  البــا, 

Address: Piazzale Pietro Ferrero 1, 12051 Alba, 
Cuneo, Italy

 /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ

 P.O Box 3800 Al-Beereh
Address for Services:  

) 433 (
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  Trade Mark No.:26208العالمة التجارية رقم : 26208 
 In Class: 16يف الصنف : 16 

 Date: 31/12/2014التاريخ : 2014/12/31 
مــن اجــل : الــورق والــورق املقــوى واملنتجــات 

ــات  ــر واردة يف فئ ــواد وغ ــن هــذه امل ــة م املصنوع

ــب، الصــور  ــد الكت أخــرى، املطبوعــات، مــواد تجلي

الفوتوغرافيــة، القرطاســية، مــواد اللصــق املســتعملة 

يف القرطاســية أو لغايــات منزليــة، ومــواد الفنانــن، 

الكاتبــة  االالت  التلويــن،  أو  الدهــان  فــرايش 

ــة  ــواد التوجي ــاث(، م ــدا االث ــة) ع ــوازم املكتبي والل

التغليــف  مــواد  زة(،  االجــه  والتدريس)عــدا 

اخــرى(،  فئــات  يف  الــواردة  )غــر  البالســتيكية 

)الراســامت(. الكليشــيهات  الطباعــة،  حــروف 

In Respect of: Paper, cardboard and goods made 

from these materials, not included in other class-

es; printed matter; bookbinding material; pho-

tographs; 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
In the name of: Talaat Khiry Saleh Alawiبأسم : طلعت خري صالح علوي

 Address: Ramallah – Shara’ Al ersal – Emaretالعنوان : رام الله- شارع االرسال – عامرة مكة
Mecca

عنــوان التبليــغ : رام اللــه- شــارع االرســال – عــامرة 

مكة 

Address for Services :  Ramallah – Shara’ Al ersal 
– Emaret Mecca

) 434 (

  Trade Mark No.:26209العالمة التجارية رقم : 26209 
 In Class: 8يف الصنف : 8 

 Date: 04/01/2015التاريخ : 2015/01/04 
الخاصــة  اليدويــة  واآلالت  العــدد   : اجــل  مــن 

باملهــن– وات القطــع– الشــوك واملالعــق– األســلحة 

ادوات حالقــة. البيضــاء– 

In Respect of: Hand tools and implements 
)hand-operated(; cutlery; side arms;razors

In the name of: zaidan shaker al fatah al natshehبأسم : زيدان شاكر عبد الفتاح نتشه

Address: al khaleel -wad al kotaالعنوان : الخليل -واد القطع-0599257700

عنوان التبليغ : الخليل -واد 

القطع-0599257700 

Address for Services :  al khaleel -wad al kota
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) 435 (

  Trade Mark No.:26211العالمة التجارية رقم : 26211 
 In Class: 8يف الصنف : 8 

 Date: 04/01/2015التاريخ : 2015/01/04 
In Respect of: razersمن اجل : شفرات حالقة

-In the name of: SHARIKAT BEUTY LIFE LLISبأسم : رشكة بيويت اليف لالستثامر
TITHMAR

Address: HEBRON WAD AL HARIYAالعنوان : الخليل واد الهرية 2234057
Address for Servicesعنوان التبليغ : الخليل واد الهرية 2234057   :  HEBRON WAD AL 

HARIYA
مالحظــة : ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 

) 436 (

  Trade Mark No.:26212العالمة التجارية رقم : 26212 
 In Class: 14يف الصنف : 14 

 Date: 04/01/2015التاريخ : 2015/01/04 
مــن اجــل : املعــادن النفيســه وكل خليــط منهــا 

واملنتجــات املصنوعــة مــن معــادن نفيســة او مطليــة 

بهــا غــر الــواردة يف فئــات اخــرى , املجوهــرات 

ــت وادوات  ــاس الوق ــة , ادوات قي ــار الكرمي واالحج

ــة . ــت الدقيق ــاس الق قي

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 instru-
ments..

In the name of: Shareket Dubai Star Lel Tasweeqبأسم : رشكة ديب ستار للتسويق م خ م
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العنــوان : بــرج فلســطن – االرســال - رام اللــه-

فلسطن
Address: Palestine Trade Tower – Al ersal-Ra-
mallah-Palestine

عنــوان التبليــغ : بــرج فلســطن – االرســال - رام 

الله-فلســطن 
Address for Services :  Palestine Trade Tower – 
Al ersal-Ramallah-Palestine

) 437 (

  Trade Mark No.:26216العالمة التجارية رقم : 26216 
 In Class: 25يف الصنف : 25 

 Date: 06/01/2015التاريخ : 2015/01/06 
In Respect of: Clothing, footwear, headgearمن اجل : املالبس ولباس القدم واغطية الراس

In the name of: ahmad huseen alladaبأسم : احمد حسن عمرو اللدعة
-08 الشــوا  -ســاحة  التفــاح  غــزة   : العنــوان 

2861878
Address: gaza

ــغ : غــزة التفــاح -ســاحة الشــوا 08- ــوان التبلي عن

 2861878
Address for Services :  gaza

) 438 (

  Trade Mark No.:26219العالمة التجارية رقم : 26219 
 In Class: 20يف الصنف : 20 

 Date: 12/01/2015التاريخ : 2015/01/12 
مــن اجــل : األثــاث– املرايــا– واطــارات الصــور 

)املنتجــات غــر الــواردة يف فئــات أخــرى( املصنوعــة 

مــن الخشــب اوالفلــن اوالغــاب اوالخيــزران- او 

الصفصــاف اوالقــرون اوالعظــام اوالعــاج– اوعظــم 

الحــوت– اوالصــدف اوالكهرمــان اواملحاراو املرشــوم 

او املــواد البديلــة لــكل هــذه املــواد او مــن املــواد 

ــتيكية البالس

In Respect of: Furniture, mirrors, picture frames; 
goods )not included in other classes( of wood, 
cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory,whale-
bone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum 
and substitutes for all these materials, or of plas-
tics
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ورشكاه  البــزرة  نهــاد  مجمــع  رشكــة   : بأســم 

ع ع  للمفروشــات 

In the name of: sharekat mujama’ nehad albezreh 
wa shorakah lel mafroushat

Address: nablus sharea nablus tallkaremالعنوان : نابلس شارع نابلس- طولكرم
Address for Servicesعنوان التبليغ : نابلس شارع نابلس- طولكرم   :  nablus sharea nablus 

tallkarem
مالحظــة : ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات ذات االســتخدام العــام 

مبعــزل عــن العالمــة 

) 439 (

  Trade Mark No.:26220العالمة التجارية رقم : 26220 
 In Class: 3يف الصنف : 3 

 Date: 12/01/2015التاريخ : 2015/01/12 
ــواد  ــض وســائل الجــيل، امل ــواد التبيي مــن اجــل : م

العطريــة؛ مســتحرضات التجميــل؛ العطــور؛ مزيالت 

روائــح كريهــة لإلنســان أو الحيــوان، الصابــون، 

منتجــات العنايــه باالســنان، مســتحرضات كاشــطة؛ 

ــنفرة(؛  ــحج )للس ــنفرة(؛ ورق س ــحج )س ــامش س ق

حجــر الخفــاف؛ معاجــن كاشــطة، مســتحرضات 

ــب. ــادن والخش ــل، املع ــود، الفيني ــع الجل تلمي

In Respect of: Bleaching and cleaning prepara-
tions, perfumery; cosmetics; fragrances; deodor-
ants for human beings or for animals, soaps, den-
tal care products, abrasive preparations; emery 
cloth; sandpaper; pumice stone; abrasive pastes, 
polishing preparations for leather, vinyl, metal 
and wood.

ــانايي يف  ــل س ــيليك تيكتي ــون ماغازس ــم : كوت بأس

ــركيتي ــم س ــت أنوني تيكاري

In the name of: Koton Magazacilik Tekstil Sanayi 
ve Ticaret Anonim Sirketi

 ، يولــو  أيازاغــا   ، ماهاليــيس  أيازاغــا   : العنــوان 

ــطنبول ،  ــيل ، إس ــالك، سيس ــه – يب ماس رقم:3/إي

ــا تركي

Address: Ayazaa Mahallesi, Ayazaga Yolu, No:3/
A-B Maslak ,SiSli, Istanbul, Turkey

ــف  ــرة. هات ــغ : ص.ب 74472 الب ــوان التبلي عن

 2989760
Address for Services:  

) 440 (

  Trade Mark No.:26221العالمة التجارية رقم : 26221 
 In Class: 14يف الصنف : 14 
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 Date: 12/01/2015التاريخ : 2015/01/12 
مــن اجــل : ســلع املجوهــرات )مبــا يف ذلــك التقليــد 

منهــا(؛ الذهــب، املجوهــرات، األحجــار الكرميــة 

واملجوهــرات املصنعــة منهــا؛ أزرار األكــامم؛ دبابيس 

التحــف  الصغــرة،  والتامثيــل  العنــق؛  ربطــات 

الثمينــة؛  املعــادن  املصنوعــة مــن  )مجوهــرات( 

الســاعات )مبــا يف ذلــك آالت ضبــط الوقــت وقطــع 

ــد. ــاعات الي ــط س ــا، قش غياره

In Respect of: Jewelry goods )including their im-
itation(; gold, jewelry, precious stones and jew-
ellery manufactured thereof; cufflinks; tie pins; 
statues, knick knacks )jewellery( of precious 
metal; watches )including chronometers and their 
parts, strap for wristwatches(.

ــانايي يف  ــل س ــيليك تيكتي ــون ماغازس ــم : كوت بأس

ــركيتي ــم س ــت أنوني تيكاري

In the name of: Koton Magazacilik Tekstil Sanayi 
ve Ticaret Anonim Sirketi

 ، يولــو  أيازاغــا   ، ماهاليــيس  أيازاغــا   : العنــوان 

ــطنبول ،  ــيل ، إس ــالك، سيس ــه – يب ماس رقم:3/إي

ــا تركي

Address: Ayazaa Mahallesi, Ayazaga Yolu, No:3/
A-B Maslak ,SiSli, Istanbul, Turkey

ــف  ــرة. هات ــغ : ص.ب 74472 الب ــوان التبلي عن

 2989760
Address for Services:  

) 441 (

  Trade Mark No.:26222العالمة التجارية رقم : 26222 
 In Class: 18يف الصنف : 18 

 Date: 12/01/2015التاريخ : 2015/01/12 
مــن اجــل : الجلــود املعالجــة أو غــر املعالجــة 

الجلــود االصطناعيــة، جلــد  املدبوغــة،  والجلــود 

البقــر املدبــوغ، جلــود التبطــن؛ األصنــاف املصنوعــة 

ــواد  ــن امل ــا م ــدة وغره ــود املقل ــد، الجل ــن الجل م

غــر  وغرهــا  الحمــل  لغايــات  تســتخدم  التــي 

ــب،  ــك الحقائ ــا يف ذل ــرى مب ــات أخ ــة يف فئ املدرج

الصناديــق وحقائــب الســفر املصنوعــة مــن الجلــود 

ــالت،  ــح؛ املظ ــات املفاتي ــة، حافظ ــود املتين أو الجل

الشــاميس، عــي املــي؛ الســياط، لجــام فــرس، 

ــرسوج. ــان وال ــة الركب ــرسوج، أحزم ال

In Respect of: Processed or unprocessed leather 
and hides, artificial leather, cowhide, lining leath-
er; articles made of leather, imitation leather and 
other materials use for carrying purpose and oth-
er not included in other classes including bags, 
leather and stout leather boxes and trunks, key 
cases; umbrellas, parasols, walking sticks; whips, 
harness, saddlery, stirrups and saddle belts.

ــانايي يف  ــل س ــيليك تيكتي ــون ماغازس ــم : كوت بأس

ــركيتي ــم س ــت أنوني تيكاري

In the name of: Koton Magazacilik Tekstil Sanayi 
ve Ticaret Anonim Sirketi

 ، يولــو  أيازاغــا   ، ماهاليــيس  أيازاغــا   : العنــوان 

ــطنبول ،  ــيل ، إس ــالك، سيس ــه – يب ماس رقم:3/إي

ــا تركي

Address: Ayazaa Mahallesi, Ayazaga Yolu, No:3/
A-B Maslak ,SiSli, Istanbul, Turkey
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ــف  ــرة. هات ــغ : ص.ب 74472 الب ــوان التبلي عن

 2989760
Address for Services:  

) 442 (

  Trade Mark No.:26223العالمة التجارية رقم : 26223 
 In Class: 25يف الصنف : 25 

 Date: 12/01/2015التاريخ : 2015/01/12 
ــة(  ــة وخارجي ــس داخلي ــس )مالب ــل : املالب ــن اج م

مصنوعــة مــن جميــع أنــواع املــواد، مــا عــدا املالبــس 

القــدم؛  البســة  ؛  والجــوارب  الحاميــة،  ألغــراض 

ــرأس. ــة ال أغطي

In Respect of: Clothing )inner and outer clothing( 
made from all kinds of material, except clothing 
for protective purposes, socks; footwear; head-
gear.

بأســم : كوتــون ماغازســيليك تيكتيــل ســانايي يف 

تيكاريــت أنونيــم ســركيتي

In the name of: Koton Magazacilik Tekstil Sanayi 
ve Ticaret Anonim Sirketi

 ، يولــو  أيازاغــا   ، ماهاليــيس  أيازاغــا   : العنــوان 

رقم:3/إيــه – يب ماســالك، سيســيل ، إســطنبول ، 

ــا تركي

Address: Ayazaa Mahallesi, Ayazaga Yolu, No:3/
A-B Maslak ,SiSli, Istanbul, Turkey

ــف  ــرة. هات ــغ : ص.ب 74472 الب ــوان التبلي عن

 2989760
Address for Services:  

) 443 (

  Trade Mark No.:26224العالمة التجارية رقم : 26224 
 In Class: 35يف الصنف : 35 

 Date: 12/01/2015التاريخ : 2015/01/12 
مــن اجــل : الخدمــات املتعلقــة بالدعايــة واإلعــالن، 

ــم  ــك تنظي ــا يف ذل ــة، مب ــات العام التســويق والعالق

االعــروض واملعــارض التجاريــة لألغــراض التجاريــة؛ 

ــويل وتســير شــؤون  ــات ت ــب؛ خدم ــات املكات خدم

ــارية  ــات االستش ــات اإلدارة والخدم ــامل، خدم األع

املتصلــة بهــذه املســائل مبــا يف ذلــك خدمــات

In Respect of: Services relating the advertising, 
marketing and public relations including the orga-
nization of exhibitions and fairs for trade purpos-
es; office services; business administration, man-
agement and consultancy services related with 
these matters including the accounting services;
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املحاســبة؛ خدمــات وكاالت االســتراد والتصديــر؛ 

توفــر املعلومــات والنصائــح للمســتهلكن فيــام 

املــراد  واألصنــاف  املنتجــات  باختيــار  يتعلــق 

رشاؤهــا؛ تنظيــم وترتيب للمــزادات العلنيــة؛ تجميع 

تشــكيلة واســعة مــن الســلع ملصلحــة اآلخريــن 

باســتثناء نقلهــا لتمكــن الزبائــن مــن مشــاهدة 

ــدا،  ــع بالشــكل املناســب، تحدي ورشاء هــذه البضائ

مســتحرضات التبيــض والتنظيــف، املــواد العطريــة؛ 

مســتحرضات التجميــل؛ الســوائل العطريــة؛ مزيــالت 

الصابــون،  الحيــوان،  أو  روائــح كريهــة لإلنســان 

ــه باالســنان، مســتحرضات كاشــطة؛  منتجــات العناي

ــنفرة(؛  ــحج )للس ــنفرة(؛ ورق س ــحج )س ــامش س ق

حجــر الخفــاف؛ معاجــن كاشــطة، مســتحرضات 

تلميــع الجلــود، الفينيــل، املعــادن والخشــب، ســلع 

املجوهــرات )مبــا يف ذلــك التقليــد منهــا(؛ الذهــب، 

واملجوهــرات  الكرميــة  األحجــار  املجوهــرات، 

املصنعــة منهــا؛ أزرار األكــامم؛ دبابيــس ربطــات 

ــل الصغــرة، التحــف )مجوهــرات(  ــق؛ والتامثي العن

املصنوعــة مــن املعــادن الثمينــة؛ الســاعات )مبــا يف 

ــط  ــا، قش ــع غياره ــت وقط ــط الوق ــك آالت ضب ذل

ــة  ــر املعالج ــة أو غ ــود املعالج ــد، الجل ــاعات الي س

والجلــود املدبوغــة، الجلــود االصطناعيــة، جلــد البقر 

املدبــوغ، جلــود التبطــن؛ األصنــاف املصنوعــة مــن 

ــي  ــواد الت ــن امل ــا م ــدة وغره ــود املقل ــد، الجل الجل

ــة  ــر املدرج ــا غ ــل وغره ــات الحم ــتخدم لغاي تس

ــك الحقائــب، الصناديــق  ــات أخــرى مبــا يف ذل يف فئ

وحقائــب الســفر املصنوعــة مــن الجلــود أو الجلــود 

ــاميس،  ــالت، الش ــح؛ املظ ــات املفاتي ــة، حافظ املتين

عــي املــي؛ الســياط، لجــام فــرس، الــرسوج، 

أحزمــة الركبــان والــرسوج، املالبــس )مالبــس داخليــة 

وخارجيــة( مصنوعــة مــن جميــع أنــواع املــواد، مــا 

عــدا املالبــس ألغــراض الحاميــة، والجــوارب ؛ البســة 

املنســوجات  منتجــات   ، الــرأس  أغطيــة  القــدم؛ 

املنزليــة، األقمشــة، النظــارات، النظــارات الشمســية، 

ــتلزماتها. ــا ومس ــق، قطعه ــا، الصنادي وعلبه

import-export agency services; providing infor-
mation and advice to consumers regarding the 
selection of products and items to be purchased; 
organization and arrangement of public auctions; 
the bringing together for benefit of others of a 
variety of goods excluding the transport there-
of enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods, namely Bleaching and 
cleaning preparations, perfumery; cosmetics; fra-
grances; deodorants for human beings or for ani-
mals, soaps, dental care products, abrasive prepa-
rations; emery cloth; sandpaper; pumice stone; 
abrasive pastes, polishing preparations for leath-
er, vinyl, metal and wood, jewelry goods )includ-
ing their imitation(; gold, jewelry, precious stones 
and jewellery manufactured thereof; cufflinks; tie 
pins; statues, knick knacks )jewellery( of precious 
metal; watches )including chronometers and their 
parts, strap for wristwatches(, processed or unpro-
cessed leather and hides, artificial leather, cow-
hide, lining leather; articles made of leather, imi-
tation leather and other materials use for carrying 
purpose and other not included in other classes 
including bags, leather and stout leather boxes 
and trunks, key cases; umbrellas, parasols, walk-
ing sticks; whips, harness, saddlery, stirrups and 
saddle belts, clothing )inner and outer clothing( 
made from all kinds of material, except clothing 
for protective purposes, socks; footwear; head-
gear, home textile products, fabrics, glasses, sun 
glasses, their boxes, cases, parts and accessories.

بأســم : كوتــون ماغازســيليك تيكتيــل ســانايي يف 

ــركيتي ــم س ــت أنوني تيكاري

In the name of: Koton Magazacilik Tekstil Sanayi 
ve Ticaret Anonim Sirketi

 ، يولــو  أيازاغــا   ، ماهاليــيس  أيازاغــا   : العنــوان 

ــطنبول ،  ــالك، سيســيل ، إس ــه – يب ماس رقم:3/إي

ــا تركي

Address: Ayazaa Mahallesi, Ayazaga Yolu, No:3/
A-B Maslak ,SiSli, Istanbul, Turkey
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ــف  ــرة. هات ــغ : ص.ب 74472 الب ــوان التبلي عن

 2989760
Address for Services:  

) 444 (

  Trade Mark No.:26225العالمة التجارية رقم : 26225 
 In Class: 30يف الصنف : 30 

 Date: 12/01/2015التاريخ : 2015/01/12 
والــنب  والــكاكاو  والشــاي  الــنب   : اجــل  مــن 

الدقيــق  والســاغو؛  والتابيــوكا  األرز  االصطناعــي؛ 

واملســتحرضات املصنوعــة مــن الحبــوب؛ الحلويــات 

ــود؛  ــل األس ــل؛ العس ــل النح ــكر؛ عس ــة؛ الس املثلج

قطــع  النعنــاع؛  الســكاكر؛  العلكــة؛  الحلويــات؛ 

الحلــوى. قطــع  )دروبــس(؛  الســكاكر 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa and artificial cof-
fee; rice; tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; ices; sugar; honey; treacle; 
confectionery; chewing gum; bubble gum; candy; 
mints; drops; lozenges.

In the name of: Wm. Wrigley Jr. Companyبأسم : دبليو أم . ريغيل جيه ار . كومباين
 ، ســرتيت  بالكهــوك  وســت   1132  : العنــوان 

ــدة  ــات املتح ــوي 60642 ، الوالي ــيكاغو ، الين ش

االمريكيــة

Address: 1132 West Blackhawk Street, Chicago, 
lllinois 60642,U.S.A

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 219 نابلس- فلسطن 

) 445 (

  Trade Mark No.:26226العالمة التجارية رقم : 26226 
 In Class: 30يف الصنف : 30 

 Date: 12/01/2015التاريخ : 2015/01/12 
والــنب  والــكاكاو  والشــاي  الــنب   : اجــل  مــن 
االصطناعــي؛ األرز والتابيــوكا والســاغو؛ الدقيــق 
واملســتحرضات املصنوعــة مــن الحبــوب؛ الحلويــات 
ــود؛  ــل األس ــل؛ العس ــل النح ــكر؛ عس ــة؛ الس املثلج
قطــع  النعنــاع؛  الســكاكر؛  العلكــة؛  الحلويــات؛ 

الحلــوى. الســكاكر )دروبــس(؛ قطــع 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa and artificial cof-
fee; rice; tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; ices; sugar; honey; treacle; 
confectionery; chewing gum; bubble gum; candy; 
mints; drops; lozenges.



276العدد الثالث عرش        8\ 6\2015

In the name of: Wm. Wrigley Jr. Companyبأسم : دبليو أم . ريغيل جيه ار . كومباين
 ، ســرتيت  بالكهــوك  وســت   1132  : العنــوان 
ــدة  ــات املتح ــوي 60642 ، الوالي ــيكاغو ، الين ش

االمريكيــة

Address: 1132 West Blackhawk Street, Chicago, 
lllinois 60642,U.S.A

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 219 نابلس- فلسطن 

) 446 (

  Trade Mark No.:26227العالمة التجارية رقم : 26227 
 In Class: 19يف الصنف : 19 

 Date: 13/01/2015التاريخ : 2015/01/13 
In Respect of: PAL CEMENTمن اجل : االسمنت

ــد  ــارة الحدي ــة وتج ــة املتحدةلصناع ــم : الرك بأس

واالســمنت

In the name of: ALSHARIKA AL MOTAHEDA 
LESENAAT WTEJARET AL HADEED WALIS-
MENT

Address: AL KHALILالعنوان : الخليل ترقوميا 0599676445
Address for Services :  AL KHALILعنوان التبليغ : الخليل ترقوميا 0599676445 

) 447 (

Trade Mark No.: 26228 العالمة التجارية رقم : 26228 
In Class: 29 يف الصنف : 29 

Date: 14/01/2015 التاريخ : 2015/01/14 
In Respect of: poultry,not liveمن اجل : لحوم دواجن غر حية
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-In the name of: Sharekat Beladi lildawajen moبأسم : رشكة بالدي للدواجن مساهمه خصوصيه.
sahima khsosiya

Address: Birzeit Almantiqa Alsinaiyaالعنوان : برزيت املنطقه الصناعيه
Birzeit Almantiqa   :Address for Services عنوان التبليغ : برزيت املنطقه الصناعيه 

Alsinaiya

ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة واألرقــام 

ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 

) 448 (

  Trade Mark No.:26229العالمة التجارية رقم : 26229 
 In Class: 9يف الصنف : 9 

 Date: 14/01/2015التاريخ : 2015/01/14 
وُمســّجلة  للتحميــل  قابلــة  مــواد   : اجــل  مــن 

تحميــل  ملفــات  وهــي  عرضهــا  لُيعــاد  مســبقاً 

الصــوت والفيديــو واقــراص فيديــو رقميــة ُمســّجلة 

ــع املوجــودة يف هــذا  ــع البضائ )DVDs(، وجمي
الصنــف.

In Respect of: Downloadable and Pre-recorded 
material, namely, downloadable audio and video 
files, pre-recorded DVDs, and all other goods in 
this class.

In the name of: Starz Entertainment LLCبأسم : ستارز اينرتتنمنت ، ال ال يس
اينجليــود،  ســركل،  ليــريت   8900  : العنــوان 

كولــورادو 80112، الواليــات املتحــدة االمريكيــة

Address: 8900 Liberty Circle, Englewood, Colo-
rado 80112, USA

ــامرة  ــرة - ع ــس- الب ــارع نابل ــغ : ش ــوان التبلي عن

الخطيــب- الطابــق االول 

Address for Services:  

) 449 (

  Trade Mark No.:26230العالمة التجارية رقم : 26230 
 In Class: 38يف الصنف : 38 

 Date: 14/01/2015التاريخ : 2015/01/14 
ــث واالتصــاالت الســلكية  ــات الب ــن اجــل : خدم م

ــو؛ خدمــات  والالســلكية؛ البــث بالصــوت أو الفيدي

ــات  ــل اإللكــرتوين ل ملف ــت؛ النق ــث عــر اإلنرتن الب

وجميــع  للتحميــل،  القابلــة  والفيديــو  الصــوت 

الخدمــات املشــمولة يف هــذا الصنــف

In Respect of: Broadcasting and Telecommunica-
tion services; streaming of audio or video content; 
webcasting services; electronic transmission of 
downloadable audio and video files and all other 
services in this class.
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In the name of: Starz Entertainment LLCبأسم : ستارز اينرتتنمنت ، ال ال يس
اينجليــود،  ســركل،  ليــريت   8900  : العنــوان 

كولــورادو 80112، الواليــات املتحــدة االمريكيــة

Address: 8900 Liberty Circle, Englewood, Colo-
rado 80112, USA

ــامرة  ــرة - ع ــس- الب ــارع نابل ــغ : ش ــوان التبلي عن

الخطيــب- الطابــق االول 

Address for Services:  

) 450 (

  Trade Mark No.:26231العالمة التجارية رقم : 26231 
 In Class: 41يف الصنف : 41 

 Date: 14/01/2015التاريخ : 2015/01/14 
مــن اجــل : خدمــات الرتفيــه؛ إنتــاج وتوزيــع األفــالم 

التلفزيونيــة  والرامــج  والتســجيالت  الســينامئية 

واملــواد الرتفيهيــة عــر اإلنرتنــت، وجميــع الخدمــات 

املشــمولة يف هــذا الصنــف.

In Respect of: Entertainment services; production 
and distribution of motion picture films and re-
cordings and television programs and online en-
tertainment content, and all other services in this 
class.

In the name of: Starz Entertainment LLCبأسم : ستارز اينرتتنمنت ، ال ال يس
اينجليــود،  ســركل،  ليــريت   8900  : العنــوان 

كولــورادو 80112، الواليــات املتحــدة االمريكيــة

Address: 8900 Liberty Circle, Englewood, Colo-
rado 80112, USA

ــامرة  ــرة - ع ــس- الب ــارع نابل ــغ : ش ــوان التبلي عن

الخطيــب- الطابــق االول 

Address for Services:  

) 451 (

  Trade Mark No.:26233العالمة التجارية رقم : 26233 
 In Class: 38يف الصنف : 38 

 Date: 15/01/2015التاريخ : 2015/01/15 
In Respect of: Telecommunicationsمن اجل : اإلتصاالت

 In the name of: Yousef Mohammad Abdulhafizبأسم : يوسف محمد عبدالحفيظ الرايب
Al-Rabi

Address: Salfeet - Bidyaالعنوان : سلفيت – بديا
Address for Services :  Salfeet - Bidyaعنوان التبليغ : سلفيت – بديا 
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مالحظــة : ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات ذات االســتخدام العــام 

مبعــزل عــن العالمــة 

) 452 (

  Trade Mark No.:26234العالمة التجارية رقم : 26234 
 In Class: 32يف الصنف : 32 

 Date: 15/01/2015التاريخ : 2015/01/15 
والغازيــة  املعدنيــة  امليــاه  البــرة،   : اجــل  مــن 

ومروبــات اخــرى غــر كحوليــة، رشاب الفواكــه 

وعصــر الفواكــه، الــراب املحــى ومســتحرضات 

ــة،  ــرب املنكه ــاه ال ــات، مي ــع املروب ــرى لصن اخ

املروبــات  الخضــار،  وعصائــر  الخضــار  رشاب 

التفــاح،  عصــر  الصــودا،  مروبــات  الخفيفــة، 

جميــع البضائــع املذكــورة انفــا ال تحتــوي عــى 

.32 الصنــف  يف  ومشــمولة  الحليــب 

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; all of the aforementioned 
products do not contain milk included in class 32.

.In the name of: JAFORA TABORI LTDبأسم : جافورا تابوري مليتد
العنــوان : رشكــة ارسائيليــة عنوانهــا، غــاد فاينشــتاين 

رود، ص.ب 2340، ريهوفــوت 76120، ارسائيــل

Address: an Israeli company of, Gad Feinstein 
Road, P.O. B. 2340, Rehovot 76120; ISRAEL

عنــوان التبليــغ : عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة، 

اللــه  74,رام  ص.ب  محامــون، 

Address for Services:  

) 453 (

  Trade Mark No.:26235العالمة التجارية رقم : 26235 
 In Class: 39يف الصنف : 39 

 Date: 15/01/2015التاريخ : 2015/01/15 
مــن اجــل : خدمــات تأجــر واســتئجار املركبــات 

وخدمــات الحجــز لتأجــر واســتئجار املركبــات.

In Respect of: Vehicle rental and leasing services 
and reservation services for the rental and leasing 
of vehicles.

.In the name of: ENTERPRISE HOLDINGS, INCبأسم : انرتبرايس هولدينغز، اينك.
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 600 ميســوري،  واليــة  مــن  رشكــة   : العنــوان 

لويــس،  ســانت  درايــف،  بــارك  كوربوريــت 

االمريكيــة املتحــدة  الواليــات  ميســوري، 

Address: A corporation organized and existing 
under the laws of the State of Missouri, 600 Cor-
porate Park Drive, St. Louis, Missouri, U.S.A.

وفــؤاد ورجــا شــحادة،  : عزيــز  التبليــغ  عنــوان 

اللــه  74,رام  ص.ب  محامــون، 

Address for Services:  

) 454 (

  Trade Mark No.:26236العالمة التجارية رقم : 26236 
 In Class: 5يف الصنف : 5 

 Date: 15/01/2015التاريخ : 2015/01/15 
ــة؛  ــة والبيطري ــن اجــل : املســتحرضات الصيدالني م

مــواد  طبّيــة؛  لغايــات  الصحّيــة  املســتحرضات 

الطبــّي أو  الحميــة املعــّدة لإلســتعامل  واغذيــة 

مكمــالت  واألطفــال؛  للرضــع  وأغذيــة  البيطــري 

ــات  ــوان؛ اللصق ــان والحي ــة لإلنس ــة الغذائي للحمي

وشــمع  األســنان  حشــو  مــواد  الضــامد؛  ومــواد 

طــّب األســنان؛ املطّهــرات؛ املســتحرضات إلبــادة 

الحــرات والحيوانــات الضــاّرة؛ مبيــدات الفطريــات 

ومبيــدات األعشــاب

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; di-
etary supplements for humans and animals; plas-
ters, materials for dressings; material for stopping 
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for 
destroying vermin; fungicides, herbicides.

In the name of: Novartis AGبأسم : نوفارتس ايه جي
Address: 4002 Basel, Switzerlandالعنوان : 4002 بازل، سويرسا

عنــوان التبليــغ : عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة، 

اللــه  74,رام  ص.ب  محامــون، 

Address for Services:  

) 455 (

  Trade Mark No.:26237العالمة التجارية رقم : 26237 
 In Class: 5يف الصنف : 5 

 Date: 15/01/2015التاريخ : 2015/01/15 
-In Respect of: Human pharmaceutical preparaمن اجل : املستحرضات الصيدلية البرية.

tions.
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In the name of: Johnson & Johnsonبأسم : جونسون اند جونسون
العنــوان : رشكــة مــن نيوجــريس، ون جونســون 

انــد جونســون بــالزا، نيــو برانزويــك، نيــو جــريس، 

ــة ــدة االمريكي ــات املتح 08933، الوالي

Address: a New Jersey Corporation of One John-
son & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jer-
sey, 08933 U.S.A.

عنــوان التبليــغ : عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة، 

اللــه  74,رام  ص.ب  محامــون، 

Address for Services:  

) 456 (

  Trade Mark No.:26238العالمة التجارية رقم : 26238 
 In Class: 5يف الصنف : 5 

 Date: 15/01/2015التاريخ : 2015/01/15 
-In Respect of: Human pharmaceutical preparaمن اجل : املستحرضات الصيدلية البرية.

tions.
In the name of: Johnson & Johnsonبأسم : جونسون اند جونسون

العنــوان : رشكــة مــن نيوجــريس، ون جونســون 

انــد جونســون بــالزا، نيــو برانزويــك، نيــو جــريس، 

ــة ــدة االمريكي ــات املتح 08933، الوالي

Address: a New Jersey Corporation of One John-
son & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jer-
sey, 08933 U.S.A.

عنــوان التبليــغ : عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة، 

اللــه  74,رام  ص.ب  محامــون، 

Address for Services:  

) 457 (

  Trade Mark No.:26239العالمة التجارية رقم : 26239 
 In Class: 5يف الصنف : 5 

 Date: 15/01/2015التاريخ : 2015/01/15 
-In Respect of: Human pharmaceutical preparaمن اجل : املستحرضات الصيدلية البرية.

tions.
In the name of: Johnson & Johnsonبأسم : جونسون اند جونسون

العنــوان : رشكــة مــن نيوجــريس، ون جونســون 

ــو جــريس،  ــك، ني ــو برانزوي ــالزا، ني ــد جونســون ب ان

08933، الواليــات املتحــدة االمريكيــة

Address: a New Jersey Corporation of One John-
son & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jer-
sey, 08933 U.S.A.

: عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة،  التبليــغ  عنــوان 

اللــه  74,رام  ص.ب  محامــون، 

Address for Services:  



282العدد الثالث عرش        8\ 6\2015

) 458 (

  Trade Mark No.:26240العالمة التجارية رقم : 26240 
 In Class: 5يف الصنف : 5 

 Date: 15/01/2015التاريخ : 2015/01/15 
-In Respect of: Human pharmaceutical preparaمن اجل : املستحرضات الصيدلية البرية.

tions.
In the name of: Johnson & Johnsonبأسم : جونسون اند جونسون

العنــوان : رشكــة مــن نيوجــريس، ون جونســون 

ــو جــريس،  ــك، ني ــو برانزوي ــالزا، ني ــد جونســون ب ان

08933، الواليــات املتحــدة االمريكيــة

Address: a New Jersey Corporation of One John-
son & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jer-
sey, 08933 U.S.A.

: عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة،  التبليــغ  عنــوان 

اللــه  74,رام  ص.ب  محامــون، 

Address for Services:  

) 459 (

  Trade Mark No.:26241العالمة التجارية رقم : 26241 
 In Class: 5يف الصنف : 5 

 Date: 15/01/2015التاريخ : 2015/01/15 
-In Respect of: Human pharmaceutical preparaمن اجل : املستحرضات الصيدلية البرية.

tions.
In the name of: Johnson & Johnsonبأسم : جونسون اند جونسون

العنــوان : رشكــة مــن نيوجــريس، ون جونســون 

انــد جونســون بــالزا، نيــو برانزويــك، نيــو جــريس، 

ــة ــدة االمريكي ــات املتح 08933، الوالي

Address: a New Jersey Corporation of One John-
son & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jer-
sey, 08933 U.S.A.

عنــوان التبليــغ : عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة، 

اللــه  74,رام  ص.ب  محامــون، 

Address for Services:  

) 460 (

  Trade Mark No.:26242العالمة التجارية رقم : 26242 
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 In Class: 5يف الصنف : 5 
 Date: 15/01/2015التاريخ : 2015/01/15 

-In Respect of: Human pharmaceutical preparaمن اجل : املستحرضات الصيدلية البرية.
tions.

In the name of: Johnson & Johnsonبأسم : جونسون اند جونسون
العنــوان : رشكــة مــن نيوجــريس، ون جونســون 

انــد جونســون بــالزا، نيــو برانزويــك، نيــو جــريس، 

ــة ــدة االمريكي ــات املتح 08933، الوالي

Address: a New Jersey Corporation of One John-
son & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jer-
sey, 08933 U.S.A.

عنــوان التبليــغ : عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة، 

اللــه  74,رام  ص.ب  محامــون، 

Address for Services:  

) 461 (

  Trade Mark No.:26243العالمة التجارية رقم : 26243 
 In Class: 30يف الصنف : 30 

 Date: 15/01/2015التاريخ : 2015/01/15 
In Respect of: sweets,chocolatesمن اجل : شوكوالته, حلويات

 In the name of: SHAREKAT DEYAFETبأسم : رشكة ضيافة فلسطن للتمور والشوكوالته
FALASTEEN LAL TUMOR WAL CHOCOLA-
TA

Address: RAMALLAHالعنوان : رام الله املنطقة الصناعية
عنــوان التبليــغ : البــرة شــارع االرســال عــامرة 

 7 ط  التايجــر 

Address for Services:  

) 462 (

  Trade Mark No.:26244العالمة التجارية رقم : 26244 
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 In Class: 30يف الصنف : 30 
 Date: 18/01/2015التاريخ : 2015/01/18 

In Respect of: wheat flowerمن اجل : الطحن
بأســم : رشكــة االريــاف لتجــارة الحبــوب واالعــالف 

ــة واالســتثامرية واالعــامل التجاري

In the name of: sharikat alariaf letegarat alhopop 
wal alaf

Address: alkhalilالعنوان : الخليل الحاووز الثاين
Address for Services :  alkhalilعنوان التبليغ : الخليل الحاووز الثاين 

) 463 (

Trade Mark No.: 26248 العالمة التجارية رقم : 26248 
In Class: 3 يف الصنف : 3 

Date: 19/01/2015 التاريخ : 2015/01/19 
مــن اجــل : مناديــل مســح لألطفــال، مناشــف 

مبللــة.

.In Respect of: Baby wipes, wet towels

بأســم : إيفيــاب ســابون يــاغ جليســرين ســنايي يف 

تيكاريــف أنونيــم ســركيتي

In the name of: Evyap Sabun Yag Gliserin San-
ayi Ve Ticaret Anonim Sirketi

العنــوان : أيازاغــا ســيندير يولــو رقــم: 10، ليفينت 

34396 إســطنبول ، تركيا
 Address: Ayazaga Cendere Yolu No: 10, Levent
34396 Istanbul, TURKEY

ــف  ــرة. هات ــغ : ص.ب 74472 الب ــوان التبلي عن

 2989760
  :Address for Services

) 464 (

Trade Mark No.: 26249 العالمة التجارية رقم : 26249 
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In Class: 5 يف الصنف : 5 
Date: 19/01/2015 التاريخ : 2015/01/19 
In Respect of: Baby diapers.من اجل : حفاضات لألطفال.

بأســم : إيفيــاب ســابون يــاغ جليســرين ســنايي يف 

تيكاريــف أنونيــم ســركيتي

In the name of: Evyap Sabun Yag Gliserin San-
ayi Ve Ticaret Anonim Sirketi

العنــوان : أيازاغــا ســيندير يولــو رقــم: 10، ليفينــت 

34396 إســطنبول ، تركيــا
 Address: Ayazaga Cendere Yolu No: 10, Levent
34396 Istanbul, TURKEY

عنــوان التبليــغ : ص.ب 74472 البــرة. هاتــف 

 2989760
  :Address for Services

) 465 (

  Trade Mark No.:26250العالمة التجارية رقم : 26250 
 In Class: 34يف الصنف : 34 

 Date: 20/01/2015التاريخ : 2015/01/20 
التبــغ،  منتجــات  التبــغ،  الســجائر،   : اجــل  مــن 

املدخنــن. لــوازم  الكريــت،  الوالعــات، 

In Respect of: Cigarettes; tobacco; tobacco prod-
ucts; lighters; matches; smokers’ articles.

In the name of: Carreras Limitedبأسم : كاريرا مليتد
ــدن  ــس، لن ــل بلي ــاوس، 4 متب ــوب ه ــوان : غل العن

دبليــو يس 2ار  2يب جــي، اململكــة املتحــدة

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

وفــؤاد ورجــا شــحادة،  عزيــز   : التبليــغ  عنــوان 

اللــه  74,رام  ص.ب  محامــون، 

Address for Services:  

) 466 (
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  Trade Mark No.:26251العالمة التجارية رقم : 26251 
 In Class: 34يف الصنف : 34 

 Date: 20/01/2015التاريخ : 2015/01/20 
التبــغ،  التبــغ، منتجــات  : الســجائر،  مــن اجــل 

املدخنــن. لــوازم  الكريــت،  الوالعــات، 

In Respect of: Cigarettes; tobacco; tobacco prod-
ucts; lighters; matches; smokers’ articles.

 In the name of: British American Tobaccoبأسم : بريتش أمريكان توباكو )براندز( مليتد
)Brands( Limited

ــدن  ــس، لن ــل بلي ــاوس، 4 متب ــوب ه ــوان : غل العن

ــدة ــة املتح ــي، اململك ــو يس2ار 2يب ج دبلي

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

عنــوان التبليــغ : عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة، 

اللــه  74,رام  ص.ب  محامــون، 

Address for Services:  

) 467 (

  Trade Mark No.:26252العالمة التجارية رقم : 26252 
 In Class: 29يف الصنف : 29 

 Date: 20/01/2015التاريخ : 2015/01/20 
In Respect of: NUTS GENERAL AND MEATمن اجل : املكرسات عامه واللحم

-In the name of: SAYYED IBRAHEEM ABDALبأسم : سيد ابراهيم عبد الرحمن سيد
RAHEEM SAYYED

Address: JENIN -SHARE ABU BAKERالعنوان : جنن - شارع ابو بكر
Address for Servicesعنوان التبليغ : جنن - شارع ابو بكر   :  JENIN -SHARE ABU 

BAKER

) 468 (

  Trade Mark No.:26254العالمة التجارية رقم : 26254 
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 In Class: 30يف الصنف : 30 
 Date: 20/01/2015التاريخ : 2015/01/20 

In Respect of: Coffeeمن اجل : النب
In the name of: jamal nasser ahmad shaikh yaseenبأسم : جامل نارص احمد شيخ ياسن

جــوال  االنبيــاء  نابلس-شــارع   : العنــوان 

0 5 9 9 8 2 3 5 3 3
Address: nablus-share al anbeaa- tel 0599823533

جــوال  االنبيــاء  نابلس-شــارع   : التبليــغ  عنــوان 

 0599823533
Address for Services :  nablus-share al anbeaa- tel 
0599823533

) 469 (

  Trade Mark No.:26255العالمة التجارية رقم : 26255 
 In Class: 29يف الصنف : 29 

 Date: 21/01/2015التاريخ : 2015/01/21 
ــن  ــوم الدواج ــامك ولح ــوم واالس ــل : اللح ــن اج م

وخــرضاوات  فواكــه  اللحــم  خالصــات  والصيــد، 

)جيــيل(  هــالم  ومطهــوة،  ومجففــة  محفوظــة 

البيــض  بالســكر،  مطبوخــة  وفواكــه  ومربيــات 

ــون  ــوت والده ــب الزي ــات الحلي ــب ومنتج والحلي

لــالكل. الصالحــة 

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: DEYAFET FALASTEEN FORبأسم : رشكة ضيافة فلسطن للتمور والشكوالته
DATES AND CHOCOLATES

Address: RAMALLAHالعنوان : رام الله املنطقة الصناعية
عنــوان التبليــغ : البــرة شــارع االرســال عــامرة 

 7 ط  التايجــر 

Address for Services:  

) 470 (
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Trade Mark No.: 26256 العالمة التجارية رقم : 26256 
In Class: 30 يف الصنف : 30 

Date: 21/01/2015 التاريخ : 2015/01/21 
مــن اجــل : القهــوة والشــاي والــكاكاو والقهــوة 

الدقيــق  والســاغو  التابيكــوا  االرز  االصطناعيــة 

واملســتحرضات املصنوعــة مــن الحبــوب، الخبــز 

ــل  ــة ،عس ــات املثلج ــات ،الحلوي ــر والحلوي والفطائ

ومســحوق  ،الخمــرة  االســود  والعســل  النحــل 

الخبيــز ،امللــح ،الخــردل، الخــل والصلصات)التوابــل( 

البهــارات ،الثلــج.

 In Respect of: : Coffee, tea, cocoa, and artificial
coffee; rice, tapioca and sago; flour and prepa-
 rations made from cereals; bread, pastry and
confectionery; ices; honey, treacle; yeast, bak-
ing-powder; salt; mustard;vinegar, sauces )condi-
ments(; spices; ice

In the name of: DEYAFET FALASTEEN FOR بأسم : رشكة ضيافة فلسطن للتمور والشكوالته
DATES AND CHOCOLATES

Address: RAMALLAHالعنوان : رام الله املنطقة الصناعية

عنــوان التبليــغ : البــرة شــارع االرســال عــامرة 

ط7  التايجــر 

  :Address for Services

) 471 ( 

  Trade Mark No.:26257العالمة التجارية رقم : 26257 
 In Class: 41يف الصنف : 41 

 Date: 21/01/2015التاريخ : 2015/01/21 
مــن اجــل : التعليــم التهذيــب , التدريــب , الرتفيــه 

, االنشــطة الرياضيــة والثقافيــة .

In Respect of: Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities

-In the name of: abed al rahman mahmmod Othبأسم : عبد الرحمن محمود عثامن
man

العنــوان : نابلــس - مركــز ياقا الثقــايف – مخيم بالطه 

- وحدة الصحه النفسيه 0595794466

Address: Nablus – markz yafa al thaqafe mokha-
ym balata wehdet al seha al nafsyeh 0595794466

الثقــايف  ياقــا  - مركــز  نابلــس   : التبليــغ  عنــوان 

النفســيه  الصحــه  وحــدة   - بالطــه  مخيــم   –

 0595794466

Address for Services  :  Nablus – markz yafa al 
thaqafe mokhaym balata wehdet al seha al nafsy-
eh 0595794466

ــارات والرســومات ذات  ــامت والعب ــق باســتخدام الكل ــة املطل ــا حــق الحامي مالحظــة : ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابه

االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 
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) 472 (

  Trade Mark No.:26258العالمة التجارية رقم : 26258 
 In Class: 9يف الصنف : 9 

 Date: 22/01/2015التاريخ : 2015/01/22 
ــة  ــة والبحري ــدد العلمي ــزة والع ــل : األجه ــن اج م

والعــدد  األجهــزة  األرايض–  مبســح  الخاصــة 

األجهــزة  الالســلكية(  ذلــك  يف  )مبــا  الكهربائيــة 

والعــدد الخاصــة بالتصويــر الضــويئ )الفوتوغرافيــة( 

النظــارات–  بصناعــة  والخاصــة  والســينامئية 

وعمليــات الــوزن والقيــاس وإعطــاء اإلشــارات– 

ــزة  ــم– األجه ــاذ والتعلي ــة(، واإلنق ــط )املراقب والضب

ــة  ــع قطع ــل بوض ــي تعم ــة الت ــة األتوماتيكي الذاتي

ــدة  ــن الراص ــة– الخزائ ــا، اآلالت الناطق ــود ويره نق

للنقــود– اآلالت الحاســبة– جهــزة إطفــاء الحريــق– 

يف  العلميــة  )بحــاث  العلميــة  والعــدد  األجهــزة 

)عــدا  البحريــة  والعــدد  األجهــزة   0 املعامــل( 

الســفن نفســها( أي األجهــزة الخاصــة بنقل اإلرســال 

الســفينة  بــرج  يف  والقيــاس  املالحظــات  ورصــد 

األجهــزة امليكانيكيــة الكهربائيــة وجهــزة الحراريــات 

الكهربائيــة )كاويــات اللحــام الكهربائيــة اليدويــة– 

ــأة  ــة املســطحة( 0 الوســائد املدف املكــواة الكهربائي

كهربائيــاً– األرديــة املدفــأة كهربائيــاً– األصنــاف 

ــة  ــزة الكهربائي ــم– األجه ــى الجس ــس ع ــي تلب الت

لتدفئــة القــدم– قداحــات الســيجار الكهربائيــة 

ويرهــا– األغطيــة املدفــأة كهربائيــاً.

In Respect of: Scientific, nautical, surveying, 
electric, photographic, cinematographic,optical, 
weighing, measuring, signalling, checking )su-
pervision(, life-saving and teaching apparatus and 
instruments; apparatus for recording, transmis-
sion or reproduction of sound or images; magnetic 
data carriers, recording discs; automatic vending 
machines and mechanisms for coin-operated ap-
paratus; cash registers, calculating machines, data 
processing equipment and computers; fire-extin-
guishing apparatus

In the name of: ruba m s ishaq natchehبأسم : رىب محمد سليم اسحق النتشة

ــة  ــالت النتش ــورة مح ــل -راس الج ــوان : الخلي العن

ــد للتنجي

Address: hebron 0599319405

عنــوان التبليــغ : الخليــل -راس الجــورة محــالت 

النتشــة للتنجيــد 

Address for Services :  hebron 0599319405
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) 473 (

  Trade Mark No.:26259العالمة التجارية رقم : 26259 
 In Class: 25يف الصنف : 25 

 Date: 22/01/2015التاريخ : 2015/01/22 
In Respect of: shoesمن اجل : االحذية

 In the name of: FADEL NATHMI HANAFI ABUبأسم : فضل نظمي حنفي أبو شامة
SHAMA

العنــوان : الخليــل - الحــاووز األول بالقــرب مــن 

ــدر ــوان أل ب دي

Address: HERBON - ALHAWOOZ ALAWAL 
-022254473

ــرب  ــل - الحــاووز األول بالق ــغ : الخلي ــوان التبلي عن

مــن ديــوان أل بــدر 

Address for Services :  HERBON - ALHAWOOZ 
ALAWAL -022254473

) 474 (

  Trade Mark No.:26260العالمة التجارية رقم : 26260 
 In Class: 5يف الصنف : 5 

 Date: 22/01/2015التاريخ : 2015/01/22 
In Respect of: Baby diapers ,wet tissuesمن اجل : الحفاضات واملحارم املعطرة

-In the name of: SHARIKAT AL NAYEF LLISبأسم : رشكة النايف لالستثامر
TITHMAR

الزراقــة  الشــيوخ  الخليــل   : العنــوان 

0 5 9 8 9 2 1 9 8 4
Address: AL KHALIL AL SHIOUQ

الزراقــة  الشــيوخ  الخليــل   : التبليــغ  عنــوان 

 0 5 9 8 9 2 1 9 8 4
Address for Services :  AL KHALIL AL SHIOUQ

مالحظــة : ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 
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) 475 (

  Trade Mark No.:26262العالمة التجارية رقم : 26262 
 In Class: 3يف الصنف : 3 

 Date: 22/01/2015التاريخ : 2015/01/22 
املالبــس  تبييــض  مســتحرضات   : اجــل  مــن 

ــيل،  ــتخدام يف الغس ــة باالس ــرى الخاص ــواد األخ وامل

مســتحرضات الغســيل والتلميــع والكشــط والشــحذ؛ 

الصابــون؛ العطــور؛ الزيــوت العطريــة؛ مســتحرضات 

منظفــات  الشــعر؛  )لوشــن(  غســول  التجميــل؛ 

ــنان األس

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

كوزميتيــك  تيكاريــت يف  ديــس  توتكــو   : بأســم 

ســركيتي ليمتــد  ســاناي 

In the name of: TUTKU DIS TICARET VE 
KOZMETIK SANAYI LIMITED SIRKETI

العنــوان : اكيتيــيل اورغانايــزي ســاناي بولغيــيس 

اتاتــورك اوتــو ســاناي ســيتييس اونــال ايــس مركيزي 

باساكسيهر/اســطنبول/تركيا نــو:11/10 

Address: IKITELLI ORGANIZE SANAYI 
BOLGESI ATATURK OTO SANAYI SITESI 
UNAL IS MERKEZI NO:10/11 BASAKSEHIR/
ISTANBUL/TURKEY

 /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ

 P.O Box 3800 Al-Beereh
Address for Services:  

) 476 (

  Trade Mark No.:26263العالمة التجارية رقم : 26263 
 In Class: 38يف الصنف : 38 

 Date: 22/01/2015التاريخ : 2015/01/22 
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مــن اجــل : االتصــاالت, اإلتصــاالت عــر الطرفيــات 

الحاســوبية, اإلتصــاالت عــر الطرفيــات الحاســوبية, 

ــل الرســائل والصــور  ــراف, نق ــر التلغ اإلتصــاالت ع

عــر الحاســوب, البــث أو اإلرســال عــر األقــامر 

الصناعيــة, البــث عــر التلفزيــون, خدمــات ســلكية

In Respect of: Telecommunications, Cellular tele-
phone communication, Communications by com-
puter terminals, Communications by telegrams, 
Communications by telephone, Computer aided 
transmission of messages and images, Satellite 
transmission, Television broadcasting, Wire ser-
vice

بأســم : الركــة القطريــة لالقــامر الصناعيــة )ســهيل 

ت( سا

In the name of: Qatar Satellite Company ) Esh-
ailsat(

Address: P.O. Box 10653 Doha - Qatarالعنوان : ص ب 10653 الدوحة - قطر

 /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ

 P.O Box 3800 Al-Beereh
Address for Services:  

ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة واألرقــام 

ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 

) 477 (

  Trade Mark No.:26264العالمة التجارية رقم : 26264 
 In Class: 25يف الصنف : 25 

 Date: 25/01/2015التاريخ : 2015/01/25 
مــن اجــل : املالبــس الرجاليــة الخارجيــة- واملالبــس 

البناتيــة الخارجيــة– مالبــس العرائــس  النســائية 

ــائية  ــة والنس ــة الرجالي ــس الداخلي ــهرة- املالب والس

أنواعهــا  بكافــة  والبالســتيكية  الجلديــة  االحذيــة 

ــة  ــس واألحذي ــة املالب ــة الطبي ــب واألحذي والشباش

الرياضيــة.

In Respect of: shoes men and women Clothing, 
footwear, sport shoes

 In the name of: SHAREIKAT MAKDONIAبأسم : رشكة مقدونيا لتجارة وصناعة االحذية
LETEGARA WASENAT ALAHTHIA

ديــوان  بجانــب  عيــاش  ابــو  الخليــل   : العنــوان 

0599432591 الجعــري 

Address: AL KHALIL

عنــوان التبليــغ : الخليــل ابــو عيــاش بجانــب ديــوان 

الجعــري 0599432591 

Address for Services :  AL KHALIL
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) 478 (

  Trade Mark No.:26265العالمة التجارية رقم : 26265 
 In Class: 29يف الصنف : 29 

 Date: 25/01/2015التاريخ : 2015/01/25 
مــن اجــل : زيــت لفــت للطعــام، زيــت جــوز الهنــد، 

زيــت ذرة، زيــت الــذرة الصفــراء، ســمن نبــايت، 

زيــت زيتــون للطعــام، زيتــون محفــوظ، زيــت لــب 

ــالت،  ــوداين، مخل ــول س ــدة ف ــام، زب ــل للطع النخي

زيــت لفــت للطعــام، ســلطات فواكــه، ســلطات 

ــة  ــة قامئ ــة خفيف ــم، أطعم ــت سمس ــرضوات، زي خ

عــى الفواكــه، مســتحرضات شــوربة الخــرضوات، 

شــوربات، فــول صويــا محفــوظ للطعــام، دهــن 

للطعــام،  الشــمس  دوار  زيــت  للطعــام،  ماشــية 

ــخ، معجــون بنــدورة،  ــة، عصــر بنــدورة للطب طحين

خــرضوات مطبوخــة، خــرضوات مجففــة، خــرضوات 

ــب  ــات طحال ــة، خالص ــرضوات معلب ــة، خ محفوظ

ــدة ــرق، زب ــة، م ــول محفوظ ــام، بق للطع

In Respect of: Colza oil for food - Coconut oil 
- Corn oil - Maize oil – Margarine- Olive oil 
for food- Olives, preserved- Palm kernel oil for 
food- Peanut butter- Piccalilli- Rape oil for food 
- Salads - Salads - Sesame oil- Snack food - Soup 
preparations - Soup - Soya beans, preserved, for 
food- Suet for food- Sunflower oil for food- Tahi-
ni - Tomato juice for cooking- Tomato purée- Veg-
etables, cooked- Vegetables, dried- Vegetables, 
preserved- Vegetables, tinned - Weed extracts for 
food- Beans, preserved- Broth – Butter

 In the name of: AJWA FOR FOOD INDUSTRIESبأسم : رشكة اجواء للصناعات الغذائية
CO.

العنــوان : 95 ج شــارع املرغنــي، مــرص الجديــدة ، 

القاهــرة، جمهوريــة مــرص العربيــة

Address: 95, Merghany St., Heliopolis, Cairo, 
Egypt

عنــوان التبليــغ : رشكــة فــراس -نابلــس، عــامرة 

 768 ب.  ص.  ســنرت،  جالريــا 

Address for Services:  

) 479 (

  Trade Mark No.:26266العالمة التجارية رقم : 26266 
 In Class: 25يف الصنف : 25 

 Date: 25/01/2015التاريخ : 2015/01/25 
In Respect of: Clothing, footwear, headgearمن اجل : املالبس ولباس القدم واغطية الراس

 In the name of: Yseen ) mohammad sa’ed nemerبأسم : ياسن “ محمد سعيد “ منر داود
dawoud
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العنــوان : نابلــس - ارض الغزاليــه - بجانــب الغرفــة 

التجاريــة -تلفــون : 092381175

Address: nablus - ard alghazaliyeh - bejaneb al-
ghorfa altijariyeh - tel :092381175

ــب  ــه - بجان ــغ : نابلــس - ارض الغزالي ــوان التبلي عن

ــون : 092381175  ــة -تلف ــة التجاري الغرف

Address for Services :  nablus - ard alghazaliyeh - 
bejaneb alghorfa altijariyeh - tel :092381175

) 480 ( 

  Trade Mark No.:26271العالمة التجارية رقم : 26271 
 In Class: 35يف الصنف : 35 

 Date: 26/01/2015التاريخ : 2015/01/26 
وتوجيــه  ،ادارة  واالعــالن  الدعايــة   : اجــل  مــن 

املكتبــي النشــاط  وتفعيــل  االعــامل 

In Respect of: Advertising business management , 
business administration, office functions

 In the name of: SHAREKAT RAMI CENTERبأسم : رشكه رامي سنرت لتجاره املالبس ع.ع
LETEJARET ELMALABES

ــك  ــل البن ــر -مقاب ــو بك ــن -شــارع اب ــوان : جن العن

ــريب الع

Address: JENIN SHAREA ABO BAKER -MO-
QABEL ELBANEK ELARABI

عنــوان التبليــغ : جنــن/دوار الداخليــه جــوال رقــم 

 0599116523
Address for Services:  

) 481 (

  Trade Mark No.:26272العالمة التجارية رقم : 26272 
 In Class: 34يف الصنف : 34 

 Date: 26/01/2015التاريخ : 2015/01/26 
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ــا , ادوات  مــن اجــل : التبــغ , التبــغ امللفــوف يدوي

ــن والكريــت املدخن

In Respect of: Tobacco, hand rolling tobacco, 
smokers’ articles and matches

In the name of: Jerusalem Cigarette Co. PLCبأسم : رشكة سجائر القدس املساهمة العامة
العنــوان : ص ب: 19594 القــدس 91194, 

ــة ــة الغربي ــة, الضف العيزري

Address: P.O. Box: 19594 Jerusalem 91194, Aiz-
ariyeh, The West Bank

 /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ

 P.O Box 3800 Al-Beereh
Address for Services:  

) 482 (

  Trade Mark No.:26273العالمة التجارية رقم : 26273 
 In Class: 34يف الصنف : 34 

 Date: 26/01/2015التاريخ : 2015/01/26 
مــن اجــل : التبــغ , التبــغ امللفــوف يدويــا , ادوات 

املدخنــن والكريــت

In Respect of: Tobacco, hand rolling tobacco, 
smokers’ articles and matches

In the name of: Jerusalem Cigarette Co. PLCبأسم : رشكة سجائر القدس املساهمة العامة
 ,91194 القــدس   19594 العنــوان : ص ب: 

ــة ــة الغربي ــة, الضف العيزري

Address: P.O. Box: 19594 Jerusalem 91194, Aiz-
ariyeh, The West Bank

 /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ

 P.O Box 3800 Al-Beereh
Address for Services:  

) 483 (

Trade Mark No.: 26274 العالمة التجارية رقم : 26274 
In Class: 9 يف الصنف : 9 
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Date: 26/01/2015 التاريخ : 2015/01/26 
مــن اجــل : االقــراص املضغوطــة واقــراص الــدي يف 

دي تبــاع كوحــدة واحــدة مــع الكتــب.

 In Respect of: CD/DVD’s sold as a unit with
books

In the name of: JOKER, INC.بأسم : جوكر، اينك.
كونتيننتــال   333 امريكيــة،  رشكــة   : العنــوان 

 ،90245 كاليفورنيــا  ســيغوندو،  ال  بوليفــارد، 

االمريكيــة املتحــدة  الواليــات 

Address: A US company at 333 Continental Bou-
levard, El Segundo, CA 90245, USA

عنــوان التبليــغ : عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة، 

اللــه  74,رام  ص.ب  محامــون، 

  :Address for Services

) 484 (

Trade Mark No.: 26275 العالمة التجارية رقم : 26275 
In Class: 16 يف الصنف : 16 

Date: 26/01/2015 التاريخ : 2015/01/26 
مــن اجــل : املــواد املطبوعــة والكتــب واملنشــورات 

ــورق  ــب ال ــور وعل ــب الص ــور وعل ــات الص وألبوم

املالحظــات  وبطاقــات  للجواريــر  مبطنــة  واوراق 

وعلــب  واملقــامل  التخطيــط  واوراق  واملفكــرات 

الدهــان للفنــون والحــرف واكيــاس ورقيــة للحفــالت 

وأغلفــة الكتــب ومعلــامت الكتــب ودفاتــر العناوين 

وتجاليــد الــورق الفضفاضــة وعلــب القرطاســية 

وفــرايش الدهــان والرزنامــات والبطاقــات الريديــة 

املالحظــات  وبطاقــات  التجاريــة  والبطاقــات 

وكتــب  للطــاوالت  ورقيــة  وأغطيــة  والطباشــر 

االنشــطة، وقصاصــات الــورق امللونــة، ورق للحــرف 

اقــالم التلويــن ورق الكريــب والشــارات والزينــة 

الورقيــة للحفــالت واملجموعــات املكتبيــة واملحايــات 

وسلســلة كتــب الخيــال وبطاقــات الهدايــا وورق 

ــة وورق ــل الورقي ــامت واملنادي ــا واملعل ــف الهداي ل

In Respect of: Printed material; books; publica-
tions; photograph albums, photograph boxes, pa-
per boxes, drawer liner paper, note cards, agenda 
books, planners, pencil cases, arts and crafts paint 
kits, paper party bags, book covers, book ends, 
book marks, address books, loose leaf binders, 
stationery boxes, paint brushes, calendars, post 
cards, trading cards, trivia cards, chalk, paper 
table cloths, composition books, confetti, craft 
paper, crayons, crepe paper, decals, paper party 
decorations, desk sets, erasers, series of fiction 
books, gift cards, gift wrapping paper, markers, 
paper napkins, note pads, painting sets, paper par-
ty hats, pen and pencil holders, pencil sharpeners, 
pencils, pens, playing cards, posters, books in the 
field of pads, stationery, stickers, sticker books, 
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ــة  ــن وقبعــات ورقي ــات التلوي املالحظــات ومجموع
ــاص  ــالم الرص ــر واق ــالم الح ــالت اق ــالت وحام للحف
ــوي  ــرف العل ــى الط ــع ع ــارف توض ــات وزخ والراي
واوراق  الحــر  واقــالم  الرصــاص  واقــالم  للقلــم 
اللعــب )الشــدة( وامللصقــات والكتــب التــي تدخــل 
الرســم  ومســاطر  النــادرة  املقتنيــات  مجــال  يف 
والطوابــع املطاطيــة ومنصــات الطوابــع والقرطاســية 
الالصقــة  االوراق  وكتــب  الالصقــة  واالوراق 
الهدايــا  واكيــاس  الغــداء  واكيــاس  واملجلــدات 
ــات  ــتيكية وبطاق ــة البالس ــارش الطاول ــة ومف الورقي
ــال  ــة لالطف ــب املتحدث ــرات والكت ــوات والن الدع
ــداول  ــات الت ــة بطاق ــت وادوات كتاب ــم املؤق والوش
والواقيــات  الكتــب  والفتــات  االلعــاب  وكتــب 
املصنوعــة مــن الــورق ودفاتــر املالحظــات وبطاقات 
لالظافــر،  وامللصقــات  الوجــه  ومناديــل  التحيــة 
وكتــب  واملفكــرات  الشــخصية  للتواقيــع  كتــب 
املالحظــات وكتــب القصاصــات وكتــب التلويــن 
وكتــب االنشــطة ومجــالت املراهقــن واالطفــال، 
املالحظــات،  دفاتــر  املــؤرشات،  الحاســوب،  ورق 
امللصقــات، الصــور، املــواد الالصقــة للقرطاســية، 
امللصقــات ملقدمــة الســيارة، أغلقــة املســتندات، 
بطاقــات العمــل ولوحــات االعالنــات وشــيكات عــى 
بيــاض، وملصقــات العناويــن، التجاليــد، لوحــات 
القصاصــات، الــواح الكتابــة ذات املحــي الجــاف، 
مجموعــات  القصاصــات،  لوحــات  املغلفــات، 
الورقيــة،  أالغطيــة  الــورق،  مســاكات  التلويــن، 
ــة،  ــاس الورقي ــتيكية، االكي ــاس البالس ــام، االكي املرس

اكيــاس الغــداء، قوائــم الطعــام.

folders, lunch bags, paper gift bags, plastic place 
mats, invitations, journals, talking children’s 
books, temporary tattoos, trading card writing in-
struments, books of games, paper banners, coast-
ers made of paper, memo pads, greeting cards, fa-
cial tissues and stickers for fingernails; autograph 
books, diaries, notebooks, and scrapbooks, deco-
rative pen coloring books, activity books, maga-
zines for teen-agers and children; computer paper; 
markers; note books; posters; photographs; adhe-
sives for stationery; bumper stickers; cil top or-
naments, document covers; business cards; bulle-
tin boards; blank checks; address labels; binders; 
clip boards; dry erase writing boards; envelopes; 
clip boards; painting sets; paper clips; paper mats; 
stencils; plastic bags; paper bags; lunch bags; 
menus.

In the name of: JOKER, INC.بأسم : جوكر، اينك.
كونتيننتــال   333 امريكيــة،  رشكــة   : العنــوان 
 ،90245 كاليفورنيــا  ســيغوندو،  ال  بوليفــارد، 

االمريكيــة املتحــدة  الواليــات 

Address: A US company at 333 Continental Bou-
levard, El Segundo, CA 90245, USA

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

  :Address for Services

) 485 (
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Trade Mark No.: 26276 العالمة التجارية رقم : 26276 
In Class: 41 يف الصنف : 41 

Date: 26/01/2015 التاريخ : 2015/01/26 
In Respect of: Educational services.من اجل : الخدمات التعليمية.

In the name of: JOKER, INC.بأسم : جوكر، اينك.
كونتيننتــال   333 امريكيــة،  رشكــة   : العنــوان 

 ،90245 كاليفورنيــا  ســيغوندو،  ال  بوليفــارد، 

االمريكيــة املتحــدة  الواليــات 

Address: A US company at 333 Continental Bou-
levard, El Segundo, CA 90245, USA

: عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة،  التبليــغ  عنــوان 

اللــه  74,رام  ص.ب  محامــون، 

  :Address for Services

) 486 (

  Trade Mark No.:26277العالمة التجارية رقم : 26277 
 In Class: 6يف الصنف : 6 

 Date: 27/01/2015التاريخ : 2015/01/27 
In Respect of: Accessories for sanitary wareمن اجل : قطع واكسسورات ادوات صحية

In the name of: NASSER NAIROUKHبأسم : نارص نروخ
Address: Beit Sahour - Beit bassaالعنوان : بيت ساحور - بيت بصة

Address for Services :  Beit Sahour - Beit bassaعنوان التبليغ : بيت ساحور - بيت بصة 

) 487 (

  Trade Mark No.:26278العالمة التجارية رقم : 26278 
 In Class: 3يف الصنف : 3 

 Date: 27/01/2015التاريخ : 2015/01/27 
مــن اجــل : مــواد تجميــل وعنايــة بالبــرة ولــوازم 

ــات صالون

In Respect of: Cosmetic and salon products

In the name of: Orient Trading & Marketing Coبأسم : رشكة اورينت للتجارة والتسويق



299العدد الثالث عرش      8\ 6\2015

ــوان : عــامرة اورينــت /شــارع الكركفــة /بيــت  العن

لحــم /فلســطن

Address: Orient Bulding /Karkafa Str. /Bethle-
hem Palestine

عنــوان التبليــغ : عــامرة اورينــت /شــارع الكركفــة /

بيــت لحــم /فلســطن 

Address for Services :  Orient Bulding /Karkafa 
Str. /Bethlehem Palestine

) 488 (

  Trade Mark No.:26279العالمة التجارية رقم : 26279 
 In Class: 34يف الصنف : 34 

 Date: 27/01/2015التاريخ : 2015/01/27 
مــن اجــل : التبــغ الخــام أو املصنــع؛ منتجــات 

الســيجار،  الســجائر،  ذلــك  يف  مبــا  التبــغ، 

الســيجاريللو )الســيجار الطويــل الرفيــع(، التبــغ 

الــذي يســتخدم للــف الســجائر، غليــون التبــغ، تبــغ 

ــغ  ــل التب ــوي عــى بدائ ــي تحت مضــغ، الســجائر الت

)ليســت لغايــات طبيــة(؛ التبــغ املنكّـــه؛ املعّســـل؛ 

تبــغ الســعوط )الشّمـــة(؛ الســجائر اإللكرتونيــة؛ 

ــة؛  ــة اإللكرتوني ــة؛ رأس األرجيل ــة اإللكرتوني األرجيل

الوالعــات؛ أدوات املدخنــن مبــا يف ذلــك ورق مــاص 

لغاليــن التبــغ، ُعلــب الســجائر، قطاعــات الســيجار، 

ــة غــاز لوالعــات الســيجار،  مباســم الســيجار، أوعي

فالتــر للســجائر، مباســم الســجائر، فوهــات ملباســم 

آالت  ســجائر،  أطــراف  ســجائر،  ورق  الســجائر، 

ــار  ــارة الن ــجائر، حج ــف الس ــب لل ــل يف الجي تحم

)الصــوان(، صناديــق لرتطيــب التبــغ، أدوات تنظيف 

غاليــن التبــغ، مناصــب غاليــن التبــغ، أكيــاس تبــغ، 

علــب الســعوط )الشّمـــة(، مباصــق ملدخنــي التبــغ، 

ــيجار  ــم الس ــر ملباس ــان األصف ــن الكهرم ــراف م أط

ــان  ــن الكهرم ــات م ــغ، فوه ــة تب ــجائر، أوعي والس

األصفر ملباســم الســيجار والســجائر،منافض ســجائر، 

أعــواد  للتدخــن؛  أعشــاب  للســجائر؛  أنبوبــات 

ــاب؛  ــواد الثق ــالت أع ــت؛ حام ــاب؛ علــب كري ثق

للتدخــن،  تبــغ املعســل؛ مــواد  تبــغ األرجيلــة؛ 

ــهة  لغايــات غــر طبيــة أو عالجيــة؛ خلطــات منكـّـ

مــن التبــغ واملعســل تســتخدم يف األرجيلــة؛ ســوائل 

ــتخدم ــات تس ــة ذات نكه ــاحيق ذّواب ومس

In Respect of: Tobacco, raw or manufactured; to-
bacco products, including cigarettes, cigars, cig-
arillos, tobacco for roll cigarettes, pipe tobacco, 
chewing tobacco, cigarettes containing tobacco 
substitutes (not for medical purposes); flavored 
tobacco; molasses; snuff tobacco; electronic cig-
arettes; electronic hookah; electronic hookah 
head; lighters; smokers articles including absor-
bent paper for tobacco pipes, Cigarette Cases, 
Cigar cutters, Cigar holders, Gas containers for 
Cigar lighters, Cigarette filters, Cigarette hold-
ers, Mouthpieces for Cigarette holders, Cigarette 
paper, Cigarette tips, Pocket machines for rolling 
Cigarettes, Firestones, Humidors, Pipe cleaners 
for tobacco pipes, Pipe racks for tobacco pipes, 
Tobacco Pouches, Snuff boxes, Spittoons for to-
bacco users, Tips of yellow amber for cigar and 
cigarette holders, Tobacco jars, Mouthpieces of 
Yellow amber for cigar and cigarette holders, 
ashtrays for smokers, cigarettes tubes; Herbs for 
smoking; Matches; Match boxes; Match holders; 
hookah tobacco; molasses tobacco; substances for 
smoking, none being for medical or curative pur-
poses; flavored blends of tobacco and molasses
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ســائل  إلكرتونيــة؛  تدخــن  األرجيلــة؛ غاليــن  يف 

لألرجيلــة اإللكرتونيــة )ســائل إلكــرتوين( يتألــف مــن 

نكهــات ســائلة تســتخدم ملــلء األراجيــل اإللكرتونية 

أرجيلــة  اإللكرتونيــة؛  األرجيلــة  خرطوشــات  أو 

)شيشــة(؛ لــوازم األرجيلــة أو قطعهــا )مبــا يف ذلــك 

صحــون و رؤوس األرجيلــة وخراطيــم األرجيلــة، 

قواعــد األرجيلــة ورؤوس مباســم األرجيلــة والفالتــر 

األرجيلــة،  خرطــوم  مبســم  املباســم،  وفوهــات 

ــاء  ــة، إن ــب األرجيل ــاس و عل ــة، أكي ــوب األرجيل أنب

األرجيلــة(.

for use in hookahs; flavor liquids and dissolvable 
powders for use in hookah; electronic smoking 
pipes; electronic hookah liquid )e-liquid( con-
sisting of flavorings in liquid form used to fill 
electronic hookahs or electronic hookah cartridg-
es; hookah )shisha(; hookah accessories or parts 
)including hookah bowls and heads, hookah rope 
hoses, hookah bases, hookah mouth tips and fil-
ters and mouthpieces, hookah hose mouth, hoo-
kah stems, hookah bags and cases, hookah vase(.

-In the name of: Al-Zawra’a for Tobacco and Cigبأسم : الزوراء لتجارة التبغ والدخان
arettes Trading

 ،11194 941936، عــامن  العنــوان : ص.ب 

ــمية ــة الهاش ــة األردني اململك

Address: P.O. Box 941936, Amman 11194, Jordan

ــه ص.ب  ــه الفكري ــغ : ســامس للملكي ــوان التبلي عن

ــس- فلســطن  219 نابل

) 489 (

Trade Mark No.: 26280 العالمة التجارية رقم : 26280 
In Class: 8 يف الصنف : 8 

Date: 27/01/2015 التاريخ : 2015/01/27 
الخاصــة  اليدويــة  واآلالت  العــدد   : اجــل  مــن 

بالبنــاء خــاص  ميــاه  باملهن,ميــزان 

 In Respect of: Hand tools and implements
))hand-operated

In the name of: sharket jelanco litigara wa al بأسم : رشكة جيالنكو للتجارة والصناعة
sinaa

العنــوان : الخليــل - شــارع قيــزون - ضاحيــة الرامــة 

- ص ب 176

 Address: hebron - qezoon street - alrame area -
p.o.Box 176

عنــوان التبليــغ : الخليــل - شــارع قيــزون - ضاحيــة 

الرامــة - ص ب 176 

 hebron - qezoon street -   :Address for Services
alrame area - p.o.Box 176
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) 490 (

Trade Mark No.: 26281 العالمة التجارية رقم : 26281 
In Class: 30 يف الصنف : 30 

Date: 27/01/2015 التاريخ : 2015/01/27 
اساســها  مروبــات   , خبــز   : اجــل  مــن 

,علكــة   ) حبــوب  )منتجــات  الشــوكالته,رقائق 

,حلــوى , كعك,اغذيــة نشــوية ,بســكويت ,حلويــات 

,قهــوة ,شــوكالتة ,حلويــات فــول ,فطائــر ,معكرونــة 

, اغذيــة نشــوية ,كعــك الوافــل ,قرشــلة ,بوشــار 

,ســوداين

In Respect of: bread ,biscuits)choco-
 lat-based(,beverages ,)cereal products
 chips,chewing gum,candy,cakes ,fairinaceous
,crackers ,confectionery ,coffee , chocolate ,pas-
 try ,macaroni ,foods ,(fairaceous ) foods ,waffies
),rusks ,popcorn .pate)pastries

In the name of: sharekat alkasabre leltegarah بأسم : رشكة كسابري للتجارة والصناعة
walsenaah

Address: west bank-jenin-alzababdehالعنوان : الضفة الغربية -جنن - الزبابدة
west bank-jenin-alzabab-   :Address for Servicesعنوان التبليغ : الضفة الغربية -جنن - الزبابدة 

deh

) 491 (

Trade Mark No.: 26282 العالمة التجارية رقم : 26282 
In Class: 29 يف الصنف : 29 

Date: 27/01/2015 التاريخ : 2015/01/27 
ــات ,زيــت  ــق بطاطــا ,مربي مــن اجــل : رقائ

ذرة , رقائــق فواكه,رقائــق بطاطــا ,ســمك 

بطاطــا  ,فطائــر  بنــدورة  ,معجــون  تونــا 

ــة مقلي

 In Respect of: potato chips ,jams ,corn oil
 ,chips potato chips fruit ,tuna fish ,tomaato puree
,potato fritters ,flakes
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-In the name of: sharekat alkasabre leltegaبأسم : رشكة كسابري للتجارة والصناعة
rah walsenaah

Address: west bank-jenin-alzababdehالعنوان : الضفة الغربية -جنن - الزبابدة
عنــوان التبليــغ : الضفــة الغربيــة -جنــن - 

الزبابــدة 

 west   :Address for Services
bank-jenin-alzababdeh

) 492 (

  Trade Mark No.:26283العالمة التجارية رقم : 26283 
 In Class: 32يف الصنف : 32 

 Date: 28/01/2015التاريخ : 2015/01/28 
In Respect of: Beverages Non-alcoholicمن اجل : مروبات غر كحولية

 In the name of: SHAREKAT BLU Israel Drinkبأسم : رشكة بلو ارسائيل درينكس ملتد
Ltd

Address: ANASRAالعنوان : النارصة
عنــوان التبليــغ : سلفيت/الســوق العــام جــوال 

 0599298987
Address for Services:  

مالحظــة : ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات الوصفيــة والرســومات 

ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 

) 493 (

  Trade Mark No.:26284العالمة التجارية رقم : 26284 
 In Class: 32يف الصنف : 32 

 Date: 28/01/2015التاريخ : 2015/01/28 
)—In Respect of: Beverages )Non-alcoholicمن اجل : مروبات غر كحولية
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 In the name of: SHAREKAT BLU Israel Drinkبأسم : رشكة بلو ارسائيل درينكس ملتد
Ltd

Address: ANASRAالعنوان : النارصة
عنــوان التبليــغ : سلفيت/الســوق العــام جــوال 

 0599298987
Address for Services:  

مالحظــة : ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات الوصفيــة والرســومات 

ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 

) 494 (

Trade Mark No.: 26285 العالمة التجارية رقم : 26285 
In Class: 29 يف الصنف : 29 

Date: 28/01/2015 التاريخ : 2015/01/28 
ــن  ــوم الدواج ــامك ولح ــوم واألس ــل : اللح ــن اج م

وخــرضوات  فواكــه  اللحــم،  خالصــات  والصيــد، 

محفوظــة و املجمــدة ومجففــة ومطهــوة، هــالم 

بالســكر،  مطبوخــة  وفواكــه  ومربيــات  )جيــيل( 

البيــض والحليــب ومنتجــات الحليــب، الزيــوت 

والدهــون الصالحــة لــألكل

 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

ــن ســيو اســليتميس  ــو مادي بأســم : جاكرميليكوجل

ــوم شــركيتي ــت أنوني ــاناي يف تيكاري س

 In the name of: CAKIRMELIKOGLU MADEN
 SUYU ISLETMESI SANAYI VE TICARET
ANONIM SIRKETI

ــز ماهاليــيس،  ــديس، مركي ــوان : انيســديبي بيل العن

ــا جرســون، تركي

Address: INISDIBI BELDESI MERKEZ MA-
HALLESI GIRESUN, TURKEY

بيــت  قمصيــة  جميــل  نــادر   : التبليــغ  عنــوان 

 182 ص.ب.  الغربيــة  الضفــة  ســاحور- 

  :Address for Services

) 495 (

  Trade Mark No.:26286العالمة التجارية رقم : 26286 
 In Class: 30يف الصنف : 30 

 Date: 28/01/2015التاريخ : 2015/01/28 
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ــها  ــات أساس ــكاكاو؛ مروب ــوة، ال ــل : القه ــن اج م

القهــوة أو الــكاكاو؛ مروبــات أساســها الشــوكوالتة؛ 

نودلــز  محشــوة؛  فطائــر  )معكرونــة(؛  باســتا 

ــها  ــز أساس ــات الخبي ــات ومنتج ــعرية(؛ املعجن )ش

ــوكوالتة؛  ــق والش ــها الدقي ــات أساس ــق؛ حلوي الدقي

البــري؛  لالســتهالك  النحــل  غــراء  العســل، 

شــمع النحــل )عكــر( لغايــات الطعــام؛ التوابــل 

البهــارات؛  الفانيليــا )توابــل(؛  الغذائيــة؛  للمــواد 

الصلصــات )توابــل(؛ صلصــة البنــدورة؛ الخمــرة، 

مســحوق الخبيــز؛ الدقيــق، الســميد، نشــا للطعــام؛ 

املســحوق؛  الســكر  الســكر،  مكعبــات  الســكر، 

ــوكوالته؛  ــات؛ الش ــج؛ الحلوي ــاي املثل ــاي، والش الش

البســكويت؛ البســكويت الهــش، الويفــر )بســكويت 

رقيــق(؛ علكــة املضــغ؛ اآليــس كريــم )بوظــة(، 

و  الحبــوب  امللــح؛  لــألكل؛  الصالحــة  املثلجــات 

الحبــوب كاســاس للمــواد الغذائيــة؛ دبــس للطعــام

In Respect of: Coffee, cocoa; coffee or cocoa 
based beverages, chocolate based beverages; 
pasta, stuffed dumplings; noodles; pastries and 
bakery products based on flour; desserts based on 
flour and chocolate; honey, bee glue for human 
consumption; propolis for food purposes; condi-
ments for foodstuff; vanilla (flavoring); spices; 
sauces )condiments(; tomato sauce; yeast, baking 
powder; flour, semolina, starch for food; sugar, 
cube sugar, powdered sugar; tea, ice tea; con-
fectionery; chocolate; biscuits; crackers; wafers; 
chewing gums; Ice-cream, edible ices; salt; cere-
als and cereal based foodstuff; molasses for food

ــليتميس  ــيو اس ــن س ــو مادي ــم : جاكرميليكوجل بأس

ــركيتي ــوم ش ــت أنوني ــاناي يف تيكاري س

In the name of: CAKIRMELIKOGLU MADEN 
SUYU ISLETMESI SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI

ــيس،  ــز ماهالي ــديس، مركي ــوان : انيســديبي بيل العن

ــا جرســون، تركي

Address: INISDIBI BELDESI MERKEZ MA-
HALLESI GIRESUN, TURKEY

بيــت  قمصيــة  جميــل  نــادر   : التبليــغ  عنــوان 

 182 ص.ب.  الغربيــة  الضفــة  ســاحور- 

Address for Services:  

) 496 (

  Trade Mark No.:26287العالمة التجارية رقم : 26287 
 In Class: 32يف الصنف : 32 

 Date: 28/01/2015التاريخ : 2015/01/28 
وامليــاه  الشــعر(  )رشاب  البــرة   : اجــل  مــن 

ــر  ــات غ ــن املروب ــا م ــة وغره ــة والغازي املعدني

الفواكــه  مــن  الكحوليــة، مروبــات مســتخلصة 

أخــرى  ومســتحرضات  رشاب  الفواكــه،  وعصائــر 

لعمــل املروبــات؛ امليــاه املعدنيــة الغازيــة املشــبع 

امليــاه  الغازيــة؛  املعدنيــة  امليــاه  باالكســجن؛ 

الطاقــة مروبــات  املنكهــة؛  املعدنيــة 

In Respect of: Beers; mineral and aerated waters 
and other non-alcoholic beverages; fruit beverag-
es and fruit juices; syrups and other preparations 
for making beverages; aerated mineral water; car-
bonated mineral waters; flavored mineral water; 
energy drinks
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ــليتميس  ــيو اس ــن س ــو مادي ــم : جاكرميليكوجل بأس

ــركيتي ــوم ش ــت أنوني ــاناي يف تيكاري س

In the name of: CAKIRMELIKOGLU MADEN 
SUYU ISLETMESI SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI

ــيس،  ــز ماهالي ــديس، مركي ــوان : انيســديبي بيل العن

ــا جرســون، تركي

Address: INISDIBI BELDESI MERKEZ MA-
HALLESI GIRESUN, TURKEY

بيــت  قمصيــة  جميــل  نــادر   : التبليــغ  عنــوان 

 182 ص.ب.  الغربيــة  الضفــة  ســاحور- 

Address for Services:  

) 497 (

  Trade Mark No.:26288العالمة التجارية رقم : 26288 
 In Class: 7يف الصنف : 7 

 Date: 28/01/2015التاريخ : 2015/01/28 
ــن  ــركات ومكائ ــة، مح ــدد آلي ــل : آالت وع ــن اج م

)عــدا مــا كان منهــا للمركبــات الريــة(، قارنــات 

ــا  ــا كان منه ــدا م ــة )ع ــل الحرك ــارص نق ــة وعن آلي

مــا  )عــدا  زراعيــة  معــدات  الريــة(،  للمركبــات 

ــع  ــض، آالت بي ــس البي ــزة تفقي ــد(، أجه ــدار بالي ي

أوتوماتيــة، مكائــن مــا عــدا املســتخدمة يف املركبــات 

أو املولــدات، آليــات تحكــم ومفاتيــح كهربائيــة 

للمكائــن أو املحــركات أو املولــدات وقطــع غيارهــا، 

مفاتيــح تحكــم هيدروليــة للمكائــن أو املحــركات أو 

املولــدات، مفاتيــح تحكــم تــدار بالهــواء املضغــوط 

مضخــات  املولــدات،  أو  املحــركات  أو  للمكائــن 

ــل ملحــركات  ــود وأنظمــة توصي ــات وق ــود وخزان وق

ــيل ــرتاق الداخ االح

In Respect of: Machines and machine tools; mo-
tors and engines )except for land vehicles(; ma-
chine coupling and transmission components )ex-
cept for land vehicles(; agricultural implements 
other than hand-operated; incubators for eggs; au-
tomatic vending machines; engines except for land 
vehicles; couplings and transmission components 
except for land vehicles; steam engines, diesel 
engines; pumps; alternators; loading ramps; cur-
rent-generators, generators of electricity; control 
cables for engines, motors or generators; control 
mechanisms and switchgear for engines, motors 
or generators and replacement parts therefore; hy-
draulic controls for engines, motors or generators; 
pneumatic controls for engines, motors or gener-
ators; fuel pumps and fuel storage and delivery 
systems for internal combustion engines

NI( Limited( In the name of: Caterpillarبأسم : كاتربيالر )إن آي( ليمتد
العنــوان : أولــد جلينــارم رود، الرين، يس أو. أنرتيــم 

ىب يت40  1ىئ جيــه، اململكــة املتحــدة

Address: Old Glenarm Road, Larne, Co. Antrim 
BT40 1EJ, United Kingdom

بيــت  قمصيــة  جميــل  نــادر   : التبليــغ  عنــوان 

182 ص.ب.  الغربيــة  الضفــة  ســاحور- 

Address for Services: 
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) 498 (

  Trade Mark No.:26289العالمة التجارية رقم : 26289 
 In Class: 11يف الصنف : 11 

 Date: 28/01/2015التاريخ : 2015/01/28 
مــن اجــل : أجهــزة لإلنــارة والتدفئــة وتوليــد البخــار 

والطهــو والتريــد والتجفيــف والتهويــة وإمــداد 

ــة ــراض الصحي ــاه واألغ املي

In Respect of: Apparatus for lighting, heating, 
steam generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, water supply and sanitary purposes

NI( Limited( In the name of: Caterpillarبأسم : كاتربيالر )إن آي( ليمتد
العنــوان : أولــد جلينــارم رود، الرين، يس أو. أنرتيــم 

ىب يت40 1ىئ جيــه، اململكــة املتحــدة

Address: Old Glenarm Road, Larne, Co. Antrim 
BT40 1EJ, United Kingdom

بيــت  قمصيــة  جميــل  نــادر   : التبليــغ  عنــوان 

 182 ص.ب.  الغربيــة  الضفــة  ســاحور- 

Address for Services:  

) 499 (

Trade Mark No.: 26290 العالمة التجارية رقم : 26290 
In Class: 12 يف الصنف : 12 

Date: 28/01/2015 التاريخ : 2015/01/28 
مــن اجــل : املركبــات ، أجهــزة النقــل الــري أو 

الجــوي أو املــايئ

In Respect of: Vehicles; Apparatus for locomo-
tion by land, air or water

NI( Limited( In the name of: Caterpillarبأسم : كاتربيالر )إن آي( ليمتد
العنــوان : أولــد جلينــارم رود، الرين، يس أو. أنرتيــم 

ىب يت40 1ىئ جيــه، اململكــة املتحــدة

 Address: Old Glenarm Road, Larne, Co. Antrim
BT40 1EJ, United Kingdom

بيــت  قمصيــة  جميــل  نــادر   : التبليــغ  عنــوان 

 182 ص.ب.  الغربيــة  الضفــة  ســاحور- 

  :Address for Services

) 500 (
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  Trade Mark No.:26292العالمة التجارية رقم : 26292 
 In Class: 7يف الصنف : 7 

 Date: 28/01/2015التاريخ : 2015/01/28 
ــن  ــركات ومكائ ــة، مح ــدد آلي ــل : آالت وع ــن اج م

)عــدا مــا كان منهــا للمركبــات الريــة(، قارنــات 

ــا  ــا كان منه ــدا م ــة )ع ــل الحرك ــارص نق ــة وعن آلي

الريــة(، معــدات زراعيــة )عــدا مــا  للمركبــات 

ــع  ــض، آالت بي ــس البي ــزة تفقي ــد(، أجه ــدار بالي ي

أوتوماتيــة، مكائــن مــا عــدا املســتخدمة يف املركبــات 

الريــة، وصــالت قارنــة وعنــارص نقــل حركــة مــا عــدا 

ــة  ــركات بخاري ــة، مح ــات الري ــتخدمة للمركب املس

التيــار  مولــدات  مضخــات،  ديــزل،  ومحــركات 

املــرتدد، منصــات تحميــل، مولــدات التيــار ومولدات 

الكهربــاء، كبــالت تحكــم للمكائــن أو املحــركات 

أو املولــدات، آليــات تحكــم ومفاتيــح كهربائيــة 

للمكائــن أو املحــركات أو املولــدات وقطــع غيارهــا، 

مفاتيــح تحكــم هيدروليــة للمكائــن أو املحــركات أو 

املولــدات، مفاتيــح تحكــم تــدار بالهــواء املضغــوط 

للمكائــن أو املحــركات أو املولــدات، مضخــات وقــود 

وخزانــات وقــود وأنظمــة توصيــل ملحــركات االحرتاق 

ــيل الداخ

In Respect of: Machines and machine tools; mo-
tors and engines )except for land vehicles(; ma-
chine coupling and transmission components )ex-
cept for land vehicles(; agricultural implements 
other than hand-operated; incubators for eggs; au-
tomatic vending machines; engines except for land 
vehicles; couplings and transmission components 
except for land vehicles; steam engines, diesel 
engines; pumps; alternators; loading ramps; cur-
rent-generators, generators of electricity; control 
cables for engines, motors or generators; control 
mechanisms and switchgear for engines, motors 
or generators and replacement parts therefore; hy-
draulic controls for engines, motors or generators; 
pneumatic controls for engines, motors or gener-
ators; fuel pumps and fuel storage and delivery 
systems for internal combustion engines

NI( Limited( In the name of: Caterpillarبأسم : كاتربيالر )إن آي( ليمتد
العنــوان : أولــد جلينــارم رود، الرين، يس أو. أنرتيــم 

ىب يت40 1ىئ جيــه، اململكــة املتحــدة

Address: Old Glenarm Road, Larne, Co. Antrim 
BT40 1EJ, United Kingdom

بيــت  قمصيــة  جميــل  نــادر   : التبليــغ  عنــوان 

 182 ص.ب.  الغربيــة  الضفــة  ســاحور- 

Address for Services:  

) 501 (

  Trade Mark No.:26293العالمة التجارية رقم : 26293 
 In Class: 11يف الصنف : 11 

 Date: 28/01/2015التاريخ : 2015/01/28 
مــن اجــل : أجهــزة لإلنــارة والتدفئــة وتوليــد البخــار 

والطهــو والتريــد والتجفيــف والتهويــة وإمــداد 

ــة ــراض الصحي ــاه واألغ املي

In Respect of: Apparatus for lighting, heating, 
steam generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, water supply and sanitary purposes
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NI( Limited( In the name of: Caterpillarبأسم : كاتربيالر )إن آي( ليمتد
العنــوان : أولــد جلينــارم رود، الرين، يس أو. أنرتيــم 

ىب يت40 1ىئ جيــه، اململكــة املتحــدة

Address: Old Glenarm Road, Larne, Co. Antrim 
BT40 1EJ, United Kingdom

عنــوان التبليــغ : نــادر جميــل قمصيــة بيت ســاحور- 

الضفــة الغربية ص.ب. 182 

Address for Services:  

) 502 (

  Trade Mark No.:26294العالمة التجارية رقم : 26294 
 In Class: 12يف الصنف : 12 

 Date: 28/01/2015التاريخ : 2015/01/28 
مــن اجــل : املركبــات ، أجهــزة النقــل الــري أو 

املــايئ الجــوي أو 

In Respect of: Vehicles; Apparatus for locomotion 
by land, air or water

NI( Limited( In the name of: Caterpillarبأسم : كاتربيالر )إن آي( ليمتد
العنــوان : أولــد جلينــارم رود، الرين، يس أو. أنرتيــم 

ىب يت40 1ىئ جيــه، اململكــة املتحــدة

Address: Old Glenarm Road, Larne, Co. Antrim 
BT40 1EJ, United Kingdom

عنــوان التبليــغ : نــادر جميــل قمصيــة بيت ســاحور- 

الضفــة الغربية ص.ب. 182 

Address for Services:  

) 503 (

  Trade Mark No.:26295العالمة التجارية رقم : 26295 
 In Class: 37يف الصنف : 37 

 Date: 28/01/2015التاريخ : 2015/01/28 
مــن اجــل : إنشــاء املبــاين ، اإلصــالح ، خدمــات 

التجميــع أو  الرتكيــب 

In Respect of: Building construction; repair; in-
stallation services

NI( Limited( In the name of: Caterpillarبأسم : كاتربيالر )إن آي( ليمتد
العنــوان : أولــد جلينــارم رود، الرين، يس أو. أنرتيــم 

ىب يت40 1ىئ جيــه، اململكــة املتحــدة

Address: Old Glenarm Road, Larne, Co. Antrim 
BT40 1EJ, United Kingdom
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بيــت  قمصيــة  جميــل  نــادر   : التبليــغ  عنــوان 

 182 ص.ب.  الغربيــة  الضفــة  ســاحور- 

Address for Services:  

) 504 (

  Trade Mark No.:26296العالمة التجارية رقم : 26296 
 In Class: 32يف الصنف : 32 

 Date: 28/01/2015التاريخ : 2015/01/28 
مــن اجــل : امليــاه املعدنيــة والغازيــة- الــراب 

ويــره مــن املســتحرضات لعمــل املروبــات– عصــر 

الفواكــه واملروبــات التــي أساســها عصــر الفواكــه– 

ــورد– مــاء الزهر.مــروب طاقــة مــاء ال

In Respect of: ; 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: shrekt almofeed liltijarah walistiبأسم : رشكة املفيد للتجارة واالستثامر
rad

Address: al khalilالعنوان : الخليل دورا الطبقة
Address for Services :  al khalilعنوان التبليغ : الخليل دورا الطبقة 

) 505 (

  Trade Mark No.:26297العالمة التجارية رقم : 26297 
 In Class: 35يف الصنف : 35 

 Date: 28/01/2015التاريخ : 2015/01/28 
الدعايــة  وكاالت   ، واعــالن  دعايــة   : اجــل  مــن 

واالعــالن ، نــر مــواد الدعايــة واالعــالن، تأجــر 

االعالنــات لصــق   ، اعالنيــة  مســاحات 

In Respect of: Advertising , Advertising Agencies 
, Dissemination of Advertising matter , Rental of 
Advertising space , Bill-Posting

ــة  ــات التجاري ــويس للخدم ــو س ــة فالي ــم : رشك بأس

ــدودة ــة املح ــاهمة الخصوصي املس

In the name of: SHAREKAT VALUE SWISS 
LELKHADAMAT AL-TEJAREA AL-MOSA-
HEMA

 Address: AL-BEEREH - SHARE3 MADRASETالعنوان : البرة شارع مدرسة خولة بنت األزور
KHAWLA BENT AL-AZWAR

عنــوان التبليــغ : البــرة شــارع نابلــس بالقــرب مــن 

رشكــة املســتحرضات الطبيــة 

Address for Services:  
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) 506 (

  Trade Mark No.:26298العالمة التجارية رقم : 26298 
 In Class: 36يف الصنف : 36 

 Date: 29/01/2015التاريخ : 2015/01/29 
مــن اجــل : االعــامل املرصفيــة والخدمــات التمويلية 

روؤس  واســتثامر  التأمــن  و خدمــات  والرصافــة 

االمــوال واالستشــارات املاليــة وخدمــات حفــظ 

املاليــة  االوراق  بورصــة  يف  والســمرسة  الودائــع 

والســندات

In Respect of: Banking, Financing services, Ex-
changing money, Actuarial services, Capital in-
vestments, Financial consultancy, Safe deposit 
services and Stocks and bonds brokerage

In the name of: The National Commercial Bankبأسم : البنك األهيل التجاري
 ،21481 جــدة   ،3555 ص.ب   : العنــوان 

الســعودية العربيــة  اململكــة 

Address: P.O. Box 3555, Jeddah 21481, Saudi 
Arabia

ــه ص.ب  ــه الفكري ــغ : ســامس للملكي ــوان التبلي عن

ــس- فلســطن  219 نابل
Address for Services:  

) 507 (

  Trade Mark No.:26300العالمة التجارية رقم : 26300 
 In Class: 38يف الصنف : 38 

 Date: 29/01/2015التاريخ : 2015/01/29 
In Respect of: telecommunicationsمن اجل : االتصاالت

In the name of: Kifah Ahmad ABED Qontarبأسم : كفاح أحمد عبد قنطار
ــامرة  ــب 66 )ع ــن - مكت ــي املغرتب ــوان : ح العن

الريــان طابــق 5(

Address: Hay Almohtareben - maktab 66

عنــوان التبليــغ : حــي املغرتبــن - مكتــب 66 

 )5 طابــق  الريــان  )عــامرة 
Address for Services :  Hay Almohtareben - mak-
tab 66

) 508 (
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  Trade Mark No.:26301العالمة التجارية رقم : 26301 
 In Class: 14يف الصنف : 14 

 Date: 29/01/2015التاريخ : 2015/01/29 
مــن اجــل : املعــادن النفيســة وكل خليــط منهــا 

والبضائــع املصنوعــة مــن تلــك املعــادن أو املطليــة 

بهــا غــر املصنفــة يف فئــات أخــرى، املجوهــرات 

ــاس الوقــت والزمــن  واألحجــار الكرميــة ، أدوات قي

ــة الدقيق

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: Turlen Holding SAبأسم : تورلن هولندينغ اس ايه
العنــوان : يس/او ســيبو اس.ايــه., تشــيمن دو تشــاتو 

26ايــه, 2805 ســويهريس, ســويرسا
Address: c/o Sipo S.A., Chemin du Chateau 26A, 
2805 Soyhieres, Switzerland

 /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ

 P.O Box 3800 Al-Beereh
Address for Services:  

) 509 (

  Trade Mark No.:26302العالمة التجارية رقم : 26302 
 In Class: 16يف الصنف : 16 

 Date: 29/01/2015التاريخ : 2015/01/29 
مــن اجــل : الــورق والــورق املقــوى )الكرتــون( 

واألصنــاف املصنوعــة مــن هــذه املــواد غــر املصنفة 

يف فئــات أخــرى ، املطبوعــات ومــواد تجليــد الكتــب 

، الصــور الفوتوغرافيــة ، القرطاســية ، املــواد الالصقة 

املنزليــة  لألغــراض  أو  القرطاســية  يف  املســتعملة 

التلويــن  فــرش   ، بالفنانــن  الخاصــة  األدوات   ،

والدهــان ، اآلالت الكاتبــة ومســتلزمات املكاتــب 

والتعليميــة  االرشــادية  املــواد   ، األثــاث(  )عــدا 

)عــدا األجهــزة( ، مــواد بالســتيكية للتغليــف )غــر 

املصنفــة ضمــن فئــات أخــرى( ، ورق اللعــب ، 

حــروف الطباعــة ، االكالشــيهات

In Respect of: Paper, cardboard and goods made 
from these materials, not included in other class-
es; printed matter; bookbinding material; pho-
tographs; 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

In the name of: Turlen Holding SAبأسم : تورلن هولندينغ اس ايه
دو  تشــيمن  اس.ايــه.,  ســيبو  يس/او   : العنــوان 

ســويرسا ســويهريس,   2805 26ايــه,  تشــاتو 

Address: c/o Sipo S.A., Chemin du Chateau 26A, 
2805 Soyhieres, Switzerland

 /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ

 P.O Box 3800 Al-Beereh
Address for Services:  
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) 510 (

Trade Mark No.: 26303 العالمة التجارية رقم : 26303 
In Class: 30 يف الصنف : 30 

Date: 29/01/2015 التاريخ : 2015/01/29 

أساســها  )مروبــات  مروبــات   : اجــل  مــن 

أساســها  )مروبــات  مروبــات  الشــوكوالته(, 

ــك,  ــالً, كع ــى قلي ــك ُمح ــكويت, كع ــكاكاو(, بس ال

حلــوى كراميــل ]حلــوى[, شــكوالته, مروبــات 

أيــس  حلويــات,  كاكاو,  حليــب,  مــع  شــكوالته 

ــات  ــوى[, حلوي ــراص محــالة ]حل ــم, بوظــة, أق كري

ُســكرية, ســكاكر, ويفــر, رقائــق الشــوكوالته, رقائــق 

الــذرة بالكرميــل, شــيبس  الشــوكوالته 

 In Respect of: Beverages )Chocolate-based –(,
 Beverages )Cocoa-based –(, Biscuits, Buns,
 Cakes, Caramels [candy], Chocolate, Chocolate
 beverages with milk, Cocoa, Confectionery,
Cream )Ice –(, Ice cream, Pastilles [confection-
ery], Sugar confectionery, Sweets, Wafer, Choc-
 olate wafers, Chocolate caramel wafers, Corn
Chips

بأســم : رشكــة عــامر االردن لصناعــة املــواد الغذائيــه 

ذ.م.م.

 In the name of: Ammar Jordan for Foodstuff
.Manufacturing L.L.C

العنــوان : اربــد, مدينــة الحســن الصناعيــة, شــارع 

ــرك, االردن الجم

Address: Irbid , Al Hasan Industrial City , Cus-
tom Street, Jordan

 /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ

 P.O Box 3800 Al-Beereh
  :Address for Services

) 511 (

  Trade Mark No.:26304العالمة التجارية رقم : 26304 
 In Class: 30يف الصنف : 30 

 Date: 29/01/2015التاريخ : 2015/01/29 
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أساســها  )مروبــات  مروبــات   : اجــل  مــن 

أساســها  )مروبــات  مروبــات  الشــوكوالته(, 

ــك,  ــالً, كع ــى قلي ــك ُمح ــكويت, كع ــكاكاو(, بس ال

حلــوى كراميــل ]حلــوى[, شــكوالته, مروبــات 

أيــس  حلويــات,  كاكاو,  حليــب,  مــع  شــكوالته 

ــات  ــوى[, حلوي ــراص محــالة ]حل ــم, بوظــة, أق كري

ُســكرية, ســكاكر, ويفــر, رقائــق الشــوكوالته, رقائــق 

الــذرة بالكرميــل, شــيبس  الشــوكوالته 

In Respect of: Beverages )Chocolate-based –(, 
Beverages )Cocoa-based –(, Biscuits, Buns, 
Cakes, Caramels [candy], Chocolate, Choco-
late beverages with milk, Cocoa, Confectionery, 
Cream )Ice –(, Ice cream, Pastilles [confection-
ery], Sugar confectionery, Sweets, Wafer, Choc-
olate wafers, Chocolate caramel wafers, Corn 
Chips

بأســم : رشكــة عــامر االردن لصناعــة املــواد الغذائيــه 

ذ.م.م.

In the name of: Ammar Jordan for Foodstuff Man-
ufacturing L.L.C.

العنــوان : اربــد, مدينــة الحســن الصناعيــة, شــارع 

ــرك, االردن الجم

Address: Irbid , Al Hasan Industrial City , Custom 
Street, Jordan

 /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ

 P.O Box 3800 Al-Beereh
Address for Services:  

) 512 (

  Trade Mark No.:26305العالمة التجارية رقم : 26305 
 In Class: 19يف الصنف : 19 

 Date: 29/01/2015التاريخ : 2015/01/29 
بناء)غــر  اســمنت،طوب،مواد   : اجــل  مــن 

معدنيــة  قاســيةغر  معدنية(،انابيــب 

للمباين،اســفلت وفــت وقار،مبــاين غــر معدنيــة 

معدنيــة،  للنقل،نصب)مجســامت(غر  قابلــة 

للرصف،حــى  جري،حجــارة  حجرللبناء،حجــر 

للرصف،طالءات)مــواد بناء(،خراســنة،جبس،جر،حج

. رجري،زفت،ســيليكا

In Respect of: Building materials Ce-
ment,bricks,)non-metallic(,non-metallic rigid 
pipes for building, asphalt, pitch and bitumen, 
non-metallic transportable building, monuments, 
not of metal. Building stone, calcareous stone, 
clinker stone, clinker ballast, coasting) building 
materials(, concrete, gypsum, lime, limestone, 
pitch,silica

-In the name of: sanad constraction indusries comبأسم : رشكة سند للصناعات اإلنشائية
pany

Address: ramallah- al masayef . al qaser bldالعنوان : رام الله - املصايف - عامرة القرص ط 3
عنــوان التبليــغ : الــرة - البالــوع - عــامرة الفــارع - 

الطابــق الثالــث 

Address for Services:  
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) 513 (

  Trade Mark No.:26306العالمة التجارية رقم : 26306 
 In Class: 3يف الصنف : 3 

 Date: 01/02/2015التاريخ : 2015/02/01 
مــن اجــل : مســتحرضات تبييــض األقمشــة وغرهــا 

مــن املــواد التــي تســتخدم يف غســيل املالبــس ، 

ــامش  ــس الق ــواد متلي ــون ، م ــف الصح ــواد تنظي م

مســتحرضات   ، األوســاخ  إزالــة  مســتحرضات   ،

، مــواد  التنظيــف والتلميــع والصقــل والكشــط 

كيامويــة لتنظيــف املعــادن وطــالء صفائــح املعــادن 

والســراميك  والبورســالن  والفلــن  والخشــب 

 ، واملنســوجات  والجلــود  والبالســتيك  والزجــاج 

العطــور ، الزيــوت العطريــة.

In Respect of: Bleaching preparations and other 
substances for laundry use, dishwashing deter-
gents, fabric softeners, stain removing prepara-
tions; cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations, chemical agents for cleaning metal, 
enameled sheet metal, wood, cork, porcelain, ce-
ramic, glass, plastic, leather and textiles; perfum-
ery, essential oils.

ــد كومبنــي كاي جــي  بأســم : هينــكل إيــه جــي آن

إيــه إيــه

In the name of: Henkel AG & Co. KGaA

العنــوان : هينــكل ســرتاب 67 ، دي- 40589 

ــا ــيلدورف ، أملاني دوس

Address: Henkelstra?e 67, D-40589 Düsseldorf, 
Germany

ــف  ــرة. هات ــغ : ص.ب 74472 الب ــوان التبلي عن

 2989760
Address for Services:  

) 514 (

  Trade Mark No.:26307العالمة التجارية رقم : 26307 
 In Class: 5يف الصنف : 5 

 Date: 01/02/2015التاريخ : 2015/02/01 
ــح  ــة الروائ ــواد إزال ــرة وم ــواد مطه ــل : م ــن اج م

الكريهــة ليســت لإلســتخدام اآلدمــي ، مــواد تلطيف 

ــة الروائــح الكريهــة مــن الجــو. الجــو وإزال

In Respect of: Disinfectants and deodorizing 
agents, not for personal use, air refreshing and air 
deodorizing agents.

ــي كاي جــي  ــد كومبن ــه جــي آن ــكل إي بأســم : هين

إيــه إيــه

In the name of: Henkel AG & Co. KGaA

العنــوان : هينــكل ســرتاب 67 ، دي- 40589 

ــا ــيلدورف ، أملاني دوس

Address: Henkelstra?e 67, D-40589 Düsseldorf, 
Germany
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ــف  ــرة. هات ــغ : ص.ب 74472 الب ــوان التبلي عن

 2989760
Address for Services:  

) 515 (

  Trade Mark No.:26308العالمة التجارية رقم : 26308 
 In Class: 35يف الصنف : 35 

 Date: 01/02/2015التاريخ : 2015/02/01 
وادارة  واالعــالن  الدعايــه  : خدمــات  اجــل  مــن 

املكتبــي. النشــاط  وتفعيــل  االعــامل  وتوجيــه 

In Respect of: advertising,business,management 
business,administrations.

In the name of: sharekat eklel aljabal lilzohorبأسم : رشكة اكليل الجبل للزهور
العنــوان : عــامرة النعــامن - ط اريض - البالــوع - 

ــه ــول - رام الل ــالزا م ــف ب خل

Address: AMRET ALNOMAN - GROUND Fl 
ALBALOUA - KHALF PALZA MALL RA-
MALLAH

 :Address for Servicesعنوان التبليغ : املحاميه مرادي أبو عواد 

) 516 (

  Trade Mark No.:26309العالمة التجارية رقم : 26309 
 In Class: 30يف الصنف : 30 

 Date: 01/02/2015التاريخ : 2015/02/01 
In Respect of: SWEETS AND CANDIESمن اجل : حلويات وسكاكر

بأســم : مؤسســة مهــا الجفــايل لتســويق املــواد 

الغذائيــة

In the name of: MAHA AL JUFFALI DISTIBU-
TION

Address: SAUDIA ARABIA -JADAHالعنوان : السعودية- جدة
تفوح-رشكــة  طريــق  الخليــل   : التبليــغ  عنــوان 

الجامنــة 

Address for Services:  
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) 517 (

  Trade Mark No.:26310العالمة التجارية رقم : 26310 
 In Class: 30يف الصنف : 30 

 Date: 01/02/2015التاريخ : 2015/02/01 
In Respect of: SWEETS AND CANDIESمن اجل : حلويات وسكاكر

بأســم : مؤسســة مهــا الجفــايل لتســويق املــواد 

الغذائيــة

In the name of: MAHA AL JUFFALI DISTIBU-
TION

Address: SAUDIA ARABIA -JADAHالعنوان : السعودية- جدة
تفوح-رشكــة  طريــق  الخليــل   : التبليــغ  عنــوان 

الجامنــة 

Address for Services:  

) 518 (

  Trade Mark No.:26311العالمة التجارية رقم : 26311 
 In Class: 30يف الصنف : 30 

 Date: 01/02/2015التاريخ : 2015/02/01 
In Respect of: SWEETS AND CANDIESمن اجل : حلويات وسكاكر

بأســم : مؤسســة مهــا الجفــايل لتســويق املــواد 

الغذائيــة

In the name of: MAHA AL JUFFALI DISTIBU-
TION

Address: SAUDIA ARABIA -JADAHالعنوان : السعودية- جدة
تفوح-رشكــة  طريــق  الخليــل   : التبليــغ  عنــوان 

الجامنــة 

Address for Services:  

) 519 (
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  Trade Mark No.:26312العالمة التجارية رقم : 26312 
 In Class: 30يف الصنف : 30 

 Date: 01/02/2015التاريخ : 2015/02/01 
In Respect of: SWEETS AND CANDIESمن اجل : حلويات وسكاكر

بأســم : مؤسســة مهــا الجفــايل لتســويق املــواد 

الغذائيــة

In the name of: MAHA AL JUFFALI DISTIBU-
TION

Address: SAUDIA ARABIA -JADAHالعنوان : السعودية- جدة
تفوح-رشكــة  طريــق  الخليــل   : التبليــغ  عنــوان 

الجامنــة 

Address for Services:  

) 520 (

  Trade Mark No.:26313العالمة التجارية رقم : 26313 
 In Class: 30يف الصنف : 30 

 Date: 01/02/2015التاريخ : 2015/02/01 
In Respect of: SWEETS AND CANDIESمن اجل : حلويات وسكاكر

بأســم : مؤسســة مهــا الجفــايل لتســويق املــواد 

الغذائيــة

In the name of: MAHA AL JUFFALI DISTIBU-
TION

Address: SAUDIA ARABIA -JADAHالعنوان : السعودية- جدة
تفوح-رشكــة  طريــق  الخليــل   : التبليــغ  عنــوان 

الجامنــة 

Address for Services:  

) 521 (

  Trade Mark No.:26314العالمة التجارية رقم : 26314 
 In Class: 30يف الصنف : 30 

 Date: 01/02/2015التاريخ : 2015/02/01 
In Respect of: SWEETS AND CANDIESمن اجل : حلويات وسكاكر
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بأســم : مؤسســة مهــا الجفــايل لتســويق املــواد 

الغذائيــة

In the name of: MAHA AL JUFFALI DISTIBU-
TION

Address: SAUDIA ARABIA -JADAHالعنوان : السعودية- جدة
تفوح-رشكــة  طريــق  الخليــل   : التبليــغ  عنــوان 

الجامنــة 

Address for Services:  

) 522 (

  Trade Mark No.:26315العالمة التجارية رقم : 26315 
 In Class: 30يف الصنف : 30 

 Date: 01/02/2015التاريخ : 2015/02/01 
In Respect of: SWEETS AND CANDIESمن اجل : حلويات وسكاكر

بأســم : مؤسســة مهــا الجفــايل لتســويق املــواد 

الغذائيــة

In the name of: MAHA AL JUFFALI DISTIBU-
TION

Address: SAUDIA ARABIA -JADAHالعنوان : السعودية- جدة
تفوح-رشكــة  طريــق  الخليــل   : التبليــغ  عنــوان 

الجامنــة 

Address for Services:  

) 523 (

  Trade Mark No.:26316العالمة التجارية رقم : 26316 
 In Class: 30يف الصنف : 30 

 Date: 01/02/2015التاريخ : 2015/02/01 
In Respect of: SWEETS AND CANDIESمن اجل : حلويات وسكاكر

بأســم : مؤسســة مهــا الجفــايل لتســويق املــواد 

الغذائيــة

In the name of: MAHA AL JUFFALI DISTIBU-
TION

Address: SAUDIA ARABIA -JADAHالعنوان : السعودية- جدة
تفوح-رشكــة  طريــق  الخليــل   : التبليــغ  عنــوان 

الجامنــة 

Address for Services:  
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) 524 (

Trade Mark No.: 26317 العالمة التجارية رقم : 26317 
In Class: 30 يف الصنف : 30 

Date: 01/02/2015 التاريخ : 2015/02/01 
In Respect of: SWEETS AND CANDIESمن اجل : حلويات وسكاكر

بأســم : مؤسســة مهــا الجفــايل لتســويق املــواد 

الغذائيــة

In the name of: MAHA AL JUFFALI DISTIBU-
TION

Address: SAUDIA ARABIA -JADAHالعنوان : السعودية- جدة
ــة  ــق ت   فوح-رشك ــل طري ــغ : الخلي ــوان التبلي عن

ــة  الجامن

  :Address for Services

) 525 (

  Trade Mark No.:26318العالمة التجارية رقم : 26318 
 In Class: 3يف الصنف : 3 

 Date: 02/02/2015التاريخ : 2015/02/02 
مــن اجــل : املســتحرضات الخاصــة بتبييض األقمشــة 
ــس،  ــيل املالب ــتخدمة لغس ــواد املس ــن امل ــا م وغره
ومســتحرضات التنظيــف والتلميــع والفــرك والصقــل 
والكشــط وإزالــة األوســاخ، ومــواد إزالــة الشــحوم؛ 
الروائــح  الصابــون؛  وبــرش  بأنواعــه،  الصابــون 
العطريــة، والزيــوت األساســية )الطيــارة(؛ مــواد 
التجميــل والتزيــن، ومســتحرضات العنايــة بالجســم 
وبالشــعر؛ مســتحرضات تنظيــف األســنان، ومعاجــن 
مســتحرضات  الشــامبو،  أنــواع  وكافــة  الحالقــة؛ 
املنظفــات  أنــواع  وكافــة  الشــخصية  العنايــة 
واملنظفــات الســائلة واملنظفــات الكيامويــة الجافــة 
الــواردة ضمــن  وامللمعــات واملطهــرات الســائلة 

الصنــف 3

In Respect of: Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring, Furbishing and abrasive preparations, 
degreasing preparations; all kind of soaps, soap 
powder; ; perfumery, essential oils, cosmetics, 
Cosmetic for hair and body care; dentifrices, 
Shaving preparations; shampoos, personal care 
preparations; all kinds of detergent, liquid de-
tergent, dry chemical detergent, polishes, Liquid 
cleansers included in class 3
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.In the name of: Sigma Detergents Industry Coبأسم : رشكة سيجام لصناعة املنظفات
Address: Amman, Jordanالعنوان : عامن، اململكة األردنية الهاشمية

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

Address for Services:  

) 526 (

  Trade Mark No.:26320العالمة التجارية رقم : 26320 
 In Class: 31يف الصنف : 31 

 Date: 02/02/2015التاريخ : 2015/02/02 
ومنتجــات  الزراعيــة  الحاصــالت   : اجــل  مــن 

البســاتن والغابــات والحبــوب الفواكــه والخــرضاوات 

والزهــور  الحيــة  النباتــات  البــذور-  الطازجــة– 

للحيوانــات الغذائيــة  املــواد  الطبيعيــة- 

In Respect of: Agricultural, horticultural and for-
estry 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 altaibat lltwredat walisبأسم : رشكة الطيبات للتوريدات واالستثامر
tithmar

Address: alkhalilالعنوان : الخليل واد الهرية بجانب فرن الرشيد
ــة بجانــب فــرن  ــل واد الهري ــغ : الخلي ــوان التبلي عن

الرشــيد 

Address for Services :  alkhalil

) 527 (

  Trade Mark No.:26322العالمة التجارية رقم : 26322 
 In Class: 30يف الصنف : 30 

 Date: 03/02/2015التاريخ : 2015/02/03 
In Respect of: SWEETS AND CANDIESمن اجل : السكاكر والحلويات

 In the name of: IZZAT AHMAD MAMOUD ALبأسم : عزات احمد محمود الطل
TAL

Address: AL KHALILالعنوان : الخليل الظاهرية
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Address for Services :  AL KHALILعنوان التبليغ : الخليل الظاهرية 

) 528 (

  Trade Mark No.:26324العالمة التجارية رقم : 26324 
 In Class: 5يف الصنف : 5 

 Date: 03/02/2015التاريخ : 2015/02/03 
In Respect of: BANDAGESمن اجل : ضامدات طبية

 In the name of: SHARIKAT GOLDEN CAREبأسم : رشكة جولدن كر لتجارة النرثيات
LITEGARET ALNATHRIAT

Address: HEBRON RAS AL JOURAالعنوان : الخليل راس الجورة 2250891

-Address for Services :  HEBRON RAS AL JOUعنوان التبليغ : الخليل راس الجورة 2250891 
RA

) 529 (

  Trade Mark No.:26331العالمة التجارية رقم : 26331 
 In Class: 16يف الصنف : 16 

 Date: 03/02/2015التاريخ : 2015/02/03 
 In Respect of: BABY DIAPERS ,HYGIENICمن اجل : حفاظات اطفال , ورق صحي

PAPER
-In the name of: MURAD ALI THEYAB RAبأسم : مراد عيل ذياب ربايعة

BAY’AH
العنوان : جنن - ميثلون - جوال 

0599826328
Address: JINEEN - METHALUON

جــوال   - ميثلــون   - جنــن   : التبليــغ  عنــوان 

 0 5 9 9 8 2 6 3 2 8
Address for Services :  JINEEN - METHALUON
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) 530 (

  Trade Mark No.:26332العالمة التجارية رقم : 26332 
 In Class: 43يف الصنف : 43 

 Date: 03/02/2015التاريخ : 2015/02/03 
مــن اجــل : خدمــات تقديــم الطعــام والــراب، 

الحانــات  خدمــات  شــوب،  الكــويف  خدمــات 

الخدمــة،  ذاتيــة  املطاعــم  خدمــات  )البــارات(، 

مطاعــم متنقلــة، الكافيتريــا ، خدمــات تقديــم 

واملروبــات  والبــاردة  الســاخنة  املروبــات 

والحلويــات. الخفيفــة  الوجبــات  الخفيفــة، 

In Respect of: Services for food and beverages ca-

tering, coffee shop services, bar services ,self ser-

vice restaurant, canteens, cafeterias, services for 

serving hot drinks, cold drink, soft drinks, snack-

bars and sweets.

-In the name of: RAMZY LOUIS YACOUB ANبأسم : رمزي لويس يعقوب اندون
DON

 -Address: MANGER STREET – BETHLEHEMالعنوان : شارع املهد – بيت لحم – فلسطن
PALESTINE

عنــوان التبليــغ : شــارع املهــد – بيــت لحــم – 

فلســطن 

Address for Services  :  MANGER STREET – 
BETHLEHEM- PALESTINE

مالحظــة : ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة 

واألرقــام ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 

) 531 (

  Trade Mark No.:26333العالمة التجارية رقم : 26333 
 In Class: 5يف الصنف : 5 

 Date: 03/02/2015التاريخ : 2015/02/03 
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ــة؛  ــة والبيطري ــتحرضات الصيدالني ــل : املس ــن اج م

مــواد  طبّيــة؛  لغايــات  الصحّيــة  املســتحرضات 

أو  الطبــّي  لإلســتعامل  املعــّدة  الحميــة  واغذيــة 

مكمــالت  واألطفــال؛  للرضــع  وأغذيــة  البيطــري 

للحميــة الغذائيــة لإلنســان والحيــوان؛ اللصقــات 

ومــواد الضــامد؛ مــواد حشــو األســنان وشــمع طــّب 

األســنان؛ املطّهــرات؛ املســتحرضات إلبــادة الحــرات 

والحيوانــات الضــاّرة؛ مبيــدات الفطريــات ومبيــدات 

األعشــاب.

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; di-
etary supplements for humans and animals; plas-
ters, materials for dressings; material for stopping 
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for 
destroying vermin; fungicides, herbicides

In the name of: Novartis AGبأسم : نوفارتس ايه جي
Address: 4002 Basel, Switzerlandالعنوان : 4002 بازل، سويرسا

: عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة،  التبليــغ  عنــوان 

اللــه  74,رام  ص.ب  محامــون، 

Address for Services:  

) 532 (

  Trade Mark No.:26334العالمة التجارية رقم : 26334 
 In Class: 37يف الصنف : 37 

 Date: 03/02/2015التاريخ : 2015/02/03 
ــة  ــب؛ صيان ــالح والرتكي ــات االص ــل : خدم ــن اج م

واألجهــزة  الحاســوب  عتــاد  واصــالح  وتركيــب 

اإللكرتونيــة  واألجهــزة  بالحاســوب  امللحقــة 

يف  االستشــارية  الخدمــات  باملســتهلك؛  الخاصــة 

ــاد الحاســوب واألجهــزة امللحقــة  ــة عت مجــال صيان

الخاصــة  اإللكرتونيــة  واألجهــزة  بالحاســوب 

باملســتهلك؛ خدمــات الرتكيــب والصيانــة والخدمات 

االستشــارية وخدمــات الدعــم التقنــي املتعلقــة 

والتدفئــة  والتهويــة  الهــواء  وتكييــف  باإلضــاءة 

ووســائل  واالجهــزة  واملراقبــة  واالمــن  واالنــذار 

املنزليــة. باملكننــة  الخاصــة  التحكــم واالنظمــة 

In Respect of: Repair and installation services; 
maintenance, installation and repair of comput-
er hardware, computer peripherals and consumer 
electronic devices; consulting services in the field 
of maintenance of computer hardware, comput-
er peripherals, and consumer electronic devices; 
installation, maintenance, consulting, and techni-
cal support services with respect to lighting, air 
conditioning, ventilation, heating, alarm, security, 
surveillance, and home automation devices, con-
trols, and systems.

.In the name of: Apple Incبأسم : أبل انك.
العنــوان : 1 انفينيــت لــوب، كوبرتينــو، كاليفورنيــا 

95014، الواليــات املتحــدة األمريكية
Address: 1 Infinite Loop, Cupertino, California 
95014, United States of America

عنــوان التبليــغ : عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة، 

اللــه  74,رام  ص.ب  محامــون، 

Address for Services:  
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) 533 (

  Trade Mark No.:26335العالمة التجارية رقم : 26335 
 In Class: 38يف الصنف : 38 

 Date: 03/02/2015التاريخ : 2015/02/03 
والالســلكية؛  الســلكية  االتصــاالت   : اجــل  مــن 

الســلكية  واالتصــاالت  االتصــاالت  خدمــات 

الحاســوب واالتصــال  االتصــال عــر  والالســلكية؛ 

واإلبــراق  التلكــس  خدمــات  الحواســيب؛  بــن 

ونقــل  جمــع  خدمــات  الهاتفيــة؛  والخدمــات 

البيانــات واملعلومــات  نقــل  والرســائل؛  الفاكــس 

بواســطة الوســائل االلكرتونيــة والحواســيب واإلبــراق 

والراديــو والطابعــات عــن بعــد والرســائل عــن 

بعــد والريــد االلكــرتوين والناســخات الالســلكية 

)الفاكــس( والتلفزيــون واملوجــات الدقيقــة الصغــرى 

)مايكروويــف( وأشــعة الليــزر واألقــامر االصطناعيــة 

لالتصــاالت أو وســائل االتصــاالت االلكرتونيــة؛ توفــر 

شــبكات  عــر  والالســلكية  الســلكية  االتصــاالت 

االتصــاالت االلكرتونيــة؛ نقــل البيانــات واملســتندات 

الكرتونيــا عــر االنرتنــت أو غرهــا مــن شــبكات 

االتصــاالت االلكرتونيــة؛ خدمــات الريــد االلكــرتوين؛ 

تســليم الرســائل بواســطة النقــل االلكــرتوين؛ الرتاســل 

الرقمــي الالســليك وخدمــات النــداء اآليل وخدمــات 

ــي متكــن  ــا الخدمــات الت ــد االلكــرتوين مبــا فيه الري

ــر  ــائل ع ــتالم الرس ــال و/أو اس ــن إرس ــتخدم م املس

ــزة  ــر أجه ــتئجار وتأج ــلكية؛ اس ــات الس ــبكة بيان ش

االتصــاالت وصناديــق الريــد االلكرتونيــة؛ خدمــات 

لوحــات  توفــر  خدمــات  االلكرتونيــة؛  االخبــار 

النــرات املبــارشة )أن اليــن( إلرســال الرســائل بــن 

مســتخدمي الحاســوب؛ خدمــات الدخــول والوصــول 

توفــر  والالســلكية؛  الســلكية  االتصــاالت  عــر 

ــلكية  ــاالت الس ــطة االتص ــول بواس ــول والوص الدخ

والالســلكية اىل املواقــع االلكرتونيــة؛ توفــر الدخــول 

ــط إىل  عــر االتصــاالت الســلكية والالســلكية والرواب

قواعــد البيانــات الحاســوبية والفهــارس عــر االنرتنت 

وغرهــا مــن شــبكات االتصــاالت االلكرتونيــة؛ توفــر 

ــن( ــارشة )ان الي ــات املب ــد البيان ــول إىل قواع الدخ

In Respect of: Telecommunications; communi-
cation and telecommunication services; commu-
nication by computer, computer intercommuni-
cation; telex, telegram and telephone services; 
facsimile, message collection and transmission 
services; transmission of data and of information 
by electronic means, computer, cable, radio, tele-
printer, teletter, electronic mail, telecopier, tele-
vision, microwave, laser beam, communications 
satellite or electronic communication means; pro-
viding wireless telecommunications via electron-
ic communications networks; electronic transmis-
sion of data and documentation via the Internet 
or other electronic communications networks; 
electronic mail services; delivery of messages by 
electronic transmission; wireless digital messag-
ing, paging services, and electronic mail services, 
including services that enable a user to send and/
or receive messages through a wireless data net-
work; rental and hire of communication appara-
tus and electronic mail-boxes; electronic news 
services; providing online bulletin boards for the 
transmission of messages among computer users; 
telecommunication access services; providing 
telecommunication access to websites; providing 
telecommunications access and links to computer 
databases and directories via the Internet and oth-
er electronic communications networks; provid-
ing access to online searchable databases of text 
data, image, audio, video and multimedia content; 
providing telecommunication access to electronic 
communications networks with means of,
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القابلــة للبحــث فيهــا والخاصــة بالنصــوص والبيانات 

والصــور واملحتويــات الســمعية واملرئيــة واملتعــددة 

الوســائط؛ توفــر الدخــول عــر االتصــاالت الســلكية 

االلكرتونيــة  االتصــاالت  شــبكات  إىل  والالســلكية 

ــل  ــن الوص ــات وعناوي ــف البيان ــائل تعري ــع وس م

وإدارتهــا  وتوزيعهــا  وجمعهــا  موقعهــا  وتحديــد 

لخــوادم الحواســيب األخــرى ووحــدات املعالجــة 

للحاســوب ومســتخدمي الحواســيب؛ توفــر الدخــول 

إىل مواقــع التواصــل االجتامعــي؛ توفــر خدمــات 

ــتخدمن  ــة املس ــة هوي ــدا مطابق ــاالت وتحدي االتص

لنقــل التســجيالت املوســيقية والبرصيــة والســمعية 

عــر شــبكات االتصــال؛ توفــر خدمــات الدخــول 

ــبكات  ــلكية إىل ش ــلكية والالس ــاالت الس ــر االتص ع

االتصــاالت االلكرتونيــة لنقــل املحتويــات الســمعية 

أو  الوســائط  املتعــددة  املحتويــات  أو  والفيديــو 

اســتقبالها؛ نقــل املحتويــات الســمعية والفيديــو 

أو املحتويــات املتعــددة الوســائط الرقميــة عــر 

االتصــاالت الســلكية والالســلكية؛ النقــل اإللكــرتوين 

للملفــات الســمعية وملفــات الفيديــو عر الحاســوب 

وشــبكات االتصــاالت االلكرتونيــة األخــرى؛ البــث 

اإلذاعيــة  الرامــج  بــث  الفيديــو؛  بــث  الصــويت؛ 

والتلفزيونيــة أو نقلهــا؛ بــث محتويــات الفيديــو أو 

نقلهــا عــر شــبكة حاســوب عامليــة؛ تدفــق محتــوى 

الفيديــو عــر شــبكة حاســوب عامليــة؛ تحميــل 

ــة؛  ــر شــبكة حاســوب عاملي ــة ع ــات الصوتي املحتوي

خدمــات البــث عــر شــبكة االنرتنــت؛ خدمــات 

تقديــم املعلومــات واملشــورة واالستشــارات املتعلقــة 

ــا. ــابق ذكره ــات الس ــع الخدم بجمي

identifying, locating, grouping, distributing, and 
managing data and links to third-party computer 
servers, computer processors and computer users; 
providing access to social networking websites; 
communication services, namely, matching users 
for the transfer of music, video and audio record-
ings via communication networks; providing tele-
communications access to electronic communica-
tion networks, for transmission or reception of 
audio, video or multimedia content; transmission 
of digital audio, video, and multimedia content 
by telecommunications; electronic transmission 
of audio and video files via computer and oth-
er electronic communications networks; audio 
broadcasting; video broadcasting; broadcasting 
or transmission of radio and television programs; 
broadcasting or transmission of video content via 
a global computer network; streaming of video 
content via a global computer network; streaming 
of audio content via a global computer network; 
webcasting services; information, advisory and 
consultancy services relating to all the aforesaid

.In the name of: Apple Incبأسم : أبل انك.
العنــوان : 1 انفينيــت لــوب، كوبرتينــو، كاليفورنيــا 

ــة ــات املتحــدة األمريكي 95014، الوالي
Address: 1 Infinite Loop, Cupertino, California 
95014, United States of America

وفــؤاد ورجــا شــحادة،  عزيــز   : التبليــغ  عنــوان 

اللــه  74,رام  ص.ب  محامــون، 

Address for Services:  

) 534 (

  Trade Mark No.:26336العالمة التجارية رقم : 26336 
 In Class: 42يف الصنف : 42 

 Date: 03/02/2015التاريخ : 2015/02/03 
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والتكنولوجيــة  العلميــة  الخدمــات   : اجــل  مــن 

بهــا؛  املتعلقــة  والتصميــم  البحــث  وخدمــات 

برمجــة  الصناعــي؛  والبحــث  التحليــل  خدمــات 

الحاســوب؛ تصميــم العتــاد والرمجيــات الحاســوبية 

واالجهــزة امللحقــة بالحاســوب وتطويرهــا؛ تصميــم 

ــة  ــوبية الخاص ــات الحاس ــة الرمجي ــر وصيان وتطوي

ــكالم  ــة وال ــة الطبيعي ــى اللغ ــرف ع ــال التع يف مج

املنطــوق واملتكلــم واللغــة والتعــرف عــى الصــوت 

ــاد  ــر العت ــة؛ تأج ــة الصوتي ــى البصم ــرف ع والتع

والرمجيــات الحاســوبية؛ الخدمــات االستشــارية 

املتعلقــة بالعتــاد والرمجيــات الحاســوبية؛ خدمــات 

الدعــم واملســاعدة والخدمــات االستشــارية املتعلقة 

البيانــات  وقواعــد  الحواســيب  أنظمــة  بتطويــر 

)ان- املبــارشة  املعلومــات  توفــر  والتطبيقــات؛ 

الحاســوبية؛  والرمجيــات  العتــاد  حــول  اليــن( 

خدمــات إنشــاء املواقــع االلكرتونيــة وتصميمهــا 

وصيانتهــا؛ خدمــات اســتضافة املواقــع االلكرتونيــة؛ 

ــي تتضمــن  ــر خدمــة التطبيقــات الت خدمــات موف

الرمجيــات الحاســوبية؛ خدمــات موفــر خدمــة 

ــات املســتخدمة  التطبيقــات التــي تتضمــن الرمجي

البيانيــة والصــور  النصــوص والرســوم  يف إنشــاء 

ــات ذات  ــة واملحتوي ــمعية واملرئي ــات الس واملحتوي

االلكرتونيــة  واملنشــورات  املتعــددة  الوســائط 

ــتقبالها  ــا واس ــا ونقله ــا وتنزيله ــا وتوزيعه وتأليفه

وتشــغيلها وتحريرهــا واســتخراجها وتشــفرها وحــل 

ــات  ــا؛ خدم ــا وتنظيمه ــا وتخزينه تشــفرها وعرضه

موفــر خدمــة التطبيقــات التــي تتضمــن الرمجيــات 

املســتخدمة مــع الرمجيــات الخاصــة بالتعــرف عــى 

الصــوت وتطبيقــات الرمجيــات الحاســوبية املــزودة 

ــات الحاســوبية  ــر الرمجي ــة؛ توف ــات صوتي بإمكاني

ــر  ــل؛ توف ــة للتنزي ــر القابل ــن( غ ــارشة )ان-الي املب

ــات  ــول عــى البيان ــث لغايــة الحص محــركات بح

عــر شــبكة االنرتنــت وغرهــا مــن شــبكات االتصــال 

ــارشة  ــات املب ــارس للمعلوم ــاء فه ــة؛ إنش االلكرتوني

)أن اليــن( واملواقــع وغرهــا مــن املصــادر املتوفــرة 

ــاالت؛  ــبكات االتص ــن ش ــا م ــت وغره ــى االنرتن ع

خدمــات تخزيــن البيانــات الكرتونيــا؛ خدمــات 

شــبكات العالقــات االجتامعيــة املبــارشة )ان-اليــن(؛ 

ــات ــبكات العالق ــرتوين لش ــع الك ــر موق توف

In Respect of: Scientific and technological ser-
vices and research and design relating thereto; in-
dustrial analysis and research services; computer 
programming; design and development of com-
puter hardware and software and peripherals; de-
sign, development and maintenance of proprietary 
computer software in the field of natural language, 
speech, speaker, language, voice recognition, 
and voice-print recognition; rental of computer 
hardware and software; computer hardware and 
software consulting services; support and consul-
tation services for developing computer systems, 
databases and applications; providing computer 
hardware or software information online; website 
creation, design and maintenance services; web-
site hosting services; application service provider 
)ASP( services featuring computer software; ap-
plication service provider )ASP( services featur-
ing software for creating, authoring, distributing, 
downloading, transmitting, receiving, playing, 
editing, extracting, encoding, decoding, display-
ing, storing and organizing text, graphics, images, 
audio, video, and multimedia content, and elec-
tronic publications; application service provid-
er )ASP( services featuring software for use in 
connection with voice recognition software and 
voice-enabled software applications; providing 
online non-downloadable software; providing 
search engines for obtaining data via the internet 
and other electronic communications networks; 
creating indexes of online information, websites 
and other resources available on the Internet and 
other communications networks; electronic data 
storage services; online social networking ser-
vices; providing a social networking website; 
cartography and mapping services; information, 
advisory and consultancy services relating to all 
the aforesaid.
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ووضــع  الخرائــط  رســم  خدمــات  اجتامعيــة؛ 

ــورة  ــات واملش ــم املعلوم ــات تقدي ــط؛ خدم الخرائ

واالستشــارات املتعلقــة بــكل مــا ســبق ذكــره.

.In the name of: Apple Incبأسم : أبل انك.
العنــوان : 1 انفينيــت لــوب، كوبرتينــو، كاليفورنيــا 

95014، الواليــات املتحــدة األمريكيــة
Address: 1 Infinite Loop, Cupertino, California 
95014, United States of America

عنــوان التبليــغ : عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة، 

اللــه  74,رام  ص.ب  محامــون، 

Address for Services:  

) 535 (

  Trade Mark No.:26337العالمة التجارية رقم : 26337 
 In Class: 37يف الصنف : 37 

 Date: 03/02/2015التاريخ : 2015/02/03 
ــة  ــب؛ صيان ــالح والرتكي ــات االص ــل : خدم ــن اج م

واألجهــزة  الحاســوب  عتــاد  واصــالح  وتركيــب 

امللحقــة بالحاســوب واألجهــزة اإللكرتونيــة الخاصــة 

باملســتهلك؛ الخدمــات االستشــارية يف مجــال صيانــة 

عتــاد الحاســوب واألجهــزة امللحقــة بالحاســوب 

باملســتهلك؛  الخاصــة  اإللكرتونيــة  واألجهــزة 

خدمــات الرتكيــب والصيانــة والخدمات االستشــارية 

باإلضــاءة  املتعلقــة  التقنــي  الدعــم  وخدمــات 

واالنــذار  والتدفئــة  والتهويــة  الهــواء  وتكييــف 

التحكــم  ووســائل  واالجهــزة  واملراقبــة  واالمــن 

واالنظمــة الخاصــة باملكننــة املنزليــة.

In Respect of: Repair and installation services; 

maintenance, installation and repair of comput-

er hardware, computer peripherals and consumer 

electronic devices; consulting services in the field 

of maintenance of computer hardware, comput-

er peripherals, and consumer electronic devices; 

installation, maintenance, consulting, and techni-

cal support services with respect to lighting, air 

conditioning, ventilation, heating, alarm, security, 

surveillance, and home automation devices, con-

trols, and systems.
.In the name of: Apple Incبأسم : أبل انك.

العنــوان : 1 انفينيــت لــوب، كوبرتينــو، كاليفورنيــا 

95014، الواليــات املتحــدة األمريكيــة

Address: 1 Infinite Loop, Cupertino, California 

95014, United States of America

عنــوان التبليــغ : عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة، 

اللــه  74,رام  ص.ب  محامــون، 

Address for Services:  
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  Trade Mark No.:26338العالمة التجارية رقم : 26338 
 In Class: 38يف الصنف : 38 

 Date: 03/02/2015التاريخ : 2015/02/03 
والالســلكية؛  الســلكية  االتصــاالت   : اجــل  مــن 

الســلكية  واالتصــاالت  االتصــاالت  خدمــات 

والالســلكية؛ االتصــال عــر الحاســوب واالتصــال 

واإلبــراق  التلكــس  خدمــات  الحواســيب؛  بــن 

ونقــل  جمــع  خدمــات  الهاتفيــة؛  والخدمــات 

الفاكــس والرســائل؛ نقــل البيانــات واملعلومــات 

والحواســيب  االلكرتونيــة  الوســائل  بواســطة 

واإلبــراق والراديــو والطابعــات عــن بعــد والرســائل 

عــن بعــد والريــد االلكــرتوين والناســخات الالســلكية 

الدقيقــة  واملوجــات  والتلفزيــون  )الفاكــس( 

ــامر  ــزر واألق ــعة اللي ــف( وأش ــرى )مايكرووي الصغ

االتصــاالت  وســائل  أو  لالتصــاالت  االصطناعيــة 

االلكرتونيــة؛ توفــر االتصــاالت الســلكية والالســلكية 

عــر شــبكات االتصــاالت االلكرتونيــة؛ نقــل البيانــات 

واملســتندات الكرتونيــا عــر االنرتنــت أو غرهــا 

مــن شــبكات االتصــاالت االلكرتونيــة؛ خدمــات 

الريــد االلكــرتوين؛ تســليم الرســائل بواســطة النقــل 

ــات  ــليك وخدم ــي الالس ــل الرقم ــرتوين؛ الرتاس االلك

ــا  ــد االلكــرتوين مبــا فيه ــداء اآليل وخدمــات الري الن

ــال و/ ــن إرس ــتخدم م ــن املس ــي متك ــات الت الخدم

ــلكية؛  ــات الس ــبكة بيان ــر ش ــائل ع ــتالم الرس أو اس

االتصــاالت وصناديــق  أجهــزة  وتأجــر  اســتئجار 

ــة؛  ــار االلكرتوني ــات االخب ــة؛ خدم ــد االلكرتوني الري

خدمــات توفــر لوحــات النــرات املبــارشة )أن 

اليــن( إلرســال الرســائل بــن مســتخدمي الحاســوب؛ 

االتصــاالت  عــر  والوصــول  الدخــول  خدمــات 

الســلكية والالســلكية؛ توفــر الدخــول والوصــول 

اىل  والالســلكية  الســلكية  االتصــاالت  بواســطة 

املواقــع االلكرتونيــة؛ توفــر الدخــول عــر االتصــاالت

In Respect of: Telecommunications; communi-
cation and telecommunication services; commu-
nication by computer, computer intercommuni-
cation; telex, telegram and telephone services; 
facsimile, message collection and transmission 
services; transmission of data and of information 
by electronic means, computer, cable, radio, tele-
printer, teletter, electronic mail, telecopier, tele-
vision, microwave, laser beam, communications 
satellite or electronic communication means; pro-
viding wireless telecommunications via electron-
ic communications networks; electronic transmis-
sion of data and documentation via the Internet 
or other electronic communications networks; 
electronic mail services; delivery of messages by 
electronic transmission; wireless digital messag-
ing, paging services, and electronic mail services, 
including services that enable a user to send and/
or receive messages through a wireless data net-
work; rental and hire of communication appara-
tus and electronic mail-boxes; electronic news 
services; providing online bulletin boards for the 
transmission of messages among computer users; 
telecommunication access services; providing 
telecommunication access to websites; providing 
telecommunications access and links to computer 
databases and directories via the Internet and oth-
er electronic communications networks; provid-
ing access to online searchable databases of text,
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الســلكية والالســلكية والروابــط إىل قواعــد البيانــات 

ــن  ــا م ــت وغره ــر االنرتن ــارس ع ــوبية والفه الحاس

ــول  ــة؛ توفــر الدخ ــاالت االلكرتوني ــبكات االتص ش

إىل قواعــد البيانــات املبــارشة )ان اليــن( القابلــة 

والبيانــات  بالنصــوص  والخاصــة  فيهــا  للبحــث 

والصــور واملحتويــات الســمعية واملرئيــة واملتعــددة 

الوســائط؛ توفــر الدخــول عــر االتصــاالت الســلكية 

االلكرتونيــة  االتصــاالت  إىل شــبكات  والالســلكية 

ــل  ــن الوص ــات وعناوي ــف البيان ــائل تعري ــع وس م

وتحديــد موقعهــا وجمعهــا وتوزيعهــا وإدارتهــا 

ــة  ــدات املعالج ــرى ووح ــيب األخ ــوادم الحواس لخ

للحاســوب ومســتخدمي الحواســيب؛ توفــر الدخول 

ــات  ــر خدم ــي؛ توف ــل االجتامع ــع التواص إىل مواق

ــة املســتخدمن  ــة هوي ــدا مطابق االتصــاالت وتحدي

لنقــل التســجيالت املوســيقية والبرصيــة والســمعية 

ــول  ــات الدخ ــر خدم ــال؛ توف ــبكات االتص ــر ش ع

ــبكات  ــلكية إىل ش ــلكية والالس ــاالت الس ــر االتص ع

االتصــاالت االلكرتونيــة لنقــل املحتويــات الســمعية 

أو  الوســائط  املتعــددة  املحتويــات  أو  والفيديــو 

اســتقبالها؛ نقــل املحتويــات الســمعية والفيديــو 

الرقميــة  الوســائط  املتعــددة  املحتويــات  أو 

النقــل  والالســلكية؛  الســلكية  االتصــاالت  عــر 

ــو  ــات الفيدي ــمعية وملف ــات الس ــرتوين للملف اإللك

ــة  ــاالت االلكرتوني ــبكات االتص ــوب وش ــر الحاس ع

األخــرى؛ البــث الصــويت؛ بــث الفيديــو؛ بــث الرامــج 

ــات  ــث محتوي ــا؛ ب ــة أو نقله ــة والتلفزيوني اإلذاعي

الفيديــو أو نقلهــا عــر شــبكة حاســوب عامليــة؛ 

الفيديــو عــر شــبكة حاســوب  تدفــق محتــوى 

ــبكة  ــر ش ــة ع ــات الصوتي ــل املحتوي ــة؛ تحمي عاملي

شــبكة  عــر  البــث  خدمــات  عامليــة؛  حاســوب 

ــورة  ــات واملش ــم املعلوم ــات تقدي ــت؛ خدم االنرتن

واالستشــارات املتعلقــة بجميــع الخدمــات الســابق 

ــا. ذكره

data, image, audio, video and multimedia con-
tent; providing telecommunication access to elec-
tronic communications networks with means of 
identifying, locating, grouping, distributing, and 
managing data and links to third-party computer 
servers, computer processors and computer users; 
providing access to social networking websites; 
communication services, namely, matching users 
for the transfer of music, video and audio record-
ings via communication networks; providing tele-
communications access to electronic communica-
tion networks, for transmission or reception of 
audio, video or multimedia content; transmission 
of digital audio, video, and multimedia content 
by telecommunications; electronic transmission 
of audio and video files via computer and oth-
er electronic communications networks; audio 
broadcasting; video broadcasting; broadcasting 
or transmission of radio and television programs; 
broadcasting or transmission of video content via 
a global computer network; streaming of video 
content via a global computer network; streaming 
of audio content via a global computer network; 
webcasting services; information, advisory and 
consultancy services relating to all the aforesaid

.In the name of: Apple Incبأسم : أبل انك.
العنــوان : 1 انفينيــت لــوب، كوبرتينــو، كاليفورنيــا 

95014، الواليــات املتحــدة األمريكيــة
Address: 1 Infinite Loop, Cupertino, California 
95014, United States of America

عنــوان التبليــغ : عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة، 

اللــه  74,رام  ص.ب  محامــون، 

Address for Services:  
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  Trade Mark No.:26339العالمة التجارية رقم : 26339 
 In Class: 42يف الصنف : 42 

 Date: 03/02/2015التاريخ : 2015/02/03 
والتكنولوجيــة  العلميــة  الخدمــات   : اجــل  مــن 

بهــا؛  املتعلقــة  والتصميــم  البحــث  وخدمــات 

برمجــة  الصناعــي؛  والبحــث  التحليــل  خدمــات 

الحاســوب؛ تصميــم العتــاد والرمجيــات الحاســوبية 

واالجهــزة امللحقــة بالحاســوب وتطويرهــا؛ تصميــم 

ــة  ــوبية الخاص ــات الحاس ــة الرمجي ــر وصيان وتطوي

ــكالم  ــة وال ــة الطبيعي ــى اللغ ــرف ع ــال التع يف مج

املنطــوق واملتكلــم واللغــة والتعــرف عــى الصــوت 

ــاد  ــر العت ــة؛ تأج ــة الصوتي ــى البصم ــرف ع والتع

والرمجيــات الحاســوبية؛ الخدمــات االستشــارية 

املتعلقــة بالعتــاد والرمجيــات الحاســوبية؛ خدمــات 

الدعــم واملســاعدة والخدمــات االستشــارية املتعلقة 

البيانــات  وقواعــد  الحواســيب  أنظمــة  بتطويــر 

والتطبيقــات؛ توفــر املعلومــات املبــارشة )ان-اليــن( 

حــول العتــاد والرمجيــات الحاســوبية؛ خدمــات 

ــا؛  ــا وصيانته ــة وتصميمه ــع االلكرتوني ــاء املواق إنش

ــات  ــة؛ خدم ــع االلكرتوني ــتضافة املواق ــات اس خدم

موفــر خدمــة التطبيقــات التــي تتضمــن الرمجيــات 

الحاســوبية؛ خدمــات موفــر خدمــة التطبيقــات 

التــي تتضمــن الرمجيــات املســتخدمة يف إنشــاء 

ــات  ــور واملحتوي ــة والص ــوم البياني ــوص والرس النص

الوســائط  ذات  واملحتويــات  واملرئيــة  الســمعية 

وتأليفهــا  االلكرتونيــة  واملنشــورات  املتعــددة 

ــغيلها  ــتقبالها وتش ــا واس ــا ونقله ــا وتنزيله وتوزيعه

وتحريرهــا واســتخراجها وتشــفرها وحــل تشــفرها 

موفــر  وتنظيمهــا؛ خدمــات  وتخزينهــا  وعرضهــا 

الرمجيــات  تتضمــن  التــي  التطبيقــات  خدمــة 

املســتخدمة مــع الرمجيــات الخاصــة بالتعــرف عــى 

الصــوت وتطبيقــات الرمجيــات الحاســوبية املــزودة

In Respect of: Scientific and technological ser-
vices and research and design relating thereto; in-
dustrial analysis and research services; computer 
programming; design and development of com-
puter hardware and software and peripherals; de-
sign, development and maintenance of proprietary 
computer software in the field of natural language, 
speech, speaker, language, voice recognition, 
and voice-print recognition; rental of computer 
hardware and software; computer hardware and 
software consulting services; support and consul-
tation services for developing computer systems, 
databases and applications; providing computer 
hardware or software information online; website 
creation, design and maintenance services; web-
site hosting services; application service provider 
)ASP( services featuring computer software; ap-
plication service provider )ASP( services featur-
ing software for creating, authoring, distributing, 
downloading, transmitting, receiving, playing, 
editing, extracting, encoding, decoding, display-
ing, storing and organizing text, graphics, images, 
audio, video, and multimedia content, and elec-
tronic publications; application service provid-
er )ASP( services featuring software for use in 
connection with voice recognition software and 
voice-enabled software applications; providing 
online non-downloadable software; providing 
search engines for obtaining data via the internet
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ــوبية  ــات الحاس ــر الرمجي ــة؛ توف ــات صوتي بإمكاني

ــر  ــل؛ توف ــة للتنزي ــر القابل ــن( غ ــارشة )ان-الي املب

محــركات بحــث لغايــة الحصــول عــى البيانــات 

عــر شــبكة االنرتنــت وغرهــا مــن شــبكات االتصــال 

ــارشة  ــات املب ــارس للمعلوم ــاء فه ــة؛ إنش االلكرتوني

)أن اليــن( واملواقــع وغرهــا مــن املصــادر املتوفــرة 

ــاالت؛  ــبكات االتص ــن ش ــا م ــت وغره ــى االنرتن ع

الكرتونيــا؛ خدمــات  البيانــات  تخزيــن  خدمــات 

)ان- املبــارشة  االجتامعيــة  العالقــات  شــبكات 

اليــن(؛ توفــر موقــع الكــرتوين لشــبكات العالقــات 

ووضــع  الخرائــط  رســم  خدمــات  اجتامعيــة؛ 

ــورة  ــات واملش ــم املعلوم ــات تقدي ــط؛ خدم الخرائ

ــره. ــبق ذك ــا س ــكل م ــة ب ــارات املتعلق واالستش

and other electronic communications networks; 
creating indexes of online information, websites 
and other resources available on the Internet and 
other communications networks; electronic data 
storage services; online social networking ser-
vices; providing a social networking website; 
cartography and mapping services; information, 
advisory and consultancy services relating to all 
the aforesaid.

.In the name of: Apple Incبأسم : أبل انك.
العنــوان : 1 انفينيــت لــوب، كوبرتينــو، كاليفورنيــا 

95014، الواليــات املتحــدة األمريكيــة
Address: 1 Infinite Loop, Cupertino, California 
95014, United States of America

عنــوان التبليــغ : عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة، 

اللــه  74,رام  ص.ب  محامــون، 

Address for Services:  

) 538 (

Trade Mark No.: 26340 العالمة التجارية رقم : 26340 
In Class: 25 يف الصنف : 25 

Date: 04/02/2015 التاريخ : 2015/02/04 
In Respect of: Clothing, footwear, headgearمن اجل : املالبس ولباس القدم واغطية الرأس

In the name of: HELMY ALI DIAB ASSIبأسم : حلمي عيل دياب عايص
العنــوان : عــامرة عليــت - قــرب وزارة الشــؤون 

االجتامعيــة - البــرة - فلســطن

 Address: AMARET ELIT - QORP WAZARET
ALSHOUN ALIJTEMAIA - ALBEEREH

وزارة  قــرب   - عليــت  عــامرة   : التبليــغ  عنــوان 

فلســطن   - البــرة   - االجتامعيــة  الشــؤون 

 AMARET ELIT - QORP   :Address for Services
WAZARET ALSHOUN ALIJTEMAIA - AL-
BEEREH
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) 539 (

  Trade Mark No.:26341العالمة التجارية رقم : 26341 
 In Class: 32يف الصنف : 32 

 Date: 04/02/2015التاريخ : 2015/02/04 
مــن اجــل : امليــاه املعدنيــة والغازيــة- الــراب 

ويــره مــن املســتحرضات لعمــل املروبــات– عصــر 

الفواكــه واملروبــات التــي أساســها عصــر الفواكــه– 

مــاء الــورد– مــاء الزهــر.

In Respect of: 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 jannat al sinaeah alistithبأسم : رشكة جنات الصناعية االستثامرية

mareh
ــة  ــن صال ــرب م ــة بالق ــل واد الهري ــوان : الخلي العن

الســفر

Address: Al khalil wad al hariah

ــة بالقــرب مــن  ــل واد الهري ــغ : الخلي ــوان التبلي عن

ــة الســفر  صال

Address for Services :  Al khalil wad al hariah

) 540 (

  Trade Mark No.:26342العالمة التجارية رقم : 26342 
 In Class: 25يف الصنف : 25 

 Date: 04/02/2015التاريخ : 2015/02/04 
In Respect of: Clothing, footwear, headgearمن اجل : املالبس ولباس القدم واغطية الراس

-In the name of: ridco for manifacturing and tradبأسم : رشكة ريدكو للتصنيع و التجارة

ing
العنــوان : شــارع جامعــة الخليــل - الخليــل مقابــل 

ــاط 2256841 جامــع الرب

Address: VERSUS AL REBATHebron univercity 

street Hebron
ــل  ــل - الخلي ــغ : شــارع جامعــة الخلي ــوان التبلي عن

ــاط 2256841  ــع الرب ــل جام مقاب

Address for Services :  VERSUS AL REBATHe-

bron univercity street Hebron



333العدد الثالث عرش      8\ 6\2015

) 541 (

  Trade Mark No.:26343العالمة التجارية رقم : 26343 
 In Class: 21يف الصنف : 21 

 Date: 04/02/2015التاريخ : 2015/02/04 
والصينــي  الزجاجيــة  املصنوعــات   : اجــل  مــن 

أخــرى(- فئــات  يف  واردة  )غــر  والفخــار 

In Respect of: glassware, porcelain and earthen-
ware not included in other classes

 In the name of: GURALLAR PAZARLAMA VEبأسم : جوراالر بازار الما يف تيكاريت أ.س
TTICARE A.S

Address: TURKYالعنوان : تركيا-كوثيا
  :Address for Servicesعنوان التبليغ : الخليل عيى 2225893 

) 542 (

  Trade Mark No.:26344العالمة التجارية رقم : 26344 
 In Class: 16يف الصنف : 16 

 Date: 04/02/2015التاريخ : 2015/02/04 
مــن اجــل : الــورق والــورق املقــوى واملنتجــات 

ــات  ــر واردة يف فئ ــواد وغ ــذه امل ــن ه ــة م املصنوع

أخــرى ؛ املطبوعــات ؛ مــواد تجليــد الكتــب؛ الصــور 

الفوتوغرافيــة ؛ القرطاســية؛ مــواد اللصق املســتعملة 

يف القرطاســية أو لغايــات منزليــة ؛ ومــواد الفنانــن ؛ 

فــرايش الدهــان أو التلويــن ؛ اآلالت الكاتبــة واللوازم 

املكتبيــة )عــدا األثــاث(؛ مــواد التوجيــه والتدريــس 

البالســتيكية  التغليــف  مــواد  ؛  األجهــزة(  )عــدا 

)غــر الــواردة يف فئــات أخــرى(؛ حــروف الطباعــة ؛ 

ــامت(. ــيهات )الراس الكليش

In Respect of: Paper, cardboard and goods made 
from these materials, not included in other class-
es; printed matter; bookbinding material; pho-
tographs; 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(; playing cards; 
printers’ type; printing blocks

In the name of: Afia International Companyبأسم : رشكة عافية العاملية
العنــوان : ص.ب 30439، جدة 21477،اململكة 

العربية الســعودية

Address: P.O. Box 30439, Jeddah 21477, Saudi 
Arabia
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ــه ص.ب  ــه الفكري ــغ : ســامس للملكي ــوان التبلي عن

ــطن  ــس- فلس 219 نابل
Address for Services:  

) 543 (

  Trade Mark No.:26345العالمة التجارية رقم : 26345 
 In Class: 30يف الصنف : 30 

 Date: 04/02/2015التاريخ : 2015/02/04 
In Respect of: coffeeمن اجل : قهوة

بأســم : رشكــة ســيف كفيــه ومنتوجــات غذائيــة 

مســاهمة خصوصيــة

In the name of: SHARIKAT SIEF CAFE WA 
MONTJAT GHTHAAIA MOSAHMA KHSO-
SIA

Address: ALQUDES SNDOQ BARED 54411العنوان : القدس صندوق بريد 54411
عنــوان التبليــغ : رام الله/عــامرة الرمــوين /ط1/

 0599827140 جــوال 

Address for Services:  

) 544 (

  Trade Mark No.:26348العالمة التجارية رقم : 26348 
 In Class: 31يف الصنف : 31 

 Date: 04/02/2015التاريخ : 2015/02/04 
مــن اجــل : الِغــالل واملنتجــات الزراعيــة، ومنتجــات 

ــات أخــرى،  ــواردة يف فئ ــات غــر ال البســاتن والغاب

الحيوانــات الحيــة، الفواكــه والخــرضوات الطازجــة، 

املــواد  الطبيعيــة،  والزهــور  والنباتــات  البــذور 

الغذائيــة الخاصــة بالحيوانــات، الشــعر املنبــت 

ــت(. )املل

In Respect of: Agricultural, horticultural and for-
estry 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: Afia International Companyبأسم : رشكة عافية العاملية
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العنوان : ص.ب 30439، جدة 21477،اململكة 

العربية الســعودية

Address: P.O. Box 30439, Jeddah 21477, Saudi 
Arabia

ــه ص.ب  ــه الفكري ــغ : ســامس للملكي ــوان التبلي عن

ــس- فلســطن  219 نابل
Address for Services:  

) 545 (

  Trade Mark No.:26349العالمة التجارية رقم : 26349 
 In Class: 32يف الصنف : 32 

 Date: 04/02/2015التاريخ : 2015/02/04 
مــن اجــل : البــرة )رشاب الشــعر( وامليــاه املعدنيــة 

ــة،  ــر الكحولي ــات غ ــن املروب ــة وغرهــا م والغازي

وعصائــر  الفواكــه  مــن  مســتخلصة  مروبــات 

لعمــل  أخــرى  ومســتحرضات  رشاب  الفواكــه، 

املروبــات.

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: Afia International Companyبأسم : رشكة عافية العاملية
العنــوان : ص.ب 30439، جدة 21477،اململكة 

العربية الســعودية

Address: P.O. Box 30439, Jeddah 21477, Saudi 
Arabia

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 219 نابلس- فلسطن 

) 546 (

  Trade Mark No.:26350العالمة التجارية رقم : 26350 
 In Class: 35يف الصنف : 35 

 Date: 04/02/2015التاريخ : 2015/02/04 
مــن اجــل : خدمــات الدعايــة واإلعــالن وإدارة 

املكتبــي. النشــاط  األعــامل وتفعيــل  وتوجيــه 

In Respect of: Advertising; business management; 
business administration; office functions.

In the name of: Afia International Companyبأسم : رشكة عافية العاملية

العنوان : ص.ب 30439، جدة 21477،اململكة 

العربية الســعودية

Address: P.O. Box 30439, Jeddah 21477, Saudi 
Arabia
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ــه ص.ب  ــه الفكري ــغ : ســامس للملكي ــوان التبلي عن

ــطن  ــس- فلس 219 نابل
Address for Services:  

) 547 (

  Trade Mark No.:26351العالمة التجارية رقم : 26351 
 In Class: 16يف الصنف : 16 

 Date: 04/02/2015التاريخ : 2015/02/04 
ــات  ــوى واملنتج ــورق املق ــورق وال ــل : : ال ــن اج م

ــات  ــر واردة يف فئ ــواد وغ ــن هــذه امل ــة م املصنوع

أخــرى ؛ املطبوعــات ؛ مــواد تجليــد الكتــب؛ الصــور 

الفوتوغرافيــة ؛ القرطاســية؛ مــواد اللصق املســتعملة 

يف القرطاســية أو لغايــات منزليــة ؛ ومــواد الفنانــن ؛ 

فــرايش الدهــان أو التلويــن ؛ اآلالت الكاتبــة واللوازم 

املكتبيــة )عــدا األثــاث(؛ مــواد التوجيــه والتدريــس 

البالســتيكية  التغليــف  مــواد  ؛  األجهــزة(  )عــدا 

)غــر الــواردة يف فئــات أخــرى(؛ حــروف الطباعــة ؛ 

الكليشــيهات )الراســامت(.

In Respect of: Paper, cardboard and goods made 

from these materials, not included in other class-

es; printed matter; bookbinding material; pho-

tographs; 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(; playing cards; 

printers’ type; printing blocks
In the name of: Afia International Companyبأسم : رشكة عافية العاملية

العنوان : ص.ب 30439، جدة 21477،اململكة 

العربية الســعودية

Address: P.O. Box 30439, Jeddah 21477, Saudi 
Arabia

ــه ص.ب  ــه الفكري ــغ : ســامس للملكي ــوان التبلي عن

ــطن  ــس- فلس 219 نابل
Address for Services:  

) 548 (

  Trade Mark No.:26352العالمة التجارية رقم : 26352 
 In Class: 29يف الصنف : 29 

 Date: 04/02/2015التاريخ : 2015/02/04 
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ــن  ــوم الدواج ــامك ولح ــوم واألس ــل : اللح ــن اج م

وخــرضوات  فواكــه  اللحــم،  خالصــات  والصيــد، 

)جيــيل(  هــالم  ومطهــوة،  ومجففــة  محفوظــة 

البيــض  بالســكر،  مطبوخــة  وفواكــه  ومربيــات 

ــوت والدهــون  ــب، الزي ــب ومنتجــات الحلي والحلي

الصالحــة لــألكل

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: Afia International Companyبأسم : رشكة عافية العاملية
العنوان : ص.ب 30439، جدة 21477،اململكة 

العربية الســعودية

Address: P.O. Box 30439, Jeddah 21477, Saudi 
Arabia

ــه ص.ب  ــه الفكري ــغ : ســامس للملكي ــوان التبلي عن

ــس- فلســطن  219 نابل
Address for Services:  

) 549 (

  Trade Mark No.:26353العالمة التجارية رقم : 26353 
 In Class: 30يف الصنف : 30 

 Date: 04/02/2015التاريخ : 2015/02/04 
ــوة  ــكاكاو والقه ــاي وال ــوة والش ــل : : القه ــن اج م

االصطناعيــة؛ األرز؛ التابيــوكا والســاغو؛ الدقيــق 

واملســتحرضات املصنوعــة مــن الحبــوب؛ الخبــز 

ــل  ــة؛ عس ــات املثلج ــات؛ الحلوي ــر والحلوي والفطائ

ومســحوق  الخمــرة  األســود؛  والعســل  النحــل 

والصلصــات  الخــل  الخــردل؛  امللــح؛  الخبيــز؛ 

الثلــج. البهــارات؛  )التوابــل(؛ 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, 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: Afia International Companyبأسم : رشكة عافية العاملية
جــدة   ،30439 ص.ب   : العنــوان 

الســعودية العربيــة  21477،اململكــة 
Address: P.O. Box 30439, Jeddah 21477, Saudi 
Arabia

ــه الفكريــه ص.ب  ــغ : ســامس للملكي ــوان التبلي عن

ــس- فلســطن  219 نابل
Address for Services:  

) 550 (
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  Trade Mark No.:26354العالمة التجارية رقم : 26354 
 In Class: 31يف الصنف : 31 

 Date: 04/02/2015التاريخ : 2015/02/04 
مــن اجــل : الِغــالل واملنتجــات الزراعيــة، ومنتجــات 

ــات أخــرى،  ــواردة يف فئ ــات غــر ال البســاتن والغاب

الحيوانــات الحيــة، الفواكــه والخــرضوات الطازجــة، 

املــواد  الطبيعيــة،  والزهــور  والنباتــات  البــذور 

الغذائيــة الخاصــة بالحيوانــات، الشــعر املنبــت 

ــت(. )املل

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: Afia International Companyبأسم : رشكة عافية العاملية
العنوان : ص.ب 30439، جدة 21477،اململكة 

العربية الســعودية

Address: P.O. Box 30439, Jeddah 21477, Saudi 
Arabia

ــه ص.ب  ــه الفكري ــغ : ســامس للملكي ــوان التبلي عن

ــطن  ــس- فلس 219 نابل
Address for Services:  

) 551 (

  Trade Mark No.:26355العالمة التجارية رقم : 26355 
 In Class: 32يف الصنف : 32 

 Date: 04/02/2015التاريخ : 2015/02/04 
مــن اجــل : البــرة )رشاب الشــعر( وامليــاه املعدنيــة 

ــة،  ــات غــر الكحولي ــة وغرهــا مــن املروب والغازي

وعصائــر  الفواكــه  مــن  مســتخلصة  مروبــات 

لعمــل  أخــرى  ومســتحرضات  رشاب  الفواكــه، 

املروبــات

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: Afia International Companyبأسم : رشكة عافية العاملية
العنوان : ص.ب 30439، جدة 21477،اململكة 

العربية الســعودية

Address: P.O. Box 30439, Jeddah 21477, Saudi 
Arabia

ــه ص.ب  ــه الفكري ــغ : ســامس للملكي ــوان التبلي عن

ــطن  ــس- فلس 219 نابل
Address for Services:  

) 552 (
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  Trade Mark No.:26356العالمة التجارية رقم : 26356 
 In Class: 35يف الصنف : 35 

 Date: 04/02/2015التاريخ : 2015/02/04 
مــن اجــل : خدمــات الدعايــة واإلعــالن وإدارة 

النشــاط املكتبــي وتوجيــه األعــامل وتفعيــل 

In Respect of: Advertising; business management; 
business administration; office functions.

In the name of: Afia International Companyبأسم : رشكة عافية العاملية
جــدة   ،30439 ص.ب   : العنــوان 

الســعودية العربيــة  21477،اململكــة 
Address: P.O. Box 30439, Jeddah 21477, Saudi 
Arabia

ــه ص.ب  ــه الفكري ــغ : ســامس للملكي ــوان التبلي عن

ــس- فلســطن  219 نابل
Address for Services:  

) 553 (

  Trade Mark No.:26357العالمة التجارية رقم : 26357 
 In Class: 16يف الصنف : 16 

 Date: 04/02/2015التاريخ : 2015/02/04 
مــن اجــل : الــورق والــورق املقــوى واملنتجــات 

ــات  ــر واردة يف فئ ــواد وغ ــن هــذه امل ــة م املصنوع

أخــرى ؛ املطبوعــات ؛ مــواد تجليــد الكتــب؛ الصــور 

الفوتوغرافيــة ؛ القرطاســية؛ مــواد اللصق املســتعملة 

يف القرطاســية أو لغايــات منزليــة ؛ ومــواد الفنانــن ؛ 

فــرايش الدهــان أو التلويــن ؛ اآلالت الكاتبــة واللوازم 

املكتبيــة )عــدا األثــاث(؛ مــواد التوجيــه والتدريــس 

البالســتيكية  التغليــف  مــواد  ؛  األجهــزة(  )عــدا 

)غــر الــواردة يف فئــات أخــرى(؛ حــروف الطباعــة ؛ 

الكليشــيهات )الراســامت(.

In Respect of: Paper, cardboard and goods made 
from these materials, not included in other class-
es; printed matter; bookbinding material; pho-
tographs; 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(; playing cards; 
printers’ type; printing blocks

In the name of: Afia International Companyبأسم : رشكة عافية العاملية

العنوان : ص.ب 30439، جدة 21477،اململكة 

العربية الســعودية

Address: P.O. Box 30439, Jeddah 21477, Saudi 
Arabia

ــه ص.ب  ــه الفكري ــغ : ســامس للملكي ــوان التبلي عن

ــطن  ــس- فلس 219 نابل
Address for Services:  
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) 554 (

  Trade Mark No.:26360العالمة التجارية رقم : 26360 
 In Class: 31يف الصنف : 31 

 Date: 04/02/2015التاريخ : 2015/02/04 
مــن اجــل : الِغــالل واملنتجــات الزراعيــة، ومنتجــات 

ــات أخــرى،  ــواردة يف فئ ــات غــر ال البســاتن والغاب

الحيوانــات الحيــة، الفواكــه والخــرضوات الطازجــة، 

املــواد  الطبيعيــة،  والزهــور  والنباتــات  البــذور 

الغذائيــة الخاصــة بالحيوانــات، الشــعر املنبــت 

ــت(. )املل

In Respect of: Agricultural, horticultural and for-
estry 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: Afia International Companyبأسم : رشكة عافية العاملية
العنــوان : ص.ب 30439، جدة 21477،اململكة 

العربية الســعودية

Address: P.O. Box 30439, Jeddah 21477, Saudi 
Arabia

ــه ص.ب  ــه الفكري ــغ : ســامس للملكي ــوان التبلي عن

ــطن ــس- فلس 219 نابل
Address for Services: 

) 555 (

  Trade Mark No.:26361العالمة التجارية رقم : 26361 
 In Class: 32يف الصنف : 32 

 Date: 04/02/2015التاريخ : 2015/02/04 
مــن اجــل : البــرة )رشاب الشــعر( وامليــاه املعدنيــة 

ــة،  ــات غــر الكحولي ــة وغرهــا مــن املروب والغازي

وعصائــر  الفواكــه  مــن  مســتخلصة  مروبــات 

لعمــل  أخــرى  ومســتحرضات  رشاب  الفواكــه، 

املروبــات.

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: Afia International Companyبأسم : رشكة عافية العاملية

العنــوان : ص.ب 30439، جدة 21477،اململكة 

العربية الســعودية

Address: P.O. Box 30439, Jeddah 21477, Saudi 
Arabia
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ــه ص.ب  ــه الفكري ــغ : ســامس للملكي ــوان التبلي عن

ــطن  ــس- فلس 219 نابل
Address for Services:  

) 556 (

  Trade Mark No.:26362العالمة التجارية رقم : 26362 
 In Class: 35يف الصنف : 35 

 Date: 04/02/2015التاريخ : 2015/02/04 
مــن اجــل : خدمــات الدعايــة واإلعــالن وإدارة 

املكتبــي. النشــاط  وتوجيــه األعــامل وتفعيــل 
In Respect of: Advertising; business management; 
business administration; office functions.

In the name of: Afia International Companyبأسم : رشكة عافية العاملية
جــدة   ،30439 ص.ب   : العنــوان 
الســعودية العربيــة  21477،اململكــة 

Address: P.O. Box 30439, Jeddah 21477, Saudi 
Arabia

ــه ص.ب  ــه الفكري ــغ : ســامس للملكي ــوان التبلي عن
ــس- فلســطن  219 نابل

Address for Services:  

) 557 (

  Trade Mark No.:26363العالمة التجارية رقم : 26363 
 In Class: 16يف الصنف : 16 

 Date: 04/02/2015التاريخ : 2015/02/04 
مــن اجــل : الــورق والــورق املقــوى واملنتجــات 
ــات  ــر واردة يف فئ ــواد وغ ــذه امل ــن ه ــة م املصنوع
أخــرى ؛ املطبوعــات ؛ مــواد تجليــد الكتــب؛ الصــور 
الفوتوغرافيــة ؛ القرطاســية؛ مــواد اللصــق املســتعملة 
يف القرطاســية أو لغايــات منزليــة ؛ ومــواد الفنانــن ؛ 
فــرايش الدهــان أو التلويــن ؛ اآلالت الكاتبــة واللوازم 
املكتبيــة )عــدا األثــاث(؛ مــواد التوجيــه والتدريــس 
البالســتيكية  التغليــف  مــواد  ؛  األجهــزة(  )عــدا 
)غــر الــواردة يف فئــات أخــرى(؛ حــروف الطباعــة ؛ 

ــامت(. ــيهات )الراس الكليش

In Respect of: Paper, cardboard and goods made 
from these materials, not included in other class-
es; printed matter; bookbinding material; pho-
tographs; 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(; playing cards; 
printers’ type; printing blocks
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In the name of: Afia International Companyبأسم : رشكة عافية العاملية
العنــوان : ص.ب 30439، جدة 21477،اململكة 

العربية الســعودية
Address: P.O. Box 30439, Jeddah 21477, Saudi 
Arabia

ــه ص.ب  ــه الفكري ــامس للملكي ــغ : س ــوان التبلي عن
ــطن  ــس- فلس 219 نابل

Address for Services:  

) 558 (

  Trade Mark No.:26365العالمة التجارية رقم : 26365 
 In Class: 32يف الصنف : 32 

 Date: 04/02/2015التاريخ : 2015/02/04 
مــن اجــل : امليــاه املعدنيــة والغازيــة- الــراب 

ويــره مــن املســتحرضات لعمــل املروبــات– عصــر 

الفواكــه واملروبــات التــي أساســها عصــر الفواكــه– 

مــاء الــورد– مــاء الزهــر.

In Respect of: mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic drinks;fruit drinks and fruit 
juices; syrups and other preparations for making 
beverages

املــواد  وتجــارة  لصناعــة  الفجــر  رشكــة   : بأســم 

الغذائيــة

In the name of: SHARIKAT AL FAJER LISINAT 
WATIGARAT ALMAWAD AL GITHAIEH

Address: ALKHALILالعنوان : الخليل واد الهرية
Address for Services :  ALKHALILعنوان التبليغ : الخليل واد الهرية 

) 559 (

  Trade Mark No.:26367العالمة التجارية رقم : 26367 
 In Class: 31يف الصنف : 31 

 Date: 04/02/2015التاريخ : 2015/02/04 
مــن اجــل : الِغــالل واملنتجــات الزراعيــة، ومنتجــات 

ــات أخــرى،  ــواردة يف فئ ــات غــر ال البســاتن والغاب

الحيوانــات الحيــة، الفواكــه والخــرضوات الطازجــة، 

املــواد  الطبيعيــة،  والزهــور  والنباتــات  البــذور 

الغذائيــة الخاصــة بالحيوانــات، الشــعر املنبــت 

ــت(. )املل

In Respect of: Agricultural, horticultural and for-
estry 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: Afia International Companyبأسم : رشكة عافية العاملية



343العدد الثالث عرش      8\ 6\2015

العنوان : ص.ب 30439، جدة 21477،اململكة 

العربية الســعودية

Address: P.O. Box 30439, Jeddah 21477, Saudi 
Arabia

ــه ص.ب  ــه الفكري ــغ : ســامس للملكي ــوان التبلي عن

ــس- فلســطن  219 نابل
Address for Services:  

) 560 (

  Trade Mark No.:26368العالمة التجارية رقم : 26368 
 In Class: 32يف الصنف : 32 

 Date: 04/02/2015التاريخ : 2015/02/04 
مــن اجــل : البــرة )رشاب الشــعر( وامليــاه املعدنيــة 

ــة،  ــر الكحولي ــات غ ــن املروب ــا م ــة وغره والغازي

وعصائــر  الفواكــه  مــن  مســتخلصة  مروبــات 

لعمــل  أخــرى  ومســتحرضات  رشاب  الفواكــه، 

املروبــات.

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: Afia International Companyبأسم : رشكة عافية العاملية
العنــوان : ص.ب 30439، جدة 21477،اململكة 

العربية الســعودية

Address: P.O. Box 30439, Jeddah 21477, Saudi 
Arabia

ــه ص.ب  ــه الفكري ــامس للملكي ــغ : س ــوان التبلي عن

ــطن  ــس- فلس 219 نابل
Address for Services:  

) 561 (

  Trade Mark No.:26369العالمة التجارية رقم : 26369 
 In Class: 35يف الصنف : 35 

 Date: 04/02/2015التاريخ : 2015/02/04 
مــن اجــل : خدمــات الدعايــة واإلعــالن وإدارة 

وتوجيــه األعــامل وتفعيــل النشــاط املكتبــي.

In Respect of: Advertising; business management; 
business administration; office functions
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In the name of: Afia International Companyبأسم : رشكة عافية العاملية
جــدة   ،30439 ص.ب   : العنــوان 

الســعودية العربيــة  21477،اململكــة 
Address: P.O. Box 30439, Jeddah 21477, Saudi 
Arabia

عنــوان التبليــغ : ســامس للملكيــه الفكريــه ص.ب 

219 نابلــس- فلســطن 
Address for Services:  

) 562 (

  Trade Mark No.:26373العالمة التجارية رقم : 26373 
 In Class: 16يف الصنف : 16 

 Date: 04/02/2015التاريخ : 2015/02/04 
مــن اجــل : الــورق والــورق املقــوى واملنتجــات 

ــات  ــر واردة يف فئ ــواد وغ ــذه امل ــن ه ــة م املصنوع

أخــرى ؛ املطبوعــات ؛ مــواد تجليــد الكتــب؛ الصــور 

الفوتوغرافيــة ؛ القرطاســية؛ مــواد اللصــق املســتعملة 

يف القرطاســية أو لغايــات منزليــة ؛ ومــواد الفنانــن ؛ 

فــرايش الدهــان أو التلويــن ؛ اآلالت الكاتبــة واللوازم 

املكتبيــة )عــدا األثــاث(؛ مــواد التوجيــه والتدريــس 

البالســتيكية  التغليــف  مــواد  ؛  األجهــزة(  )عــدا 

)غــر الــواردة يف فئــات أخــرى(؛ حــروف الطباعــة ؛ 

ــامت(. ــيهات )الراس الكليش

In Respect of: Paper, cardboard and goods made 
from these materials, not included in other class-
es; printed matter; bookbinding material; pho-
tographs; 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(; playing cards; 
printers’ type; printing blocks

In the name of: Afia International Companyبأسم : رشكة عافية العاملية
العنــوان : ص.ب 30439، جدة 21477،اململكة 

العربية الســعودية

Address: P.O. Box 30439, Jeddah 21477, Saudi 
Arabia

ــه ص.ب  ــه الفكري ــامس للملكي ــغ : س ــوان التبلي عن

ــطن  ــس- فلس 219 نابل
Address for Services:  

) 563 (

  Trade Mark No.:26374العالمة التجارية رقم : 26374 
 In Class: 29يف الصنف : 29 

 Date: 04/02/2015التاريخ : 2015/02/04 
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مــن اجــل : لحــوم وأســامك ودواجــن ولحــوم طرائــد 

صيــد؛ ُخالصــات لحــوم ؛ فواكــه وخضــار محفوظــة 

ُهالميــات  ؛  وُمجففــة  ومطبوخــة  ومجمــدة 

ومربيــات وكومبوتــس ؛ بيــض وحليــب ومنتجاتــه ؛ 

ــألكل ــة ل ــون صالح ــوت وده زي

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

ــم  ــاناي انوني ــدا س ــاش غي ــل اونانت ــم : دارداني بأس

ــركيتي س

In the name of: DARDANEL ONENTAS GIDA 
SANAYI ANONIM SIRKETI

 / Address: Izmir Yolu 4. Km CANAKKALEالعنوان : ازمر يولو 4. كم كانكايل / تركيا
TURKEY

 /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ

 P.O Box 3800 Al-Beereh
Address for Services:  

) 564 (

Trade Mark No.: 26375 العالمة التجارية رقم : 26375 
In Class: 6 يف الصنف : 6 

Date: 04/02/2015 التاريخ : 2015/02/04 
مــن اجــل : اقفــال معدنيــة, شــبكات معدنيــة, 

وبوابــات  ابــواب  للمفاتيــح,  حلقــات  املفاتيــح, 

معدنيــة, ابــواب مصفحــة, الخزنــات, قطــع حاميــة 

لالبــواب,  مفصــالت  لالبــواب,  اقفــال  لالبــواب, 

لالقفــال ســليندرات 

In Respect of: Metal locks, metal grids, pad-
 locks, keys, rings for keys, metallic gates and
 doors, armoured doors, safes, anti-panic devices
for doors, door closers, door hinges, lock cylin-
ders

In the name of: Iseo Serrature S.p.A.بأسم : اسيو سراتوري اس.يب.ايه.
 25055  ,13 غروالمــو,  اس.  فيــا   : العنــوان 

ايطاليــا اس(  )يب  بيســوغني 

 Address: Via S.Girolamo, 13, 25055 Pisogne
)BS( Italy

 /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ

 P.O Box 3800 Al-Beereh
  :Address for Services

) 565 (
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  Trade Mark No.:26376العالمة التجارية رقم : 26376 
 In Class: 29يف الصنف : 29 

 Date: 04/02/2015التاريخ : 2015/02/04 
ــن  ــوم الدواج ــامك ولح ــوم واألس ــل : اللح ــن اج م

وخــرضوات  فواكــه  اللحــم،  خالصــات  والصيــد، 

)جيــيل(  هــالم  ومطهــوة،  ومجففــة  محفوظــة 

البيــض  بالســكر،  مطبوخــة  وفواكــه  ومربيــات 

ــون  ــوت والده ــب، الزي ــات الحلي ــب ومنتج والحلي

الصالحــة لــألكل

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: Afia International Companyبأسم : رشكة عافية العاملية
العنــوان : ص.ب 30439، جدة 21477،اململكة 

العربية الســعودية

Address: P.O. Box 30439, Jeddah 21477, Saudi 
Arabia

ــه ص.ب  ــه الفكري ــغ : ســامس للملكي ــوان التبلي عن

ــطن  ــس- فلس 219 نابل
Address for Services:  

) 566 (

  Trade Mark No.:26377العالمة التجارية رقم : 26377 
 In Class: 30يف الصنف : 30 

 Date: 04/02/2015التاريخ : 2015/02/04 
مــن اجــل : القهــوة والشــاي والــكاكاو والقهــوة 

الدقيــق  والســاغو؛  التابيــوكا  األرز؛  االصطناعيــة؛ 

الخبــز  الحبــوب؛  مــن  املصنوعــة  واملســتحرضات 

ــل  ــة؛ عس ــات املثلج ــات؛ الحلوي ــر والحلوي والفطائ

ومســحوق  الخمــرة  األســود؛  والعســل  النحــل 

والصلصــات  الخــل  الخــردل؛  امللــح؛  الخبيــز؛ 

الثلــج. البهــارات؛  )التوابــل(؛ 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, 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: Afia International Companyبأسم : رشكة عافية العاملية
العنــوان : ص.ب 30439، جدة 21477،اململكة 

العربية الســعودية

Address: P.O. Box 30439, Jeddah 21477, Saudi 
Arabia

ــه ص.ب  ــه الفكري ــامس للملكي ــغ : س ــوان التبلي عن

ــطن  ــس- فلس 219 نابل
Address for Services:  

) 567 (
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  Trade Mark No.:26378العالمة التجارية رقم : 26378 
 In Class: 31يف الصنف : 31 

 Date: 04/02/2015التاريخ : 2015/02/04 
مــن اجــل : الِغــالل واملنتجــات الزراعيــة، ومنتجــات 

ــات أخــرى،  ــواردة يف فئ ــات غــر ال البســاتن والغاب

الحيوانــات الحيــة، الفواكــه والخــرضوات الطازجــة، 

املــواد  الطبيعيــة،  والزهــور  والنباتــات  البــذور 

الغذائيــة الخاصــة بالحيوانــات، الشــعر املنبــت 

ــت(. )املل

In Respect of: Agricultural, horticultural and for-
estry 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: Afia International Companyبأسم : رشكة عافية العاملية
العنــوان : ص.ب 30439، جدة 21477،اململكة 

العربية الســعودية

Address: P.O. Box 30439, Jeddah 21477, Saudi 
Arabia

ــه ص.ب  ــه الفكري ــغ : ســامس للملكي ــوان التبلي عن

ــس- فلســطن  219 نابل
Address for Services:  

) 568 (

  Trade Mark No.:26379العالمة التجارية رقم : 26379 
 In Class: 5يف الصنف : 5 

 Date: 04/02/2015التاريخ : 2015/02/04 
.In Respect of: Pharmaceutical preparationsمن اجل : املستحرضات الصيدالنية.

In the name of: Novartis AGبأسم : نوفارتس ايه جي
Address: 4002 Basel, Switzerlandالعنوان : 4002 بازل، سويرسا

وفــؤاد ورجــا شــحادة،  عزيــز   : التبليــغ  عنــوان 

اللــه  74,رام  ص.ب  محامــون، 

Address for Services:  

) 569 (

  Trade Mark No.:26380العالمة التجارية رقم : 26380 

 In Class: 43يف الصنف : 43 
 Date: 04/02/2015التاريخ : 2015/02/04 
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مــن اجــل : خدمــات توفــر االطعمــة واملروبــات- 

االيــواء املؤقــت.

In Respect of: Services for providing food and 
drink; temporary accommodation.

In the name of: kareem nawsh faiz masriبأسم : كريم نواش فايز مرصي
Address: nablus -rafedya :jawwalالعنوان : نابلس-رفيديا -جوال 0599888841

-جــوال  نابلس-رفيديــا   : التبليــغ  عنــوان 

 0 5 9 9 8 8 8 8 4 1
Address for Services :  nablus -rafedya :jawwal

ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة واألرقــام 

ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 

) 570 (

  Trade Mark No.:26381العالمة التجارية رقم : 26381 
 In Class: 32يف الصنف : 32 

 Date: 04/02/2015التاريخ : 2015/02/04 
وامليــاه  الشــعر(  راب  )ش  البــرة   : اجــل  مــن 

ــر  ــات غ ــن املروب ــا م ــة وغره ــة والغازي املعدني

الفواكــه  الكحوليــة، مروبــات مســتخلصة مــن 

أخــرى  ومســتحرضات  رشاب  الفواكــه،  وعصائــر 

املروبــات. لعمــل 

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: Afia International Companyبأسم : رشكة عافية العاملية
العنــوان : ص.ب 30439، جدة 21477،اململكة 

العربية الســعودية

Address: P.O. Box 30439, Jeddah 21477, Saudi 
Arabia

ــه ص.ب  ــه الفكري ــغ : ســامس للملكي ــوان التبلي عن

ــطن  ــس- فلس 219 نابل
Address for Services:  

) 571 (

  Trade Mark No.:26383العالمة التجارية رقم : 26383 
 In Class: 16يف الصنف : 16 
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 Date: 04/02/2015التاريخ : 2015/02/04 
مــن اجــل : الــورق والــورق املقــوى واملنتجــات 

ــات  ــر واردة يف فئ ــواد وغ ــن هــذه امل ــة م املصنوع

أخــرى ؛ املطبوعــات ؛ مــواد تجليــد الكتــب؛ الصــور 

الفوتوغرافيــة ؛ القرطاســية؛ مــواد اللصق املســتعملة 

يف القرطاســية أو لغايــات منزليــة ؛ ومــواد الفنانــن ؛ 

فــرايش الدهــان أو التلويــن ؛ اآلالت الكاتبــة واللوازم 

املكتبيــة )عــدا األثــاث(؛ مــواد التوجيــه والتدريــس 

البالســتيكية  التغليــف  مــواد  ؛  األجهــزة(  )عــدا 

)غــر الــواردة يف فئــات أخــرى(؛ حــروف الطباعــة ؛ 

الكليشــيهات )الراســامت(.

In Respect of: Paper, cardboard and goods made 
from these materials, not included in other class-
es; printed matter; bookbinding material; pho-
tographs; 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(; playing cards; 
printers’ type; printing blocks

In the name of: Afia International Companyبأسم : رشكة عافية العاملية
العنوان : ص.ب 30439، جدة 21477،اململكة 

العربية الســعودية

Address: P.O. Box 30439, Jeddah 21477, Saudi 
Arabia

ــه ص.ب  ــه الفكري ــغ : ســامس للملكي ــوان التبلي عن

ــس- فلســطن  219 نابل
Address for Services:  

) 572 (

  Trade Mark No.:26384العالمة التجارية رقم : 26384 
 In Class: 29يف الصنف : 29 

 Date: 04/02/2015التاريخ : 2015/02/04 
ــن  ــوم الدواج ــامك ولح ــوم واألس ــل : اللح ــن اج م

وخــرضوات  فواكــه  اللحــم،  خالصــات  والصيــد، 

)جيــيل(  هــالم  ومطهــوة،  ومجففــة  محفوظــة 

البيــض  بالســكر،  مطبوخــة  وفواكــه  ومربيــات 

ــون  ــوت والده ــب، الزي ــات الحلي ــب ومنتج والحلي

الصالحــة لــألكل

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: Afia International Companyبأسم : رشكة عافية العاملية
العنــوان : ص.ب 30439، جدة 21477،اململكة 

العربية الســعودية

Address: P.O. Box 30439, Jeddah 21477, Saudi 
Arabia

ــه ص.ب  ــه الفكري ــغ : ســامس للملكي ــوان التبلي عن

ــطن  ــس- فلس 219 نابل
Address for Services:  
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) 573 (

  Trade Mark No.:26385العالمة التجارية رقم : 26385 
 In Class: 30يف الصنف : 30 

 Date: 04/02/2015التاريخ : 2015/02/04 
مــن اجــل : القهــوة والشــاي والــكاكاو والقهــوة 

الدقيــق  التابيــوكا والســاغو؛  األرز؛  االصطناعيــة؛ 

واملســتحرضات املصنوعــة مــن الحبــوب؛ الخبــز 

ــل  ــة؛ عس ــات املثلج ــات؛ الحلوي ــر والحلوي والفطائ

ومســحوق  الخمــرة  األســود؛  والعســل  النحــل 

والصلصــات  الخــل  الخــردل؛  امللــح؛  الخبيــز؛ 

الثلــج. البهــارات؛  )التوابــل(؛ 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, 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: Afia International Companyبأسم : رشكة عافية العاملية
جــدة   ،30439 ص.ب   : العنــوان 

الســعودية العربيــة  21477،اململكــة 
Address: P.O. Box 30439, Jeddah 21477, Saudi 
Arabia

ــه ص.ب  ــه الفكري ــغ : ســامس للملكي ــوان التبلي عن

ــس- فلســطن  219 نابل
Address for Services:  

) 574 (

  Trade Mark No.:26386العالمة التجارية رقم : 26386 
 In Class: 31يف الصنف : 31 

 Date: 04/02/2015التاريخ : 2015/02/04 
مــن اجــل : الِغــالل واملنتجــات الزراعيــة، ومنتجــات 

ــرى،  ــات أخ ــواردة يف فئ ــر ال ــات غ ــاتن والغاب البس

ــة، الفواكــه والخــرضوات الطازجــة،  ــات الحي الحيوان

البــذور والنباتــات والزهــور الطبيعيــة، املــواد

In Respect of: Agricultural, horticultural and for-
estry products and grains not included in other 
classes; live animals; fresh fruits and vegetables;
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املنبــت  الشــعر  بالحيوانــات،  الخاصــة  الغذائيــة 

)امللــت(.

animals; malt

In the name of: Afia International Companyبأسم : رشكة عافية العاملية
العنــوان : ص.ب 30439، جدة 21477،اململكة 

العربية الســعودية

Address: P.O. Box 30439, Jeddah 21477, Saudi 
Arabia

ــه ص.ب  ــه الفكري ــامس للملكي ــغ : س ــوان التبلي عن

ــطن  ــس- فلس 219 نابل
Address for Services:  

) 575 (

  Trade Mark No.:26387العالمة التجارية رقم : 26387 
 In Class: 32يف الصنف : 32 

 Date: 04/02/2015التاريخ : 2015/02/04 
مــن اجــل : البــرة )رشاب الشــعر( وامليــاه املعدنيــة 

ــة،  ــر الكحولي ــات غ ــن املروب ــا م ــة وغره والغازي

وعصائــر  الفواكــه  مــن  مســتخلصة  مروبــات 

لعمــل  أخــرى  ومســتحرضات  رشاب  الفواكــه، 

املروبــات

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: Afia International Companyبأسم : رشكة عافية العاملية
العنــوان : ص.ب 30439، جدة 21477،اململكة 

العربية الســعودية

Address: P.O. Box 30439, Jeddah 21477, Saudi 
Arabia

ــه ص.ب  ــه الفكري ــامس للملكي ــغ : س ــوان التبلي عن

ــطن  ــس- فلس 219 نابل
Address for Services:  

) 576 (

  Trade Mark No.:26388العالمة التجارية رقم : 26388 
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 In Class: 35يف الصنف : 35 
 Date: 04/02/2015التاريخ : 2015/02/04 

مــن اجــل : خدمــات الدعايــة واإلعــالن وإدارة 

املكتبــي. النشــاط  األعــامل وتفعيــل  وتوجيــه 

In Respect of: Advertising; business management; 
business administration; office functions.

In the name of: Afia International Companyبأسم : رشكة عافية العاملية
العنوان : ص.ب 30439، جدة 21477،اململكة 

العربية الســعودية

Address: P.O. Box 30439, Jeddah 21477, Saudi 
Arabia

ــه ص.ب  ــه الفكري ــغ : ســامس للملكي ــوان التبلي عن

ــس- فلســطن  219 نابل
Address for Services:  

) 577 (

  Trade Mark No.:26389العالمة التجارية رقم : 26389 
 In Class: 16يف الصنف : 16 

 Date: 04/02/2015التاريخ : 2015/02/04 
مــن اجــل : الــورق والــورق املقــوى واملنتجــات 

ــات  ــر واردة يف فئ ــواد وغ ــن هــذه امل ــة م املصنوع

أخــرى ؛ املطبوعــات ؛ مــواد تجليــد الكتــب؛ الصــور 

الفوتوغرافيــة ؛ القرطاســية؛ مــواد اللصق املســتعملة 

يف القرطاســية أو لغايــات منزليــة ؛ ومــواد الفنانــن ؛ 

فــرايش الدهــان أو التلويــن ؛ اآلالت الكاتبــة واللوازم 

املكتبيــة )عــدا األثــاث(؛ مــواد التوجيــه والتدريــس 

البالســتيكية  التغليــف  مــواد  ؛  األجهــزة(  )عــدا 

)غــر الــواردة يف فئــات أخــرى(؛ حــروف الطباعــة ؛ 

الكليشــيهات )الراســامت(.

In Respect of: Paper, cardboard and goods made 

from these materials, not included in other class-

es; printed matter; bookbinding material; pho-

tographs; 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(; playing cards; 

printers’ type; printing blocks
In the name of: Afia International Companyبأسم : رشكة عافية العاملية

العنوان : ص.ب 30439، جدة 21477،اململكة 

العربية الســعودية

Address: P.O. Box 30439, Jeddah 21477, Saudi 
Arabia

ــه ص.ب  ــه الفكري ــغ : ســامس للملكي ــوان التبلي عن

ــس- فلســطن  219 نابل
Address for Services:  
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) 578 (

  Trade Mark No.:26392العالمة التجارية رقم : 26392 
 In Class: 31يف الصنف : 31 

 Date: 04/02/2015التاريخ : 2015/02/04 

مــن اجــل : الِغــالل واملنتجــات الزراعيــة، ومنتجــات 

ــات أخــرى،  ــواردة يف فئ ــات غــر ال البســاتن والغاب

الحيوانــات الحيــة، الفواكــه والخــرضوات الطازجــة، 

املــواد  الطبيعيــة،  والزهــور  والنباتــات  البــذور 

الغذائيــة الخاصــة بالحيوانــات، الشــعر املنبــت 

ــت(. )املل

In Respect of: Agricultural, horticultural and for-
estry 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: Afia International Companyبأسم : رشكة عافية العاملية

العنوان : ص.ب 30439، جدة 21477،اململكة 

العربية الســعودية

Address: P.O. Box 30439, Jeddah 21477, Saudi 
Arabia

ــه ص.ب  ــه الفكري ــغ : ســامس للملكي ــوان التبلي عن

ــطن  ــس- فلس 219 نابل
Address for Services:  

) 579 (

  Trade Mark No.:26393العالمة التجارية رقم : 26393 
 In Class: 32يف الصنف : 32 

 Date: 04/02/2015التاريخ : 2015/02/04 
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مــن اجــل : البــرة )رشاب الشــعر( وامليــاه املعدنيــة 

ــة،  ــات غــر الكحولي ــة وغرهــا مــن املروب والغازي

وعصائــر  الفواكــه  مــن  مســتخلصة  مروبــات 

لعمــل  أخــرى  ومســتحرضات  رشاب  الفواكــه، 

املروبــات.

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: Afia International Companyبأسم : رشكة عافية العاملية
العنوان : ص.ب 30439، جدة 21477،اململكة 

العربية الســعودية

Address: P.O. Box 30439, Jeddah 21477, Saudi 
Arabia

ــه ص.ب  ــه الفكري ــغ : ســامس للملكي ــوان التبلي عن

ــطن  ــس- فلس 219 نابل
Address for Services:  

) 580 (

 Trade Mark No.:26394العالمة التجارية رقم : 26394
In Class: 35يف الصنف : 35

Date: 04/02/2015التاريخ : 2015/02/04
مــن اجــل : خدمــات الدعايــة واإلعــالن وإدارة 

املكتبــي. النشــاط  األعــامل وتفعيــل  وتوجيــه 

In Respect of: Advertising; business management; 
business administration; office functions.

In the name of: Afia International Companyبأسم : رشكة عافية العاملية
العنــوان : ص.ب 30439، جدة 21477،اململكة 

العربية الســعودية

Address: P.O. Box 30439, Jeddah 21477, Saudi 
Arabia

ــه ص.ب  ــه الفكري ــغ : ســامس للملكي ــوان التبلي عن

ــطن  ــس- فلس 219 نابل
Address for Services:  

) 581 (

  Trade Mark No.:26395العالمة التجارية رقم : 26395 
 In Class: 16يف الصنف : 16 

 Date: 04/02/2015التاريخ : 2015/02/04 
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مــن اجــل : الــورق والــورق املقــوى واملنتجــات 

ــات  ــر واردة يف فئ ــواد وغ ــن هــذه امل ــة م املصنوع

أخــرى ؛ املطبوعــات ؛ مــواد تجليــد الكتــب؛ الصــور 

الفوتوغرافيــة ؛ القرطاســية؛ مــواد اللصق املســتعملة 

يف القرطاســية أو لغايــات منزليــة ؛ ومــواد الفنانــن ؛ 

فــرايش الدهــان أو التلوين ؛ اآلالت الكاتبــة واللوازم 

املكتبيــة )عــدا األثــاث(؛ مــواد التوجيــه والتدريــس 

البالســتيكية  التغليــف  مــواد  ؛  األجهــزة(  )عــدا 

)غــر الــواردة يف فئــات أخــرى(؛ حــروف الطباعــة ؛ 

الكليشــيهات )الراســامت(.

In Respect of: Paper, cardboard and goods made 
from these materials, not included in other class-
es; printed matter; bookbinding material; pho-
tographs; 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(; playing cards; 
printers’ type; printing blocks

In the name of: Afia International Companyبأسم : رشكة عافية العاملية
جــدة   ،30439 ص.ب   : العنــوان 

الســعودية العربيــة  21477،اململكــة 
Address: P.O. Box 30439, Jeddah 21477, Saudi 
Arabia

ــه ص.ب  ــه الفكري ــغ : ســامس للملكي ــوان التبلي عن

ــس- فلســطن  219 نابل
Address for Services:  

) 582 (

  Trade Mark No.:26398العالمة التجارية رقم : 26398 
 In Class: 10يف الصنف : 10 

 Date: 04/02/2015التاريخ : 2015/02/04 
ــتحرضات  ــن املس ــة لَحق ــن الذاتي ــل : الِحق ــن اج م

الصيدالنيــة.

In Respect of: Autoinjectors for the administra-
tion of pharmaceutical preparations.

In the name of: Novartis AGبأسم : نوفارتس ايه جي
Address: 4002 Basel, Switzerlandالعنوان : 4002 بازل، سويرسا

التبليــغ : عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة،  عنــوان 

اللــه  74,رام  ص.ب  محامــون، 

Address for Services:  

) 583 (
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  Trade Mark No.:26399العالمة التجارية رقم : 26399 
 In Class: 31يف الصنف : 31 

 Date: 04/02/2015التاريخ : 2015/02/04 
مــن اجــل : الِغــالل واملنتجــات الزراعيــة، ومنتجــات 

ــات أخــرى،  ــواردة يف فئ ــات غــر ال البســاتن والغاب

الحيوانــات الحيــة، الفواكــه والخــرضوات الطازجــة، 

املــواد  الطبيعيــة،  والزهــور  والنباتــات  البــذور 

الغذائيــة الخاصــة بالحيوانــات، الشــعر املنبــت 

ــت(. )املل

In Respect of: Agricultural, horticultural and for-

estry 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: Afia International Companyبأسم : رشكة عافية العاملية
العنــوان : ص.ب 30439، جدة 21477،اململكة 

العربية الســعودية

Address: P.O. Box 30439, Jeddah 21477, Saudi 
Arabia

ــه ص.ب  ــه الفكري ــغ : ســامس للملكي ــوان التبلي عن

ــس- فلســطن  219 نابل
Address for Services:  

) 584 (

  Trade Mark No.:26400العالمة التجارية رقم : 26400 
 In Class: 32يف الصنف : 32 

 Date: 04/02/2015التاريخ : 2015/02/04 
مــن اجــل : البــرة )رشاب الشــعر( وامليــاه املعدنيــة 

ــة،  ــات غــر الكحولي والغازيــة وغرهــا مــن املروب

وعصائــر  الفواكــه  مــن  مســتخلصة  مروبــات 

لعمــل  أخــرى  ومســتحرضات  رشاب  الفواكــه، 

املروبــات

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: Afia International Companyبأسم : رشكة عافية العاملية

العنــوان : ص.ب 30439، جدة 21477،اململكة 

العربية الســعودية

Address: P.O. Box 30439, Jeddah 21477, Saudi 
Arabia

ــه ص.ب  ــه الفكري ــغ : ســامس للملكي ــوان التبلي عن

ــس- فلســطن  219 نابل
Address for Services:  



357العدد الثالث عرش      8\ 6\2015

) 585 (

  Trade Mark No.:26401العالمة التجارية رقم : 26401 
 In Class: 35يف الصنف : 35 

 Date: 04/02/2015التاريخ : 2015/02/04 
الدعايــة واإلعــالن وإدارة  : خدمــات  اجــل  مــن 

املكتبــي. النشــاط  وتفعيــل  األعــامل  وتوجيــه 

In Respect of: Advertising; business management; 
business administration; office functions.

In the name of: Afia International Companyبأسم : رشكة عافية العاملية
العنــوان : ص.ب 30439، جدة 21477،اململكة 

العربية الســعودية

Address: P.O. Box 30439, Jeddah 21477, Saudi 
Arabia

ــه ص.ب  ــه الفكري ــغ : ســامس للملكي ــوان التبلي عن

ــطن  ــس- فلس 219 نابل
Address for Services:  

) 586 (

  Trade Mark No.:26402العالمة التجارية رقم : 26402 
 In Class: 16يف الصنف : 16 

 Date: 04/02/2015التاريخ : 2015/02/04 
مــن اجــل : الــورق والــورق املقــوى واملنتجــات 

ــات  ــر واردة يف فئ ــواد وغ ــذه امل ــن ه ــة م املصنوع

ــب؛ الصــور  ــد الكت ــواد تجلي ــات؛ م أخــرى؛ املطبوع

الفوتوغرافيــة؛ القرطاســية؛ مــواد اللصــق املســتعملة 

يف القرطاســية أو لغايــات منزليــة؛ ومــواد الفنانــن؛ 

فــرايش الدهــان أو التلويــن؛ اآلالت الكاتبــة واللــوازم 

املكتبيــة )عــدا األثــاث(؛ مــواد التوجيــه والتدريــس 

البالســتيكية  التغليــف  مــواد  األجهــزة(؛  )عــدا 

ــات أخــرى(؛ حــروف الطباعــة؛  ــواردة يف فئ )غــر ال

ــامت(. ــيهات )الراس الكليش

In Respect of: Paper, cardboard and goods made 
from these materials, not included in other class-
es; printed matter; bookbinding material; pho-
tographs; 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(; playing cards; 
printers’ type; printing blocks

In the name of: Afia International Companyبأسم : رشكة عافية العاملية
العنــوان : ص.ب 30439، جدة 21477،اململكة 

العربية الســعودية

Address: P.O. Box 30439, Jeddah 21477, Saudi 
Arabia
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ــه ص.ب  ــه الفكري ــغ : ســامس للملكي ــوان التبلي عن

ــطن  ــس- فلس 219 نابل
Address for Services:  

) 587 (

  Trade Mark No.:26404العالمة التجارية رقم : 26404 
 In Class: 30يف الصنف : 30 

 Date: 04/02/2015التاريخ : 2015/02/04 
مــن اجــل : القهــوة والشــاي والــكاكاو والقهــوة 

الدقيــق  والســاغو؛  التابيــوكا  األرز؛  االصطناعيــة؛ 

الخبــز  الحبــوب؛  مــن  املصنوعــة  واملســتحرضات 

ــل  ــة؛ عس ــات املثلج ــات؛ الحلوي ــر والحلوي والفطائ

ومســحوق  الخمــرة  األســود؛  والعســل  النحــل 

والصلصــات  الخــل  الخــردل؛  امللــح؛  الخبيــز؛ 

الثلــج البهــارات؛  )التوابــل(؛ 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, 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: Afia International Companyبأسم : رشكة عافية العاملية
العنــوان : ص.ب 30439، جدة 21477،اململكة 

العربية الســعودية

Address: P.O. Box 30439, Jeddah 21477, Saudi 
Arabia

ــه ص.ب  ــه الفكري ــامس للملكي ــغ : س ــوان التبلي عن

ــطن  ــس- فلس 219 نابل
Address for Services:  

) 588 (

  Trade Mark No.:26405العالمة التجارية رقم : 26405 
 In Class: 31يف الصنف : 31 

 Date: 04/02/2015التاريخ : 2015/02/04 
مــن اجــل : الِغــالل واملنتجــات الزراعيــة، ومنتجــات 

ــات أخــرى،  ــواردة يف فئ ــات غــر ال البســاتن والغاب

الحيوانــات الحيــة، الفواكــه والخــرضوات الطازجــة، 

املــواد  الطبيعيــة،  والزهــور  والنباتــات  البــذور 

الغذائيــة الخاصــة بالحيوانــات، الشــعر املنبــت 

ــت(. )املل

In Respect of: Agricultural, horticultural and for-
estry 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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In the name of: Afia International Companyبأسم : رشكة عافية العاملية
العنوان : ص.ب 30439، جدة 21477،اململكة 

العربية الســعودية

Address: P.O. Box 30439, Jeddah 21477, Saudi 
Arabia

ــه ص.ب  ــه الفكري ــغ : ســامس للملكي ــوان التبلي عن

ــطن  ــس- فلس 219 نابل
Address for Services:  

) 589 (

  Trade Mark No.:26406العالمة التجارية رقم : 26406 
 In Class: 32يف الصنف : 32 

 Date: 04/02/2015التاريخ : 2015/02/04 
مــن اجــل : البــرة )رشاب الشــعر( وامليــاه املعدنيــة 

ــة،  ــات غــر الكحولي والغازيــة وغرهــا مــن املروب

وعصائــر  الفواكــه  مــن  مســتخلصة  مروبــات 

لعمــل  أخــرى  ومســتحرضات  رشاب  الفواكــه، 

املروبــات.

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: Afia International Companyبأسم : رشكة عافية العاملية
العنوان : ص.ب 30439، جدة 21477،اململكة 

العربية الســعودية

Address: P.O. Box 30439, Jeddah 21477, Saudi 
Arabia

ــه ص.ب  ــه الفكري ــغ : ســامس للملكي ــوان التبلي عن

ــس- فلســطن  219 نابل
Address for Services:  

) 590 (

  Trade Mark No.:26407العالمة التجارية رقم : 26407 
 In Class: 35يف الصنف : 35 

 Date: 04/02/2015التاريخ : 2015/02/04 
الدعايــة واإلعــالن وإدارة  : خدمــات  اجــل  مــن 

املكتبــي. النشــاط  وتفعيــل  األعــامل  وتوجيــه 

In Respect of: Advertising; business management; 
business administration; office functions.

In the name of: Afia International Companyبأسم : رشكة عافية العاملية
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العنــوان : ص.ب 30439، جدة 21477،اململكة 

العربية الســعودية

Address: P.O. Box 30439, Jeddah 21477, Saudi 
Arabia

ــه ص.ب  ــه الفكري ــغ : ســامس للملكي ــوان التبلي عن

ــطن  ــس- فلس 219 نابل
Address for Services:  

) 591 (

  Trade Mark No.:26408العالمة التجارية رقم : 26408 
 In Class: 16يف الصنف : 16 

 Date: 04/02/2015التاريخ : 2015/02/04 
مــن اجــل : الــورق والــورق املقــوى واملنتجــات 

ــات  ــر واردة يف فئ ــواد وغ ــذه امل ــن ه ــة م املصنوع

ــور  ــب؛ الص ــد الكت ــواد تجلي ــات؛ م ــرى؛ املطبوع أخ

الفوتوغرافيــة؛ القرطاســية؛ مــواد اللصــق املســتعملة 

ــة؛ ومــواد الفنانــن؛  يف القرطاســية أو لغايــات منزلي

فــرايش الدهــان أو التلويــن؛ اآلالت الكاتبــة واللــوازم 

املكتبيــة )عــدا األثــاث(؛ مــواد التوجيــه والتدريــس

In Respect of: Paper, cardboard and goods made 
from these materials, not included in other class-
es; printed matter; bookbinding material; pho-
tographs; stationery; adhesives for stationery 
or household purposes; artists’ materials; paint 
brushes; typewriters and office requisites (except

البالســتيكية  التغليــف  مــواد  األجهــزة(؛  )عــدا 

ــة؛  ــات أخــرى(؛ حــروف الطباع ــواردة يف فئ )غــر ال

)الراســامت(. الكليشــيهات 

furniture(; instructional and teaching material)-
except apparatus(; plastic materials for packag-
ing )not included in other classes(; playing cards; 
printers’ type; printing blocks

In the name of: Afia International Companyبأسم : رشكة عافية العاملية
العنــوان : ص.ب 30439، جدة 21477،اململكة 

العربية الســعودية

Address: P.O. Box 30439, Jeddah 21477, Saudi 
Arabia

ــه ص.ب  ــه الفكري ــامس للملكي ــغ : س ــوان التبلي عن

ــطن  ــس- فلس 219 نابل
Address for Services:  

) 592 (
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  Trade Mark No.:26410العالمة التجارية رقم : 26410 
 In Class: 30يف الصنف : 30 

 Date: 05/02/2015التاريخ : 2015/02/05 
مــن اجــل : القهــوة والشــاي والــكاكاو والقهــوة 

الدقيــق  التابيــوكا والســاغو؛  األرز؛  االصطناعيــة؛ 

واملســتحرضات املصنوعــة مــن الحبــوب؛ الخبــز 

ــل  ــة؛ عس ــات املثلج ــات؛ الحلوي ــر والحلوي والفطائ

ومســحوق  الخمــرة  األســود؛  والعســل  النحــل 

والصلصــات  الخــل  الخــردل؛  امللــح؛  الخبيــز؛ 

الثلــج البهــارات؛  )التوابــل(؛ 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, 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: Afia International Companyبأسم : رشكة عافية العاملية

العنوان : ص.ب 30439، جدة 21477،اململكة 

العربية الســعودية

Address: P.O. Box 30439, Jeddah 21477, Saudi 
Arabia

ــه ص.ب  ــه الفكري ــغ : ســامس للملكي ــوان التبلي عن

ــس- فلســطن  219 نابل
Address for Services:  

) 593 (

  Trade Mark No.:26411العالمة التجارية رقم : 26411 
 In Class: 31يف الصنف : 31 

 Date: 05/02/2015التاريخ : 2015/02/05 
مــن اجــل : الِغــالل واملنتجــات الزراعيــة، ومنتجــات 

ــات أخــرى،  ــواردة يف فئ ــات غــر ال البســاتن والغاب

الحيوانــات الحيــة، الفواكــه والخــرضوات الطازجــة، 

املــواد  الطبيعيــة،  والزهــور  والنباتــات  البــذور 

الغذائيــة الخاصــة بالحيوانــات، الشــعر املنبــت 

ــت(. )املل

In Respect of: Agricultural, horticultural and for-
estry 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: Afia International Companyبأسم : رشكة عافية العاملية
العنوان : ص.ب 30439، جدة 21477،اململكة 

العربية الســعودية

Address: P.O. Box 30439, Jeddah 21477, Saudi 
Arabia

ــه ص.ب  ــه الفكري ــغ : ســامس للملكي ــوان التبلي عن

ــطن  ــس- فلس 219 نابل
Address for Services:  
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) 594 (

  Trade Mark No.:26412العالمة التجارية رقم : 26412 
 In Class: 32يف الصنف : 32 

 Date: 05/02/2015التاريخ : 2015/02/05 
مــن اجــل : البــرة )رشاب الشــعر( وامليــاه املعدنيــة 

والغازيــة وغرهــا مــن املروبــات غــر الكحوليــة، 

وعصائــر  الفواكــه  مــن  مســتخلصة  مروبــات 

لعمــل  أخــرى  ومســتحرضات  رشاب  الفواكــه، 

املروبــات.

In Respect of: : Beers; mineral and aerated wa-
ters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks 
and fruit juices; syrups and other preparations for 
making beverages

In the name of: Afia International Companyبأسم : رشكة عافية العاملية
جــدة   ،30439 ص.ب   : العنــوان 

الســعودية العربيــة  21477،اململكــة 
Address: P.O. Box 30439, Jeddah 21477, Saudi 
Arabia

ــه الفكريــه ص.ب  ــوان التبليــغ : ســامس للملكي عن

ــس- فلســطن  219 نابل
Address for Services:  

) 595 (

  Trade Mark No.:26413العالمة التجارية رقم : 26413 
 In Class: 35يف الصنف : 35 

 Date: 05/02/2015التاريخ : 2015/02/05 
مــن اجــل : خدمــات الدعايــة واإلعــالن وإدارة 

املكتبــي. النشــاط  األعــامل وتفعيــل  وتوجيــه 

In Respect of: Advertising; business management; 
business administration; office functions.

In the name of: Afia International Companyبأسم : رشكة عافية العاملية
العنوان : ص.ب 30439، جدة 21477،اململكة 

العربية الســعودية

Address: P.O. Box 30439, Jeddah 21477, Saudi 
Arabia

ــه ص.ب  ــه الفكري ــغ : ســامس للملكي ــوان التبلي عن

ــس- فلســطن  219 نابل
Address for Services:  
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) 596 (

  Trade Mark No.:26415العالمة التجارية رقم : 26415 
 In Class: 38يف الصنف : 38 

 Date: 05/02/2015التاريخ : 2015/02/05 
In Respect of: Telecommunicationsمن اجل : االتصاالت

بأســم : رشكــة يب .نــت لالتصــاالت والتكنولوجيــا 

املتطــورة املســاهمة الخصوصيــة

In the name of: shareket be net lel etesalat wa al 
teknologya al mutatawereh

العنــوان : رام اللــه، البــرة، شــارع االرســال، عــامرة 

عــواد، الطابــق االول

Address: Rammallah, Albereh,tareeq al ersal, am-
aret awad, altabek al awal

ــل مشــحور،  ــي نبي ــب املحام ــغ : مكت ــوان التبلي عن

ص.ب. 1173 رام اللــه 

Address for Services:  

) 597 (

  Trade Mark No.:26416العالمة التجارية رقم : 26416 
 In Class: 38يف الصنف : 38 

 Date: 05/02/2015التاريخ : 2015/02/05 
In Respect of: Telecommunicationsمن اجل : االتصاالت

بأســم : رشكــة يب .نــت لالتصــاالت والتكنولوجيــا 

املتطــورة املســاهمة الخصوصيــة

In the name of: shareket be net lel etesalat wa al 
teknologya al mutatawereh

العنــوان : رام اللــه، البــرة، شــارع االرســال، عــامرة 

عــواد، الطابــق االول

Address: Rammallah, Albereh,tareeq al ersal, am-
aret awad, altabek al awal

ــحور،  ــل مش ــي نبي ــب املحام ــغ : مكت ــوان التبلي عن

ص.ب. 1173 رام اللــه 

Address for Services:  

) 598 (
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  Trade Mark No.:26418العالمة التجارية رقم : 26418 
 In Class: 5يف الصنف : 5 

 Date: 05/02/2015التاريخ : 2015/02/05 
.In Respect of: Pharmaceutical preparationsمن اجل : املستحرضات الصيدالنية.

In the name of: Novartis AGبأسم : نوفارتس ايه جي
Address: 4002 Basel, Switzerlandالعنوان : 4002 بازل، سويرسا

شــحادة،  ورجــا  وفــؤاد  عزيــز   : التبليــغ  عنــوان 

اللــه  74,رام  ص.ب  محامــون، 

Address for Services:  

) 599 (

  Trade Mark No.:26419العالمة التجارية رقم : 26419 
 In Class: 32يف الصنف : 32 

 Date: 05/02/2015التاريخ : 2015/02/05 
والغازيــة  املعدنيــة  امليــاه  البــرة،   : اجــل  مــن 

ــه  ــة، رشاب الفواك ــر كحولي ــرى غ ــات اخ ومروب

وعصــر الفواكــه، الــراب املحــى ومســتحرضات 

ــة،  ــرب املنكه ــاه ال ــات، مي ــع املروب اخــرى لصن

املروبــات  الخضــار،  وعصائــر  الخضــار  رشاب 

الخفيفــة، مروبــات الصــودا، عصــر التفــاح، يف 

.32 الصنــف 

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; in class 32.

.In the name of: JAFORA TABORI LTDبأسم : جافورا تابوري مليتد.
العنــوان : رشكــة ارسائيليــة عنوانهــا، غــاد فاينشــتاين 

رود، ص.ب 2340، ريهوفــوت 76120، ارسائيل

Address: an Israeli company of, Gad Feinstein 
Road, P.O. B. 2340, Rehovot 76120; ISRAEL

عنــوان التبليــغ : عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة، 

اللــه  74,رام  ص.ب  محامــون، 

Address for Services:  

) 600 (
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Trade Mark No.: 26420 العالمة التجارية رقم : 26420 
In Class: 39 يف الصنف : 39 

Date: 05/02/2015 التاريخ : 2015/02/05 
الســلع  وتخزيــن  وتغليــف  النقــل   : اجــل  مــن 

والســفر الرحــالت  وتنظيــم 

 In Respect of: Transport; packaging and storage
of goods; travel arrangement

ــص  ــحن والتخلي ــد للش ــو زي ــة ت ــة اي ــم : رشك بأس

الجمــريك

In the name of: sharikit a to z lilshahen wa al-
takhles al jomroke

العنــوان : نابلس-شــارع فلســطن-عامرة فريتــخ 

0599299220 -جــوال 

 Address: nablus sharia falasteen amarit fratikh
-jawwal 0599299220

فلســطن-عامرة  نابلس-شــارع   : التبليــغ  عنــوان 

 0599299220 -جــوال  فريتــخ 

 nablus sharia falasteen   :Address for Services
amarit fratikh -jawwal 0599299220

ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة واألرقــام 

ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 

) 601 (

  Trade Mark No.:26421العالمة التجارية رقم : 26421 
 In Class: 35يف الصنف : 35 

 Date: 05/02/2015التاريخ : 2015/02/05 
وتوجيــة  وادارة  واالعــالن  الدعايــة   : اجــل  مــن 

املكتبــي النشــاط  وتفعيــل  االعــامل 

In Respect of: Advertising; business management; 
business administration; office functions

ــص  ــحن والتخلي ــد للش ــو زي ــة ت ــة اي ــم : رشك بأس

الجمــريك

In the name of: sharikit a to z lilshahen wa altakh-
les al jomroke

نابلس-شــارع فلســطن-عامرة فريتــخ   : العنــوان 

0599299220 -جــوال 

Address: nablus sharia falasteen amarit fratikh 
-jawwal 0599299220

فلســطن-عامرة  نابلس-شــارع   : التبليــغ  عنــوان 

 0599299220 -جــوال  فريتــخ 

Address for Services  :  nablus sharia falasteen 
amarit fratikh -jawwal 0599299220

ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة واألرقــام 

ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 
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) 602 (

  Trade Mark No.:26422العالمة التجارية رقم : 26422 
 In Class: 45يف الصنف : 45 

 Date: 08/02/2015التاريخ : 2015/02/08 
مــن اجــل : خدمــات قانونيــة وخدمــات امنيــة 

لحاميــة املمتلــكات واالفــراد وخدمــات شــخصية 

واجتامعيــة يقدمهــا اخــرون تلبيــة لحاجــات االفــراد

In Respect of: Legal services; security services 
for the protection of property and individuals; 
personal and social services rendered by others to 
meet the needs of individuals

In the name of: MOSASET ALTAOWENبأسم : مؤسسة التعاون
-Address: RAMALLAH - AMARET ALNAHالعنوان : رام الله - عامرة النهضة

DAH
 Address for Services :  RAMALLAH - AMARETعنوان التبليغ : رام الله - عامرة النهضة 

ALNAHDAH

) 603 (

  Trade Mark No.:26423العالمة التجارية رقم : 26423 
 In Class: 32يف الصنف : 32 

 Date: 07/02/2015التاريخ : 2015/02/07 
مــن اجــل : البــرة )رشاب الشــعر( وامليــاه املعدنيــة 

ــة،  ــات غــر الكحولي ــة وغرهــا مــن املروب والغازي

وعصائــر  الفواكــه  مــن  مســتخلصة  مروبــات 

لعمــل  أخــرى  ومســتحرضات  رشاب  الفواكــه، 

الطاقــة. املروبــات، مروبــات 

In Respect of: Beers; mineral and aerated waters 
and other non-alcoholic beverages; fruit beverag-
es and fruit juices; syrups and other preparations 
for making beverages; energy drinks
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تيجاريــت  : مريديــان جيــدا ســانايي يف  بأســم 

شــركيتي ليمتــد 

In the name of: MERIDYEN GIDA SANAYI VE 
TICARET LIMITED SIRKETI

العنــوان : مالتيبــى ماهاليــيس، عــيل ريــزى غورجــان 

جاديــيس، رقــم: 1، مريديان اش مركيــزي، كات:4، 

ــا ــطنبول / تركي ــو - اس ــم: 427 زيتينبورن رق

Address: Maltepe Mahallesi, Ali Riza Gurcan 
Caddesi, No:1, Meridyen is Merkezi, Kat:4, No: 
427 Zeytinburnu - Istanbul / TURKEY

بيــت  قمصيــة  جميــل  نــادر   : التبليــغ  عنــوان 

 182 ص.ب.  الغربيــة  الضفــة  ســاحور- 

Address for Services:  

) 604 (

  Trade Mark No.:26424العالمة التجارية رقم : 26424 
 In Class: 3يف الصنف : 3 

 Date: 07/02/2015التاريخ : 2015/02/07 
التواليــت املعطــرة؛  مــن اجــل : قطــع صابــون 

مســحوق الغســيل؛ غســوالت )لوشــن( للشــعر؛ 

ــف الشــعر؛ منظــف الوجــه؛ غســول )لوشــن(  مكي

املنظّفــات؛  التنظيــف؛  مســتحرضات  للحــاّمم؛ 

ــوت  ــخ؛ الزي ــتحرضات جل ــة؛ مس ــات االحذي ملمع

األثريــة؛ مســتحرضات التجميــل؛ مــاء االزهــار؛ 

أقنعــة تجميليــة؛ كريــم مضــاد للتجاعيــد؛ معاجــن 

املجففــة  الــورد  اوراق  مــن  مزيجــات  األســنان؛ 

املعطــرة ]روائــح طيبــة[؛ مســتحرضات تجميــل 

للحيوانــات

In Respect of: Cakes of toilet soap; Laundry 
powder; Hair lotions; Hair conditioner; Facial 
cleanser; Bath lotion; Cleaning preparations; De-
tergent; Shoe polish; Grinding preparations; Ethe-
real oils; Cosmetics; Floral water; Beauty masks; 
Anti-wrinkle cream; Dentifrices; Potpourris [fra-
grances]; Cosmetics for animals

.In the name of: Lafang China Co., Ltdبأسم : الفانج تشاينا كو.، ال يت دي.

ــينكينج  ــيتي، كس ــرتيال س ــج انداس ــوان : الفان العن

رود، جــووداو 324، تشــاونان ديســرتيكت، شــانتو، 

جهموريــة   515144 بروفينــس،  جوانجدونــج 

الصــن الشــعبية

Address: Lafang Industrial City, Xinqing Road, 
Guodao 324, Chaonan District, Shantou, Guang-
dong Province, 515144 P.R. China

بيــت  قمصيــة  جميــل  نــادر   : التبليــغ  عنــوان 

 182 ص.ب.  الغربيــة  الضفــة  ســاحور- 

Address for Services:  
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) 605 (

  Trade Mark No.:26425العالمة التجارية رقم : 26425 
 In Class: 3يف الصنف : 3 

 Date: 08/02/2015التاريخ : 2015/02/08 
مــن اجــل : غســوالت )لوشــن( للشــعر؛ قطــع صابون 

مســحوق  الشــعر؛  مكيــف  املعطــرة؛  التواليــت 

التنظيــف؛ مســتحرضات التجميــل؛ أقنعــة تجميليــة؛ 

تغذيــة  مســتحرضات  البــرة؛  تفتيــح  كرميــات 

ــعة  ــن اش ــة م ــتحرضات واقي ــعر؛ مس ــاش الش وانع

الشــمس؛ منظفــات الوجــه؛ غســول لوشــن الحــامم، 

معاجــن  املنظفــات؛  التنظيــف؛  مســتحرضات 

األســنان.

In Respect of: Hair lotions; Cakes of toilet soap; 
Hair conditioner; Scrubbing powder; Cosmetics; 
Beauty masks; Skin whitening creams; Hair nour-
ish preparation; Sunscreen preparations; Facial 
cleanser; Bath lotion; Cleaning preparations; De-
tergent; Dentifrices.

.In the name of: Lafang China Co., Ltdبأسم : الفانج تشاينا كو.، ال يت دي.
ــينكينج  ــيتي، كس ــرتيال س ــج انداس ــوان : الفان العن

رود، جــووداو 324، تشــاونان ديســرتيكت، شــانتو، 

جهموريــة   515144 بروفينــس،  جوانجدونــج 

الصــن الشــعبية

Address: Lafang Industrial City, Xinqing Road, 
Guodao 324, Chaonan District, Shantou, Guang-
dong Province, 515144 P.R. China

عنــوان التبليــغ : نــادر جميــل قمصيــة بيت ســاحور- 

الضفــة الغربية ص.ب. 182 

Address for Services:  

) 606 (

  Trade Mark No.:26426العالمة التجارية رقم : 26426 
 In Class: 33يف الصنف : 33 

 Date: 08/02/2015التاريخ : 2015/02/08 
)except beers( In Respect of: Alcoholic beveragesمن اجل : املروبات الكحولية )عدا البرة(
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In the name of: The Absolut Company Aktiebolagبأسم : ذي ابسلوت كومباين أكتيبوالج
Address: SE- 117 97 Stockholm, Swedenالعنوان : اس اي- 117 97 ستوكهومل، السويد

بيــت  قمصيــة  جميــل  نــادر   : التبليــغ  عنــوان 

 182 ص.ب.  الغربيــة  الضفــة  ســاحور- 

Address for Services:  

ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة واألرقــام 

ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 

) 607 (

  Trade Mark No.:26427العالمة التجارية رقم : 26427 
 In Class: 5يف الصنف : 5 

 Date: 08/02/2015التاريخ : 2015/02/08 
ــة  ــتحطرات تنقي ــو؛ مس ــرات الج ــل : معط ــن اج م

ــالت العــرق.  ــواء؛ معطــرات الجــو للغــرف؛ مزي اله

لألقمشــة  الكريهــة  الروائــح  إزالــة  مســتحرضات 

مســتحرضات  املحيطــة.  واالجــواء  واملفروشــات 

ابطــال مفعــول الروائــح.

In Respect of: Air fresheners; air purifying prepa-
rations; room air fresheners; deodorants; deodor-
izing preparations for fabrics, upholstery and the 
ambient atmosphere; preparations for neutraliz-
ing odors.

.In the name of: The Procter & Gamble Companyبأسم : ذا بروكرت أند جامبل كومباين.

العنــوان : ) رشكــة اوهايــو (، وان بروكــرت انــد جامبــل 

الواليــات   ,45202 اوه  سينســينايت،  بــالزا، 

ــة. ــدة االمريكي املتح

Address: )Ohio Corporation(, One Procter & 
Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202 , USA.

AL-Bireh- .ITTQAN : عنــوان التبليــغ

AL-Bireh Commercial Center.
 Bldg 6th floor P.O.BOX (3663)

 AL-Bireh

Address for Services:  

) 608 (

  Trade Mark No.:26428العالمة التجارية رقم : 26428 
 In Class: 11يف الصنف : 11 

 Date: 08/02/2015التاريخ : 2015/02/08 
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مــن اجــل : االجهــزة واالدوات، لتنقيــة أو تعطــر 

ــع  ــوازم لجمي ــع ول ــواء، قط ــو او اله ــد الج او تجدي

الســلع املذكــورة ، أجهــزة عطريــة )اروماثــرايب( 

الكهربائيــة  بالطاقــة  او  البطاريــات  تعمــل عــى 

ــة  ــادة التعبئ ــوات إع ــواء عب ــف اله ووحــدات تنظي

الخاصــة بتلــك الوحــدات ، أجهــزة غــر معطــرة 

وغــر باعثــة الي مــواد والتــي تعقــم الهــواء والجــو 

ــر الثالجــات واملســاحات الصغــرة  باالضافــة اىل فالت

ــرى. االخ

In Respect of: Apparatus and instruments, all for 
scenting, purifying or freshening the atmosphere; 
parts and fittings for all the aforesaid goods; bat-
tery powered or electric-operated aromatherapy 
and air cleaner units and refills to be inserted in 
these units; free- standing, unscented, non-sub-
stance emitting air deodorization devices and fil-
ters for refrigerators and other small spaces.

.In the name of: The Procter & Gamble Companyبأسم : ذا بروكرت أند جامبل كومباين.
العنــوان : ) رشكــة اوهايــو (، وان بروكــرت انــد جامبــل 

الواليــات   ,45202 اوه  سينســينايت،  بــالزا، 

ــة. ــدة االمريكي املتح

Address: )Ohio Corporation(, One Procter & 
Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202 , USA.

AL-Bireh- .ITTQAN : عنــوان التبليــغ

AL-Bireh Commercial Center.
 Bldg 6th floor P.O.BOX (3663)

 AL-Bireh

Address for Services:  

) 609 (

  Trade Mark No.:26429العالمة التجارية رقم : 26429 
 In Class: 30يف الصنف : 30 

 Date: 08/02/2015التاريخ : 2015/02/08 
: لقهــوة والشــاي والكاكــو والقهــوة  مــن اجــل 

االصطناعيــة ,االرز الخبــز والعصائــر والحلويــات 

املثلجــة , عســل النحــل والعســل االســود ,الخمــرة 

,الخــل  ,الخــردل  ,امللــح  الخبيــز  ومســحوق 

الثلــج  ) والبهــارات  )التوابــل  والصلصــات 

In Respect of: kahwa we al shay wa al cacaw, kah 
istinaayeh, al aroz, al khobz, al asair, al halawyaat 
al mothalajah , asal al nahel, we al asal al aswad, 
alkhameerah , mashook alkhobz almalh, alkhar-
dal, alkhal, alsalsaat altawabel we alebharat ,we 
althalj

 In the name of: sherkit care go pal lel shahen weبأسم : رشكة كار جو بال للشحن والتخليص
altkhlees

ــة  ــي الطاحون ــس ح ــارع نابل ــرة : ش ــوان : الب العن

ــن ــة للتام ــب العاملي بجان

Address: albireh:nablus st/ altahooneh neighbor-
hood next to global
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حــي  نابلــس  شــارع   : البــرة   : التبليــغ  عنــوان 

للتامــن  العامليــة  بجانــب  الطاحونــة 

Address for Services :  albireh:nablus st/ altahoo-
neh neighborhood next to global

) 610 (

  Trade Mark No.:26431العالمة التجارية رقم : 26431 
 In Class: 35يف الصنف : 35 

 Date: 08/02/2015التاريخ : 2015/02/08 
وتوجيــه  وإدارة  واالعــالن  الدعايــة   : اجــل  مــن 

املكتبــي. النشــاط  وتفعيــل  االعــامل 

In Respect of: Advertising; business management; 
business administration; office functions

 In the name of: sharket elquds lelmustahdrat elبأسم : رشكة القدس للمستحرضات الطبية
tebieh

تلفــون   / البــرة  البالــوع/   : العنــوان 

0 2 2 4 0 6 5 5 0 :
Address: Albalo’- elberih/ tel:022406550

عنــوان التبليــغ : نابلــس - ش ســفيان - عــامرة غــزال 

- جــوال : 0599383841 

Address for Services:  

) 611 (

  Trade Mark No.:26432العالمة التجارية رقم : 26432 
 In Class: 25يف الصنف : 25 

 Date: 08/02/2015التاريخ : 2015/02/08 
In Respect of: Clothing, footwear, headgearمن اجل : املالبس ولباس القدم واغطية الرأس

 In the name of: ZAHERA YOSEF MUSTAFAبأسم : زاهرة يوسف مصطفى ظاهر
THAHER

ــو صالحــه -  ــول واب ــس - عــامرة عال ــوان : نابل العن

جــوال : 0599645446

Address: NABLUS - AMARET ALOUL WA 
ABO SALHA - TEL : 0599645446

عنــوان التبليــغ : نابلــس - عــامرة عالــول وابــو 

 0599645446  : جــوال   - صالحــه 

Address for Services  :  NABLUS - AMARET 
ALOUL WA ABO SALHA - TEL : 0599645446
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) 612 (

Trade Mark No.: 26433 العالمة التجارية رقم : 26433 
In Class: 3 يف الصنف : 3 

Date: 09/02/2015 التاريخ : 2015/02/09 
مــن اجــل : مســتحرضات قــرص االقمشــة ومــواد 

اخــرى تســتعمل يف غســل ويك املالبس، مســتحرضات 

ــون ، عطــور،  ــف وصــق وجــيل وقشــط ، صاب تنظي

ــول )  ــل، غس ــتحرضات تجمي ــة ، مس ــوت عطري زي

ــات اســنان . لوشــن ( للشــعر ، منظف

 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: sharket elquds lelmustahdrat el بأسم : رشكة القدس للمستحرضات الطبية
tebieh

تلفــون   / البــرة  البالــوع/   : العنــوان 

0 2 2 4 0 6 5 5 0 :
Address: Albalo’- elberih/ tel:022406550

ــكار /  ــيل الب ــي ع ــب املحام ــغ : مكت ــوان التبلي عن

نابلــس / شــارع ســفيان / عــامرة غــزال / ط 4 

  :Address for Services

 Balsam مالحظــة : ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام كلمــة بلســم

ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 

) 613 (

  Trade Mark No.:26434العالمة التجارية رقم : 26434 
 In Class: 30يف الصنف : 30 

 Date: 09/02/2015التاريخ : 2015/02/09 
In Respect of: BACKER AND SWEETSمن اجل : الحلويات واملعجنات

 In the name of: HAZEM SALEH MOHAMADبأسم : حازم صالح محمد املدبوح
AL MADBOUH

Address: AL KHALILالعنوان : الخليل تفوح
Address for Services :  AL KHALILعنوان التبليغ : الخليل تفوح 
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) 614 (

  Trade Mark No.:26435العالمة التجارية رقم : 26435 
 In Class: 3يف الصنف : 3 

 Date: 09/02/2015التاريخ : 2015/02/09 
مــن اجــل : مســتحرضات قــرص االقمشــة ومــواد 

اخــرى تســتعمل يف غســل ويك املالبس، مســتحرضات 

ــون ، عطــور،  ــف وصــق وجــيل وقشــط ، صاب تنظي

ــول )  ــل، غس ــتحرضات تجمي ــة ، مس ــوت عطري زي

ــات اســنان . لوشــن ( للشــعر ، منظف

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: sharket elquds lelmustahdrat elبأسم : رشكة القدس للمستحرضات الطبية
tebieh

تلفــون   / البــرة  البالــوع/   : العنــوان 

0 2 2 4 0 6 5 5 0 :
Address: Albalo’- elberih/ tel:022406550

ــكار /  ــيل الب ــي ع ــب املحام ــغ : مكت ــوان التبلي عن

نابلــس / شــارع ســفيان / عــامرة غــزال / ط 4 

Address for Services:  

ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة واألرقــام 

ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 

) 615 (

  Trade Mark No.:26436العالمة التجارية رقم : 26436 
 In Class: 30يف الصنف : 30 

 Date: 09/02/2015التاريخ : 2015/02/09 
In Respect of: riceمن اجل : ارز
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املــواد  لصناعــة  قاســم  الشــيخ  رشكــة   : بأســم 

والتوابــل الغذائيــة 

In the name of: sharekat al sheekh kasem le se-
na’at al mowad al gethaiah wal tawabel

Address: al quds - al ezariahالعنوان : القدس - العيزرية
ــم  ــوال رق ــة ج ــدس / العيزري ــغ : الق ــوان التبلي عن

 0599249031
Address for Services:  

ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة واألرقــام 

ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 

) 616 (

 Trade Mark No.:26437العالمة التجارية رقم : 26437

In Class: 35يف الصنف : 35
Date: 09/02/2015التاريخ : 2015/02/09

وادارة  واالعــالن  الدعايــة  : خدمــات  اجــل  مــن 

املكتبــي النشــاط  وتوجيــه 

In Respect of: Advertising; business management; 
business administration; office functions.

بأســم : رشكــة داليــا للصناعــات البالســتيكية عاديــة 

عامــة

In the name of: SHAREKAT DALIA LELSNAAT 
ALBLASTEKYA ADIA AMAA

ــا - شــارع مســحة الرئيــيس  ــوان : ســلفيت بدي العن

0598122235
Address: SALFIT - BEDYA - SHAREE MASHA 
ALRAEESI 0598122235

عنــوان التبليــغ : ســلفيت بديــا - شــارع مســحة 

 0598122235 الرئيــيس 

Address for Services :  SALFIT - BEDYA - SHA-
REE MASHA ALRAEESI 0598122235

) 617 (

  Trade Mark No.:26438العالمة التجارية رقم : 26438 
 In Class: 11يف الصنف : 11 

 Date: 09/02/2015التاريخ : 2015/02/09 
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مــن اجــل : اجهــزة لالنــارة والتدفئــة وتوليــد البخــار 

والطهــو والتريــد والتجفيــف والتهويــة وامــداد 

ــة ــراض الصحي ــاه واالغ املي

In Respect of: Apparatus for lighting, heating, 
steam generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, water supply and sanitary purposes

بأســم : رشكــة داليــا للصناعــات البالســتيكية عاديــة 

عامــة

In the name of: SHAREKAT DALIA LELSNAAT 
ALBLASTEKYA ADIA AMAA

ــا - شــارع مســحة الرئيــيس  ــوان : ســلفيت بدي العن

0598122235
Address: SALFIT - BEDYA - SHAREE MASHA 
ALRAEESI 0598122235

عنــوان التبليــغ : ســلفيت بديــا - شــارع مســحة 

 0598122235 الرئيــيس 

Address for Services :  SALFIT - BEDYA - SHA-
REE MASHA ALRAEESI 0598122235

) 618 (

  Trade Mark No.:26439العالمة التجارية رقم : 26439 
 In Class: 30يف الصنف : 30 

 Date: 10/02/2015التاريخ : 2015/02/10 
In Respect of: chocolateمن اجل : الشوكوالته

In the name of: harekat alhejaz lelshoklatahبأسم : رشكة الحجاز للشوكوالته م خ م

Address: anabta - toulkaremالعنوان : عنبتا - طولكرم

Address for Services :  anabta - toulkaremعنوان التبليغ : عنبتا - طولكرم 

) 619 (

  Trade Mark No.:26440العالمة التجارية رقم : 26440 

 In Class: 30يف الصنف : 30 

 Date: 10/02/2015التاريخ : 2015/02/10 
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ــوة  ــكاكاو والقه ــاي وال ــوة , والش ــل : القه ــن اج م

والســاغو  التابيــوكا   , االرز   , االصطناعيــة 

واملســتحرضات املصنوعــة مــن الحبــوب , الخبــز 

والفطائــر والحلويــات , الحلويــات املثلجــه , عســل 

ومســحوق  الخمــرة   , االســود  والعســل  النحــل 

الخبيــز , امللــح , الخــردل , الخــل والصلصــات ) 

التوابــل ( البهــارات , الثلــج .

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

بأســم : رشكــة معامــل ســلفانا للحلويــات والســكاكر 

م خ م

In the name of: Shrekat mamel selvana lelhalwiat 
w alsakaker ltd

العنــوان : معامــل ســلفانا - شــارع يافــا - بيتونيــا - 

املنطقــة الصناعيــة رام اللــه

Address: mamel selvana - sharea yafa - baitounia 
- almanteqa alsenaia ramalla - 0569220321-
022959051

ــا -  ــارع ياف ــلفانا - ش ــل س ــغ : معام ــوان التبلي عن

بيتونيــا - املنطقــة الصناعيــة رام اللــه 

Address for Services  :  mamel selvana - sharea 
yafa - baitounia - almanteqa alsenaia ramalla - 
0569220321-022959051

) 620 (

  Trade Mark No.:26441العالمة التجارية رقم : 26441 
 In Class: 5يف الصنف : 5 

 Date: 10/02/2015التاريخ : 2015/02/10 
مــن اجــل : مســتحرضات صيدالنيــه وبيطريــه ، 

مســتحرضات صحيــه لعايــات طبيــه ، مــواد حميــة 

معــدة لالســتعامل الطبــي واغذيــة للرضــع واالطفال 

، لصقــات ومــواد ضــامد ، مــواد حشــو االســنان 

ــتحرضات  ــت / مس ــنان ، مطهرال ــب االس ــمع ط وش

ــدات  ــارة ، مبي ــات الض ــرات والحيوان ــادة الح الب

ــاب . ــدات اعش ــات وموبي فطري

In Respect of: Pharmaceutical, veterinary and 
sanitary preparations; dietetic substances adapted 
for medical use, food for babies; plasters,materi-
als for dressings; material for stopping teeth, den-
tal wax;disinfectants; preparations for destroying 
vermin; fungicides,herbicides

 In the name of: NAQABIT ALSAYADILAبأسم : نقابة الصيادلة القدس
ALQUDS

تلفــون   - حنينــا  بيــت   - القــدس   : العنــوان 

0 2 5 8 5 8 0 4 2
Address: AL QUDS - BET HANENEA - TEL : 
025858042

ــون  ــا - تلف ــت حنين ــدس - بي ــغ : الق ــوان التبلي عن

 025858042
Address for Services :  AL QUDS - BET HANE-
NEA - TEL : 025858042
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) 621 (

  Trade Mark No.:26442العالمة التجارية رقم : 26442 
 In Class: 7يف الصنف : 7 

 Date: 10/02/2015التاريخ : 2015/02/10 
املوتــورات  اآلليــة،  والعــدد  اآلالت   : اجــل  مــن 

واملحــركات ( عــدا تلــك الخاصــة بالعربــات الريــة)، 

ــك  ــدا تل ــة (ع ــل الحرك ــارص نق ــالت اآلالت وعن وص

واألدوات  )،اآلالت  الريــة  بالعربــات  الخاصــة 

محــركات  اآلالت؛   ، البيــض  محاضــن   ، الزراعيــة 

ــة)؛  ــات الري ــا للمركب ــا كان منه ــدا م ــن ( ع ومكائ

وصــالت آليــة وعنــارص نقــل الحركــة (عــدا مــا كان 

ــي  ــة الت ــزة، وبخاص ــة)؛ األجه ــات الري ــا للمركب منه

أدوات  الصناعيــة،  التجاريــة،  بالكهربــاء  تعمــل 

ــل،  ــف، الصق ــط، تنظي ــزل، وآالت كاش ــخ واملن املطب

فــرك، مســح وتلميــع األرضيــات والســطوح األخــرى؛ 

تنظيــف  جهــاز  الكهربائيــة؛  لتنظيــف  مكانــس 

األدوات  األجهــزة،  واآلالت،  األدوات  الســجاد، 

والســتائر؛  الســجاد  مــن  الرتبــة  لشــفط  واآلالت 

الغســيل  ألغــراض  واآلالت  األدوات  األجهــزة، 

آالت  الصحــون؛  غســاالت  يك؛  االت  والغســيل؛ 

ــات؛  ــط النفاي ــزة ضغ ــس؛ آالت وأجه تنشــيف املالب

آالت  النفايــات؛  مــن  للتخلــص  واآلالت  األدوات 

لتلميــع األحذيــة؛ آالت كهربائيــة لتنظيــف النوافــذ؛ 

ماكينــات خياطــة؛ آالت جــيل املقــايل؛ الفتاحــات 

الكهربائيــة للعلــب املعدنيــة؛ مكابــس كهربائيــة 

الفاكهــة؛ آالت الفــرم؛ ماكينــات تقشــر الخــرضوات؛ 

ــار؛  ــع الخض ــا؛ آالت تقطي ــع البطاط ــات تقطي ماكين

آالت تقطيــع وإعــداد الســمك؛ آالت تقطيــع الخبــز 

ــف  ــاث؛ آالت تنظي ــع األث ــوزات؛ آالت لتلمي واملخب

ــع  ــر وتوزي ــام، ن ــط الطع ــيارات؛ خل ــع الس وتلمي

ــن؛ آالت  ــر وآالت طح ــرص العص ــرص، ع ــواء، الع اله

شــحذ الســكن؛ آالت لطحــن القهــوة؛ أحزمــة انتقــال 

ــيور؛ فــرش للمحــركات الســلطة وس

In Respect of: Class heading, namely, machines; 
Motors and engines )except for land vehicles(; 
Machine coupling and transmission components 
)except for land vehicles(; Apparatus, in partic-
ular electrically operated commercial, industrial, 
kitchen and household instruments and machines 
for abrading, cleaning, polishing, scrubbing, 
sweeping and waxing floors and other surfaces; 
Vacuum cleaners; Carpet cleaning apparatus, in-
struments and machines, apparatus, instruments 
and machines for extracting soil from carpets and 
curtains; Apparatus, instruments and machines for 
washing and laundry purposes; Ironing machines; 
Dishwashers; Clothes wringing machines; Waste 
compacting machines and apparatus; Instruments 
and machines for waste disposal; Shoe polishing 
machines; Electric machines for cleaning win-
dows; Sewing machine; Saucepan scouring ma-
chines; Electric tin openers; Electric fruit presses; 
Mincing machines; Vegetable-peeling machines; 
Potato chipping machines; Vegetable slicing 
machines; Fish cutting and preparing machines; 
Bread and back slicing machines; Machines for 
polishing furniture; Car cleaning and polishing 
machines; Food mixing, blending, liquidizing, 
juicing and grinding machines; Knife-sharpening 
machines; Machines for grinding coffee; Power 
transmission belts and belting; Brushes for elec-
tric motors; Pumps and valves )parts of
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مــن  (أجــزاء  وصاممــات  مضخــات  الكهربائيــة؛ 

اآلالت)؛ ضاغطــات؛ اجــزاء وتركيبــات للمنتجــات 

املذكــورة اعــاله والــواردة يف هــذه الفئــة.

machines); Compressors; Parts and fittings for the 
aforesaid goods included in this class.

.In the name of: Candy Hoover Group S.r.lبأسم : كاندي هوفر غروب أس.آر.أل.
ــو )م  ــم 16 ، بروجري ــيل رق ــا كومول ــوان : في العن

ب( ، إيطاليــا

Address: Via Comolli 16, Brugherio )MB(, Italy

عنــوان التبليــغ : ص.ب 74472 البــرة. هاتــف 

 2989760
Address for Services:  

) 622 (

  Trade Mark No.:26443العالمة التجارية رقم : 26443 
 In Class: 11يف الصنف : 11 

 Date: 10/02/2015التاريخ : 2015/02/10 
مــن اجــل : أجهــزة اإلنــارة والتدفئــة وتوليــد البخــار 

والطهــي والتريــد والتجفيــف والتهويــة وتوزيــع 

اإلضــاءة،  أجهــزة   ، الصحيــة  والرتكيبــات  امليــاه 

ــد،  ــخ، التري ــد البخــار، معــدات الطب ــة، تولي التدفئ

التجميــد، التجفيــف، التهويــة، التريــد، للتزويــد 

ــن مــردة؛ أجهــزة  ــة؛ خزائ ــات الصحي ــاه وللغاي باملي

أفــران  والتجهيــزات؛  األدوات  الهــواء،  تكييــف 

ــاء؛  ــردات م ــران؛ م ــد واألف ــاز، املواق ــاء والغ الكهرب

افــران املايكروويــف؛ شــوايات الشــواء؛ وحــدات 

الشــواء العاملــة بالكهربــاء للمواقــد الكهربائيــة؛ 

تدفئــة وتريــد العنــارص؛ األجهــزة الحراريــة لتجفيف 

املالبــس؛ مجففــات الشــعر؛ أغطيــة التهويــة؛ أجهــزة 

تســخن الطعــام والطهــي؛ أطبــاق التســخن؛ جهــاز 

رشب نخــب؛ املدافــئ؛ أجهــزة الرتطيــب وإزالــة 

ــيل  ــق غ ــديد؛ أباري ــد الش ــاز التجمي ــب؛ جه الرتطي

مــاء؛  ســخانات  األباريــق؛  الكهربائيــة؛  القهــوة، 

ــتعامل  ــاً لالس ــة كهربائي ــات املدفئ ــراوح؛ البطاني امل

للســلع  وتجهيــزات  الغيــار  قطــع  الطبــي؛  غــر 

ــة. ــذه الفئ ــة يف ه ــاله املدرج ــورة أع املذك

In Respect of: Class heading, namely, namely, 
apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, freezing, drying, ventilat-
ing, cooling, water supply and sanitary purpos-
es; Refrigerated cabinets; Air conditioning ap-
paratus, instruments and installations; Gas and 
electric ranges, stoves and ovens; Water coolers; 
Microwave ovens; Barbecue grills; Electrically 
driven barbecue units for electric stoves; Heating 
and cooling elements; Thermoelectric apparatus 
for drying clothes; Hair driers; Ventilating hoods; 
Food warming and cooking apparatus; Hot plates; 
Toasting apparatus; Space heaters; Humidifiers 
and dehumidifiers; Deep freezing apparatus; Cof-
fee percolators, electric; Kettles; Water heaters; 
Fans; Electrically heated blankets for non-medi-
cal use; Parts and fittings for the above-mentioned 
goods included in this class.

.In the name of: Candy Hoover Group S.r.lبأسم : كاندي هوفر غروب أس.آر.أل.
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ــو )م  ــم 16 ، بروجري ــيل رق ــا كومول ــوان : في العن

ــا ب( ، إيطالي

Address: Via Comolli 16, Brugherio )MB(, Italy

ــف  ــرة. هات ــغ : ص.ب 74472 الب ــوان التبلي عن

 2989760
Address for Services:  

تشمل الحامية االلوان االحمر والفيض 

) 623 (

  Trade Mark No.:26444العالمة التجارية رقم : 26444 
 In Class: 37يف الصنف : 37 

 Date: 10/02/2015التاريخ : 2015/02/10 
مــن اجــل : إنشــاء املبــاين ، التصليــح ، خدمــات 

الرتكيــب ، تركيــب، إصــالح، صيانــة وتأجــر األجهــزة، 

تحديــداً األدوات واآلالت الكهربائيــة، االســتخدامات 

املنزليــة والصناعيــة للكشــط، تنظيــف، الصقــل، 

والســطوح  األرضيــات  وتلميــع  مســح  فــرك، 

أدوات  الكهربائيــة؛  لتنظيــف  مكانــس  األخــرى؛ 

إلزالــة  وآالت  أدوات  الســجاد،  لتنظيــف  وآالت 

االوســاخ مــن الســجاد والســتائر، األجهــزة، األدوات 

واآلالت ألغــراض الغســيل وغســيل املالبــس؛ جهــاز 

ــاق؛ آالت  ــيل األطب ــزة ج ــامش؛ أجه ــس الق يك املالب

تنشــيف املالبــس؛ آالت وأجهــزة ضغــط النفايــات؛ 

آالت  ؛  النفايــات  مــن  التخلــص  وآالت  أدوات 

الكهربائيــة  التنظيــف  آالت  األحذيــة؛  لتلميــع 

للنوافــذ والســتائر؛ ماكنــات خياطــه؛ آالت جــي 

مكابــس  املعدنيــة؛  العلــب  فتــح  آالت  املقــايل؛ 

الفاكهــة؛ آالت طحــن؛ ماكينــات تقشــر الخــرضوات؛ 

ماكينــات التقطيــع البطاطــا؛ آالت تقطيــع الخضــار؛ 

آالت تقطيــع وإعــداد الســمك؛ آالت تقطيــع الخبــز 

ــف  ــاث؛ آالت تنظي ــع األث ــوزات؛ آالت لتلمي واملخب

وتلميــع الســيارات؛ ماكينــات لخلــط ، نــر وتوزيــع 

املــواد  وطحــن  العصــر  عــرص  العــرص،  الهــواء، 

الغذائيــة، آالت شــحذ الســكن؛ آالت لطحــن

In Respect of: Class heading, namely, installa-
tion, repair, maintenance and rental of appara-
tus, namely electric instruments and machines 
for commercial, household and industrial use for 
abrading, cleaning, polishing, scrubbing, sweep-
ing and waxing floors and other surfaces; Vacuum 
cleaners; Instruments and machines for cleaning 
carpets, instruments and machines for removing 
dirt from carpets and curtains, apparatus, instru-
ments and machines for washing and for laundry 
purposes; Cloth ironing apparatus; Dish washing 
apparatus; Clothes wringing machines; Waste 
compacting machines and apparatus; Waste dis-
posal instruments and machines; Shoe polishing 
machines; Electric window and curtains cleaning 
machines; Sewing machines; Saucepan scouring 
machines; Tin-opening machines; Fruit presses; 
Grinding machines; Vegetable-peeling machines; 
Potato chipping machines; Vegetable slicing ma-
chines; Fish cutting and preparing machines; 
Bread and baked goods slicing machines; Furni-
ture polishing machines; Car cleaning and
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ــد البخــار،  ــة، تولي القهــوة؛ أجهــزة اإلضــاءة، التدفئ

التجفيــف  التجميــد،  التريــد،  الطبــخ،  معــدات 

وللغايــات  بامليــاه  للتزويــد  التريــد،  التهويــة،   ،

ــواء،  ــف اله ــزة تكيي ــردة؛ أجه ــن م ــة؛ خزائ الصحي

ــة،  ــران الكهربائي ــاز واألف ــزات، الغ األدوات والتجهي

املواقــد واألفــران؛ مــردات مــاء؛ أفــران عاملــة 

باملوجــات املصغــرة؛ شــوايات الشــوي؛ وحــدات 

الشــوايات املــدارة كهربائيــاً لألفــران الكهربائيــة؛ 

أجــزاء التدفئــة والتريــد؛ أجهــزة تجفيــف املالبــس 

الشــعر؛  تجفيــف  اجهــزة  كهربائيــاً؛  املســخنة 

ــام؛  ــي الطع ــخن وطه ــزة تس ــة؛ أجه ــة تهوي أغطي

أطبــاق التســخن؛ أجهــزة التحميــص؛ املدافــئ ؛ 

أجهــزة الرتطيــب وإزالــة الرتطيــب؛ جهــاز التجميــد 

الكهربائيــة؛  القهــوة،  غــيل  أباريــق  الشــديد؛ 

مــراوح  امليــاه؛  لتســخن  الغاليــات  األباريــق؛ 

التهويــة؛ البطانيــات الكهربائيــة لغــر األغــراض 

الطبيــة.

polishing machines; Machines for mixing, blend-
ing, liquidizing, juicing and grinding foodstuffs, 
knife sharpening machines; Machines for grind-
ing coffee; Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, freezing, dry-
ing, ventilating, cooling, water supply and sanitary 
purposes; Refrigerated cabinets; Air conditioning 
apparatus, instruments and installations, gas and 
electric cookers, stoves and ovens; Water coolers; 
Microwave ovens; Grills for barbecuing; Elec-
trically-driven barbecue units for electric stoves; 
Heating and cooling elements; Electrically heated 
clothes drying apparatus; Hair dryers; Ventilation 
hoods; Apparatus for warming and cooking food; 
Hot plates; Toasting apparatus; Space heaters; 
Humidifiers and dehumidifiers; Deep freezing 
apparatus; Coffee percolators, electric; Kettles; 
Boilers for heating water; Ventilating fans; Elec-
tric blankets not for medical purposes.

.In the name of: Candy Hoover Group S.r.lبأسم : كاندي هوفر غروب أس.آر.أل.
ــو )م  ــم 16 ، بروجري ــيل رق ــا كومول ــوان : في العن

ــا ب( ، إيطالي

Address: Via Comolli 16, Brugherio )MB(, Italy

ــف  ــرة. هات ــغ : ص.ب 74472 الب ــوان التبلي عن

 2989760
Address for Services:  

تشمل الحامية االلوان االحمر والفيض 

) 624 (

  Trade Mark No.:26445العالمة التجارية رقم : 26445 
 In Class: 32يف الصنف : 32 

 Date: 10/02/2015التاريخ : 2015/02/10 
In Respect of: mineral and aerated watersمن اجل : املياه املعدنية
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In the name of: Mohannad Edries Hammodaبأسم : مهند ادريس حمودة
Address: Alqds-ber Nbalaالعنوان : القدس - برنباال

Address for Services :  Alqds-ber Nbalaعنوان التبليغ : القدس - برنباال 

) 625 (

  Trade Mark No.:26446العالمة التجارية رقم : 26446 
 In Class: 43يف الصنف : 43 

 Date: 11/02/2015التاريخ : 2015/02/11 
مــن اجــل : خدمــات توفــر االطعمــة واملروبــات- 

االيــواء املؤقــت.

In Respect of: Services for providing food and 
drink; temporary accommodation.

 In the name of: SHAREKAT PAL CHUCKEبأسم : رشكة بال تشييك تشيز للرتفيه م خ م
CHEESES

العنــوان : مجمــع ابــو جــوده التجــاري - طابــق 

ســالب 1 - رام اللــه التحتــا - مقابــل مدرســة 

الفرنــدز للبنــات رام اللــه

Address: MOJAMAA ABU JOUDEH ALTEJAR-
EE - -1FLr RAMALLAH ALTAHTAH - MOQA-
BEL MADRASET ALFRIENDS LELBANAT - 
RAMALLAH

عنــوان التبليــغ : مجمــع ابــو جــوده التجــاري - 

طابــق ســالب 1 - رام اللــه التحتــا - مقابــل مدرســة 

ــه  ــات رام الل ــدز للبن الفرن

Address for Services :  MOJAMAA ABU JOU-
DEH ALTEJAREE - -1FLr RAMALLAH AL-
TAHTAH - MOQABEL MADRASET AL-
FRIENDS LELBANAT - RAMALLAH

) 626 (

  Trade Mark No.:26448العالمة التجارية رقم : 26448 
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 In Class: 32يف الصنف : 32 
 Date: 11/02/2015التاريخ : 2015/02/11 

النقيــة واملعدنيــة والفــوارة  امليــاه   : اجــل  مــن 

ــر  ــات غ ــن املروب ــا م ــه وغره ــة واملنكه والغازي

الفواكــه  الكحوليــة، مروبــات مســتخلصة مــن 

والخــرضوات وعصائــر الفواكــه والخــرضوات، مركــز 

العصائــر، خالصــة العصائــر، املروبــات املثلجــة 

ــره  ــراب وغ ــعر(، ال ــرة )رشاب الش ــه، الب واملنكه

مــن املســتخرجات واألساســيات و املســتحرضات 

غــر  املروبــات  لصناعــة  املســتخدمة  األخــرى 

الرحائــق،  األساســية(،  الزيــوت  )عــدا  الكحوليــة 

الليموناضــة، الصــودا، املروبــات اللبنيــة املخمــرة، 

املروبــات التــي أساســها الصويــا، املروبــات التــي 

ــات  ــتنبت(، املروب ــعر املس ــت )الش ــها املول أساس

التواتريــة

In Respect of: Pure, mineral & aerated waters and 
flavored waters and others non-alcoholic drinks, 
fruits drinks and fruit and vegetable juices, syrups 
and juice essence and flavored drinks and frozen 
drinks, malt water, drinks and syrups and prepa-
rations for preparing non-alcoholic beverages 
)except basis oils(, nectars, lemonades, soda, fer-
mentative yoghurt drinks, drinks based on soya, 
beverages based on malt, refined beverages

 In the name of: AHMED MOHAMED SALEHبأسم : رشكة أحمد محمد صالح باعشن ورشكاه
BAESHEN & CO.

العنــوان : ص.ب. 18 جــدة 21411 – اململكــة 

العربيــة الســعودية

Address: PO BOX 18 JEDDAH 21411, SAUDI 
ARABIA

 /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ

 P.O Box 3800 Al-Beereh
Address for Services:  

) 627 (

  Trade Mark No.:26451العالمة التجارية رقم : 26451 
 In Class: 43يف الصنف : 43 

 Date: 12/02/2015التاريخ : 2015/02/12 
مــن اجــل : خدمــات توفــر االطعمــة واملروبــات- 

االيــواء املؤقــت.

In Respect of: Services for providing food and 
drink; temporary accommodation.

بأســم : عبــد النــارص فتحــي عبــد القــادر ســعد 

ــن الدي

In the name of: Abed anaser Fathe Abed Al Qader 
Saad Al Den

Address: trade center nablus palestineالعنوان : نابلس_املركز التجاري _فلسطن
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ــس ،  ــنرت ، نابل ــا س ــامرة جالري ــغ : ع ــوان التبلي عن

 768  : ص.ب 

Address for Services:  

) 628 (

Trade Mark No.: 26452 العالمة التجارية رقم : 26452 
In Class: 43 يف الصنف : 43 

Date: 12/02/2015 التاريخ : 2015/02/12 
االطعمــة  توفــر  خدمــات   : اجــل  مــن 

املؤقــت. االيــواء  واملروبــات- 

 In Respect of: Services for providing food
.and drink; temporary accommodation

ــادر  ــد الق ــي عب ــارص فتح ــد الن ــم : عب بأس

ــن ــعد الدي س

 In the name of: Abed anaser Fathe Abed
Al Qader Saad Al Den

Address: trade center nablus palestineالعنوان : نابلس_املركز التجاري _فلسطن
عنــوان التبليــغ : عــامرة جالريــا ســنرت ، 

 768  : ص.ب   ، نابلــس 

  :Address for Services

) 629 (

  Trade Mark No.:26453العالمة التجارية رقم : 26453 
 In Class: 43يف الصنف : 43 

 Date: 12/02/2015التاريخ : 2015/02/12 
مــن اجــل : خدمــات توفــر االطعمــة واملروبــات- 

االيــواء املؤقــت.

In Respect of: Services for providing food and 
drink; temporary accommodation.

بأســم : عبــد النــارص فتحــي عبــد القــادر ســعد 

الديــن

In the name of: Abed anaser Fathe Abed Al Qader 
Saad Al Den

Address: trade center nablus palestineالعنوان : نابلس_املركز التجاري _فلسطن
ــس ،  ــنرت ، نابل ــا س ــامرة جالري ــغ : ع ــوان التبلي عن

 768  : ص.ب 

Address for Services:  



384العدد الثالث عرش        8\ 6\2015

) 630 (

  Trade Mark No.:26454العالمة التجارية رقم : 26454 
 In Class: 35يف الصنف : 35 

 Date: 12/02/2015التاريخ : 2015/02/12 
وتوجيــه  وادارة  واالعــالن  الدعيــة   : اجــل  مــن 

املكتبــي النشــاط  وتفعيــل  االعــامل 

In Respect of: Advertising; business management; 
business administration; office functions

 In the name of: sharket elquds lelmustahdrat elبأسم : رشكة القدس للمستحرضات الطبية
tebieh

تلفــون   / البــرة  البالــوع/   : العنــوان 

0 2 2 4 0 6 5 5 0 :
Address: Albalo’- elberih/ tel:022406550

ــكار /  ــيل الب ــي ع ــب املحام ــغ : مكت ــوان التبلي عن

نابلــس / شــارع ســفيان / عــامرة غــزال / ط 4 

Address for Services:  

) 631 (

  Trade Mark No.:26455العالمة التجارية رقم : 26455 
 In Class: 21يف الصنف : 21 

 Date: 12/02/2015التاريخ : 2015/02/12 
لالســتعامل  واوعيــة  واواين  ادوات   : اجــل  مــن 

فرايش)عــدا  امشاطواســفنج  وللمطبــخ  املنــزيل 

صنــع  ,مــواد  الدهــان(  او  التلويــن  فــرايش 

الفــرايش,ادوات للتنظيف,ســلك زجاجي,زجــاج شــبة 

مشــغول,)خالف الزجــاج املســتعمل يف املبــاين(اواين 

زجاجيــة واواين خــزف صينــي واواين خزفيــة غــر 

اخــرى فئــات  واردة يف 

In Respect of: Household or kitchen utensils and 
containers combs and sponges; brushes )except 
paint brushes(; brush-making materials; articles 
for cleaning purposes; steelwool; unworked or 
semi-worked glass )except glass used in build-
ing(; glassware, porcelain and earthenware not 
included in other classes

 In the name of: sharket elquds lelmustahdrat elبأسم : رشكة القدس للمستحرضات الطبية
tebieh

تلفــون   / البــرة  البالــوع/   : العنــوان 

0 2 2 4 0 6 5 5 0 :
Address: Albalo’- elberih/ tel:022406550
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 - ســفيان  شــارع   - نابلــس   : التبليــغ  عنــوان 

 0599383841
Address for Services:  

ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة واألرقــام 

ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 

) 632 (

  Trade Mark No.:26456العالمة التجارية رقم : 26456 
 In Class: 5يف الصنف : 5 

 Date: 12/02/2015التاريخ : 2015/02/12 
مســتجرضات   : اجــل  مــن 

صحيــة  صيدالنية,وبيطرية,مســتحرضات 

لالســتعامل  معــدة  حميــة  طبية,مــواد  لغايــات 

للرضــع واالطفال,لصقــات ومــواد  الطبي,واغذيــة 

طــب  وشــمع  االســنان  حشــو  ,مــواد  ضــامد 

ــرات  ــادة الح ــتحرضات الب ــنان ,مطهرالت,مس االس

فطريات,ومبيــدات  الضارة,مبيــدات  والخيونــات 

ب عشــا ا

In Respect of: Pharmaceutical,and veterinary and 
preparations for medical use , food for babies; 
plasters,materials for dressings; material for stop-
ping teeth, dental wax;disinfectants; preparations 
for destroying vermin; fungicides,herbicides

 In the name of: sharket elquds lelmustahdrat elبأسم : رشكة القدس للمستحرضات الطبية
tebieh

تلفــون   / البــرة  البالــوع/   : العنــوان 

0 2 2 4 0 6 5 5 0 :
Address: Albalo’- elberih/ tel:022406550

 - ســفيان  شــارع   - نابلــس   : التبليــغ  عنــوان 

 0599383841
Address for Services:  

) 633 (

  Trade Mark No.:26457العالمة التجارية رقم : 26457 
 In Class: 38يف الصنف : 38 

 Date: 16/02/2015التاريخ : 2015/02/16 
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ــة  ــات االتصــاالت وأنشــطة اإلذاع ــن اجــل : خدم م

ــتلزماتها ــو ومس بالرادي

In Respect of: Communications services and 
broadcasting radio activities and accessories

In the name of: sharekat alfeneq lele’lamبأسم : رشكة الفينيق لإلعالم م.خ.م
العنــوان : رام اللــه- املاصيــون- قــرب وزارة اإلعــالم- 

عــامرة الكســواين- ط 3

Address: Ramallah- Almasyoun- emaret alk-
iswani-tabeq 3

عنــوان التبليــغ : رام اللــه- عــامرة بــرج الســاعة- ط 

5 جــوال 2348065 
Address for Services:  

) 634 (

  Trade Mark No.:26457العالمة التجارية رقم : 26457 
 In Class: 38يف الصنف : 38 

 Date: 16/02/2015التاريخ : 2015/02/16 
ــة  ــات االتصــاالت وأنشــطة اإلذاع ــن اجــل : خدم م

ــتلزماتها ــو ومس بالرادي

In Respect of: Communications services and 
broadcasting radio activities and accessories

In the name of: sharekat alfeneq lele’lamبأسم : رشكة الفينيق لإلعالم م.خ.م
العنــوان : رام اللــه- املاصيــون- قــرب وزارة اإلعــالم- 

عــامرة الكســواين- ط 3

Address: Ramallah- Almasyoun- emaret alk-
iswani-tabeq 3

عنــوان التبليــغ : رام اللــه- عــامرة بــرج الســاعة- ط 

5 جــوال 2348065 
Address for Services:  

) 635 (

  Trade Mark No.:26458العالمة التجارية رقم : 26458 
 In Class: 25يف الصنف : 25 

 Date: 16/02/2015التاريخ : 2015/02/16 
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In Respect of: shoesمن اجل : االحذية
In the name of: motaz mohmod tahaYa3’mourبأسم : معتز محمود طه يغمور

Address: al khalilالعنوان : الخليل راس الجورة
Address for Services :  al khalilعنوان التبليغ : الخليل راس الجورة 

) 636 (

  Trade Mark No.:26460العالمة التجارية رقم : 26460 
 In Class: 29يف الصنف : 29 

 Date: 17/02/2015التاريخ : 2015/02/17 
ــرسات  ــرض , ومك ــوداين مح ــول الس ــل : الف ــن اج م

ــا . ــع انواعه ــرضة بجمي مح

In Respect of: Minutes peanuts, nuts and prepared 
all kinds

 In the name of: Ibrahim Mohammed Mustafaبأسم : ابراهيم محمد مصطفى جرناوي
Gernawi

Address: Ramallah - Al Manteqa Al senaaeaالعنوان : رام الله - املنطقة الصناعية

 Address for Services :  Ramallah - Al Manteqa Alعنوان التبليغ : رام الله - املنطقة الصناعية 
senaaea

) 637 (

  Trade Mark No.:26461العالمة التجارية رقم : 26461 
 In Class: 29يف الصنف : 29 

 Date: 17/02/2015التاريخ : 2015/02/17 
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ــرسات  ــرض , ومك ــوداين مح ــول الس ــل : الف ــن اج م

ــا . ــع انواعه ــرضة بجمي مح

In Respect of: Minutes peanuts, nuts and prepared 
all kinds.

 In the name of: Ibrahim Mohammed Mustafaبأسم : ابراهيم محمد مصطفى جرناوي
Gernawi

Address: Ramallah - Al Manteqa Al senaaeaالعنوان : رام الله - املنطقة الصناعية
 Address for Services :  Ramallah - Al Manteqa Alعنوان التبليغ : رام الله - املنطقة الصناعية 

senaaea

) 638 (

  Trade Mark No.:26462العالمة التجارية رقم : 26462 
 In Class: 32يف الصنف : 32 

 Date: 17/02/2015التاريخ : 2015/02/17 
ــة والغازيــة وغرهــا مــن  ــاه املعدني مــن اجــل : املي

املروبــات غــر الكحوليــة، الــراب وغــر مــن 

ــر  ــات غ ــل املروب ــتخدمة لعم ــتحرضات املس املس

ــة الكحولي

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
ــويق  ــتراد والتس ــروب لالس ــوين ج ــة ي ــم : رشك بأس

ــة ــاهمة خصوصي مس

In the name of: sharekat yony groob L`L. isterad 
wa Altasweq mosahmah hososeh

Address: Ramallah- SHARE -sameramesالعنوان : رام الله – شارع سمرا ميس
عنــوان التبليــغ : شــارع ســفيان عــامرة عنــرت الطابــق 

الرابــع - نابلــس 

Address for Services:  

) 639 (

  Trade Mark No.:26463العالمة التجارية رقم : 26463 
 In Class: 3يف الصنف : 3 

 Date: 17/02/2015التاريخ : 2015/02/17 
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مــن اجــل : منتجــات العنايــة بالجلــد، خاصــة 
كرميــات الغســول، مــوس الغســول, الغســوالت 
ــات  ــعر, كرمي ــات الش ــة، مكيف ــامت الرجي واملنع
التنظيــف، الصابــون, العطــور, الزيــوت االســاس 
الغســل  اقمشــة  الغســول,  املرطبــات,  والجــل, 
ــة  ــد االســتعامل املرب ــدة للطــرح بع ــة املع الرطب
العامــة  للصحــة  مركبــات  او  كيميائيــة  مبــواد 
لالســتخدام الشــخي )ليســت لالغــراض الصحيــة(

In Respect of: Skin care products, namely wash 
cream, wash mousse, perineal wash cream and 
mousse; conditioner, cleansing cream, soaps, 
perfumery, essential oils and gels, moisturizers, 
lotions; disposable pre moistened washcloths im-
pregnated with chemicals or compounds for per-
sonal use )non medical(

In the name of: SCA Hygiene Products ABبأسم : اس يس ايه هايجن بروداكتس ايه يب
Address: SE-405 03 GOTEBORG, Swedenالعنوان : اس اي-405 03 غوتيبورغ, السويد

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

Address for Services:  

) 640 (

  Trade Mark No.:26464العالمة التجارية رقم : 26464 
 In Class: 5يف الصنف : 5 

 Date: 17/02/2015التاريخ : 2015/02/17 
االمتصــاص لالغــراض  : مســتحرضات  اجــل  مــن 
الصحيــة, الحفاظــات الصحيــة, الفــوط الصحيــة 
ــل  ــات الرساوي ــوط وبطان ــة والف ــف الصحي واملناش
ــامدات  ــول, الك ــلس الب ــض او لس ــتعملة للحي املس
الصحيــة, املناشــف الصحيــة, املســتحرضات الصحيــة 
املبللــة  املناديــل  املهبــل,  لنظافــة  املســتعملة 

)صحيــة(

In Respect of: Absorbent sanitary preparations, 
sanitary napkins, tampons, towels, slips and panty 
liners for use as menstruation or incontinence 
protection; sanitary pads; sanitary towels; prepa-
rations for use in vaginal hygiene )medical(; wet 
wipes )medical(

In the name of: SCA Hygiene Products ABبأسم : اس يس ايه هايجن بروداكتس ايه يب
Address: SE-405 03 GOTEBORG, Swedenالعنوان : اس اي-405 03 غوتيبورغ, السويد

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

Address for Services:  

) 641 (
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  Trade Mark No.:26465العالمة التجارية رقم : 26465 
 In Class: 3يف الصنف : 3 

 Date: 17/02/2015التاريخ : 2015/02/17 
مــن اجــل : املســتحرضات الخاصــة بتبييض األقمشــة 

ــيل ويك  ــتخدم يف غس ــي تس ــواد الت ــن امل ــا م وغره

املالبــس ، مســتحرضات التنظيــف والصقــل والفــرك 

والكشــط ، الصابــون ، املــواد العطريــة والزيــوت 

)الكوزمتيــك(  التجميــل  ومســتحرضات  العطريــة 

ــنان ــف األس ــتحرضات تنظي ــعر ومس ــول الش وغس

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: Swiss Arabian Perfumes Indusبأسم : رشكة سويس أربيان لصناعة العطور
tries LLC

العربيــة  االمــارات  الشــارقة,  املمــزر,   : العنــوان 

املتحــدة

Address: Al Mamzar, Sharjah, United Arab Emir-
ates

 /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ

 P.O Box 3800 Al-Beereh
Address for Services:  

) 642 (

  Trade Mark No.:26466العالمة التجارية رقم : 26466 
 In Class: 16يف الصنف : 16 

 Date: 17/02/2015التاريخ : 2015/02/17 
مــن اجــل : الــورق والــورق املقــوى )الكرتــون( 

واألصنــاف املصنوعــة مــن هــذه املــواد غــر املصنفة 

يف فئــات أخــرى ، املطبوعــات ومــواد تجليــد الكتــب 

، الصــور الفوتوغرافيــة ، القرطاســية ، املــواد الالصقة 

املنزليــة  لألغــراض  أو  القرطاســية  يف  املســتعملة 

التلويــن  فــرش   ، بالفنانــن  الخاصــة  األدوات   ،

والدهــان ، اآلالت الكاتبــة ومســتلزمات املكاتــب 

والتعليميــة  االرشــادية  املــواد   ، األثــاث(  )عــدا 

)عــدا األجهــزة( ، مــواد بالســتيكية للتغليــف )غــر 

املصنفــة ضمــن فئــات أخــرى( ، ورق اللعــب ، 

حــروف الطباعــة ، االكالشــيهات

In Respect of: Paper, cardboard and goods made 
from these materials, not included in other class-
es; printed matter; bookbinding material; pho-
tographs; stationery; adhesives for stationery or 
household purposes; artists materials; paint brush-
es; typewriters and office requisites (except furni-
ture(; instructional and teaching material )except 
apparatus(; plastic materials for packaging )not 
included in other classes(; playing cards; printers’ 
type; printing blocks

بأســم : رشكــة الحجــاوي لتجــارة الورق والقرطاســية 

مســاهمة خصوصية

In the name of: Sharikat Al-Hijjawi Litijaret Al-
Waraq walQirtasiyah Mosahima Khososiyah
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الضفــة  نابلــس,  الصناعيــة,  املنطقــة   : العنــوان 

فلســطن الغربيــة, 

Address: Industrial Zone, Nablus, The West Bank, 
Palestine

 /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ

 P.O Box 3800 Al-Beereh
Address for Services:  

) 643 (

  Trade Mark No.:26467العالمة التجارية رقم : 26467 
 In Class: 35يف الصنف : 35 

 Date: 17/02/2015التاريخ : 2015/02/17 
ادارة  واإلعــالن,  الدعايــة  خدمــات   : اجــل  مــن 

األعــامل  التجاريــة,  األنشــطة  إدارة  األعــامل, 

واملفــرق,  بالجملــة  البيــع  خدمــات  املكتبيــة, 

خدمــات البيــع بالجملــة واملفــرق للمــواد املطبوعــة 

والقرطاســية ومســتلزماتها ومســتلزمات  وللــورق 

املكاتــب

In Respect of: Advertising, business manage-
ment, business administration, office functions, 
retail and wholesale services, retail and wholesale 
services related to printed materials and paper and 
stationery and its requisites and offices requisites

بأســم : رشكــة الحجــاوي لتجــارة الــورق والقرطاســية 

مســاهمة خصوصيــة

In the name of: Sharikat Al-Hijjawi Litijaret Al-
Waraq walQirtasiyah Mosahima Khososiyah

الضفــة  نابلــس,  الصناعيــة,  املنطقــة   : العنــوان 

فلســطن الغربيــة, 

Address: Industrial Zone, Nablus, The West Bank, 
Palestine

 /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ

 P.O Box 3800 Al-Beereh
Address for Services:  

) 644 (

Trade Mark No.: 26468 العالمة التجارية رقم : 26468 
In Class: 30 يف الصنف : 30 

Date: 17/02/2015 التاريخ : 2015/02/17 
In Respect of: chips made from corn flowerمن اجل : رقائق مصنوعة من طحن الذرة
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بأســم : رشكــة حســونة اخــوان الدوليــة للمــواد 

الغذائيــة

 In the name of: SHARIKAT HASSONEH
IKHWAN ALDAWLIEH

Address: ALKHALIL RAS ALJORAHالعنوان : الخليل راس الجورة 0599253330
الجــورة  راس  الخليــل   : التبليــغ  عنــوان 

 0 5 9 9 2 5 3 3 3 0
ALKHALIL RAS ALJO-   :Address for Services
RAH

) 645 (

  Trade Mark No.:26469العالمة التجارية رقم : 26469 
 In Class: 16يف الصنف : 16 

 Date: 17/02/2015التاريخ : 2015/02/17 
مــن اجــل : الــورق والــورق املقــوى )الكرتــون( 

واألصنــاف املصنوعــة مــن هــذه املــواد غــر املصنفة 

تجليــد  ومــواد  املطبوعــات   ، أخــرى  فئــات  يف 

الكتــب ، الصــور الفوتوغرافيــة ، القرطاســية ، املــواد 

الالصقــة املســتعملة يف القرطاســية أو لألغــراض 

فــرش   ، بالفنانــن  الخاصــة  األدوات   ، املنزليــة 

التلويــن والدهــان ، اآلالت الكاتبــة ومســتلزمات 

االرشــادية  املــواد   ، األثــاث(  )عــدا  املكاتــب 

والتعليميــة )عــدا األجهــزة( ، مــواد بالســتيكية 

ــرى( ،  ــات أخ ــن فئ ــة ضم ــر املصنف ــف )غ للتغلي

ورق اللعــب ، حــروف الطباعــة ، االكالشــيهات

In Respect of: Paper, cardboard and goods made 
from these materials, not included in other class-
es; printed matter; bookbinding material; pho-
tographs; stationery; adhesives for stationery or 
household purposes; artists materials; paint brush-
es; typewriters and office requisites (except furni-
ture(; instructional and teaching material )except 
apparatus(; plastic materials for packaging )not 
included in other classes(; playing cards; printers’ 
type; printing blocks

بأســم : رشكــة الحجــاوي لتجــارة الورق والقرطاســية 

مســاهمة خصوصية
In the name of: Sharikat Al-Hijjawi Litijaret Al-
Waraq walQirtasiyah Mosahima Khososiyah

الضفــة  نابلــس,  الصناعيــة,  املنطقــة   : العنــوان 

فلســطن الغربيــة, 
Address: Industrial Zone, Nablus, The West Bank, 
Palestine

 /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ

 P.O Box 3800 Al-Beereh
Address for Services:  

) 646 (
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  Trade Mark No.:26470العالمة التجارية رقم : 26470 
 In Class: 30يف الصنف : 30 

 Date: 17/02/2015التاريخ : 2015/02/17 
مــن اجــل : رقائــق مصنعــة مــن طحــن الــذرة 

والبطاطــا

In Respect of: flakes made from potato and corn 
flower

-In the name of: sharikat jannat al sinaeah alistithبأسم : رشكة جنات الصناعية االستثامرية
mareh

ــة  ــن صال ــرب م ــة بالق ــل واد الهري ــوان : الخلي العن

الســفر

Address: Al khalil wad al hariah

ــن  ــرب م ــة بالق ــل واد الهري ــغ : الخلي ــوان التبلي عن

ــة الســفر  صال

Address for Services :  Al khalil wad al hariah

) 647 (

  Trade Mark No.:26471العالمة التجارية رقم : 26471 
 In Class: 35يف الصنف : 35 

 Date: 17/02/2015التاريخ : 2015/02/17 
ادارة  واإلعــالن,  الدعايــة  : خدمــات  اجــل  مــن 

األعــامل  التجاريــة,  األنشــطة  إدارة  األعــامل, 

واملفــرق,  بالجملــة  البيــع  خدمــات  املكتبيــة, 

خدمــات البيــع بالجملــة واملفــرق للمــواد املطبوعــة 

وللــورق والقرطاســية ومســتلزماتها ومســتلزمات 

املكاتــب

In Respect of: Advertising, business manage-
ment, business administration, office functions, 
retail and wholesale services, retail and wholesale 
services related to printed materials and paper and 
stationery and its requisites and offices requisites

بأســم : رشكــة الحجــاوي لتجــارة الورق والقرطاســية 

مســاهمة خصوصية

In the name of: Sharikat Al-Hijjawi Litijaret Al-
Waraq walQirtasiyah Mosahima Khososiyah

الضفــة  نابلــس,  الصناعيــة,  املنطقــة   : العنــوان 

فلســطن الغربيــة, 

Address: Industrial Zone, Nablus, The West Bank, 
Palestine

 /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ

 P.O Box 3800 Al-Beereh
Address for Services:  

) 648 (
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  Trade Mark No.:26473العالمة التجارية رقم : 26473 
 In Class: 35يف الصنف : 35 

 Date: 17/02/2015التاريخ : 2015/02/17 
ادارة  واإلعــالن,  الدعايــة  خدمــات   : اجــل  مــن 

األعــامل  التجاريــة,  األنشــطة  إدارة  األعــامل, 

واملفــرق,  بالجملــة  البيــع  خدمــات  املكتبيــة, 

خدمــات البيــع بالجملــة واملفــرق للمــواد املطبوعــة 

وللــورق والقرطاســية ومســتلزماتها ومســتلزمات 

املكاتــب

In Respect of: Advertising, business manage-
ment, business administration, office functions, 
retail and wholesale services, retail and wholesale 
services related to printed materials and paper and 
stationery and its requisites and offices requisites

بأســم : رشكــة الحجــاوي لتجــارة الــورق والقرطاســية 

ــاهمة خصوصية مس

In the name of: Sharikat Al-Hijjawi Litijaret Al-
Waraq walQirtasiyah Mosahima Khososiyah

الضفــة  نابلــس,  الصناعيــة,  املنطقــة   : العنــوان 

فلســطن الغربيــة, 

Address: Industrial Zone, Nablus, The West Bank, 
Palestine

 /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ

 P.O Box 3800 Al-Beereh
Address for Services:  

) 649 (

  Trade Mark No.:26475العالمة التجارية رقم : 26475 
 In Class: 35يف الصنف : 35 

 Date: 17/02/2015التاريخ : 2015/02/17 
ادارة  واإلعــالن,  الدعايــة  خدمــات   : اجــل  مــن 

األعــامل  التجاريــة,  األنشــطة  إدارة  األعــامل, 

واملفــرق,  بالجملــة  البيــع  خدمــات  املكتبيــة, 

خدمــات البيــع بالجملــة واملفــرق للمــواد املطبوعــة 

وللــورق والقرطاســية ومســتلزماتها ومســتلزمات 

املكاتــب

In Respect of: Advertising, business manage-
ment, business administration, office functions, 
retail and wholesale services, retail and wholesale 
services related to printed materials and paper and 
stationery and its requisites and offices requisites

بأســم : رشكــة الحجــاوي لتجــارة الــورق والقرطاســية 

ــاهمة خصوصية مس

In the name of: Sharikat Al-Hijjawi Litijaret Al-
Waraq walQirtasiyah Mosahima Khososiyah

الضفــة  نابلــس,  الصناعيــة,  املنطقــة   : العنــوان 

فلســطن الغربيــة, 

Address: Industrial Zone, Nablus, The West Bank, 
Palestine

 /AGIP - TMP Agents : عنــوان التبليــغ

 P.O Box 3800 Al-Beereh
Address for Services:  
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) 650 (

  Trade Mark No.:26476العالمة التجارية رقم : 26476 
 In Class: 29يف الصنف : 29 

 Date: 18/02/2015التاريخ : 2015/02/18 
In Respect of: dairy productمن اجل : منتجات االلبان

 In the name of: sharket alpinar lltigara alamaبأسم : رشكة البينار للتجارة العامة م . خ
L.T.D

Address: albirah - almanteka alsenaeaالعنوان : البرة - املنطقة الصناعية
-Address for Services :  albirah - almanteka alseعنوان التبليغ : البرة - املنطقة الصناعية 

naea

) 651 (

Trade Mark No.: 26477 العالمة التجارية رقم : 26477 
In Class: 1 يف الصنف : 1 

Date: 18/02/2015 التاريخ : 2015/02/18 
ــة،  ــتعملة يف الصناع ــات املس ــل : الكياموي ــن اج م

ــوت  ــة وزي ــحوم الصناعي ــوت والش ــات للزي االضاف

التشــحيم وللوقــود (وتشــمل وقــود املحــركات)، 

مقــاوم التجمــد ومســتحرضات التنظيــف لالســتعامل 

ــل  ــة وســوائل الفرام ــي والســوائل الهيدرولي الصناع

وســوائل نقــل الطاقــة الكهربائيــة وســوائل التريــد 

هــذا  يف  (املشــمولة  للحــرارة  الناقلــة  والســوائل 

الصنــف)، االصبــاغ للمعــادن، رذاذ الســيليكون.

In Respect of: Chemicals used in industry; addi-
 tives for industrial oils and greases, for lubricants
 and for fuels )including motor spirits(; antifreeze,
cleaning preparations for industrial use, hydrau-
 lic fluids, brake fluids, power transmission fluids,
 cooling fluids, heat carrier fluids (included in this
.class(; mordants for metals; silicone spray

بأســم : رافنزبرغــر شمرســتوففرتيب جــي ام يب 

ــش ات

In the name of: Ravensberger Schmierstoffver-
trieb GmbH
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ــر،  ــرتاس 2، 33824 ورث ــر ش ــوان : جولنبيك العن

املانيــا

 Address: Jollenbecker Strasse 2, 33824 Werther,
Germany

: عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة،  التبليــغ  عنــوان 

اللــه  74,رام  ص.ب  محامــون، 

  :Address for Services

) 652 (

Trade Mark No.: 26478 العالمة التجارية رقم : 26478 
In Class: 4 يف الصنف : 4 

Date: 18/02/2015 التاريخ : 2015/02/18 
مــن اجــل : والشــحوم الصناعيــة وزيــوت التشــحيم، 

وقــود املحــركات، الزيــوت الهيدروليــة، مزلقــات 

الالكــر، الوقــود الصلــب والســائل والغازي (ويشــمل 

الصناعــي،  لالســتعامل  الشــمع  املحــرك)،  وقــود 

ســوائل معالجــة املعــادن عــى شــكل زيــوت تقنيــة 

وشــحوم وســوائل بيرتوكيامويــة اخــرى )مشــمولة يف 

هــذا الصنــف(، النفــط )الخــام او املكــرر(.

In Respect of: Industrial oils and greases, lubri-
 cants; motor oils, hydraulic oils; sliding lacquers;
 solid, liquid and gaseous fuels )including motor
 spirit(; waxes for industrial use; metal processing
 fluids in the form of technical oils, fats and other
 petrochemical fluids (included in this class);
.)petroleum (raw or refined

بأســم : رافنزبرغــر شمرســتوففرتيب جــي ام يب 

ــش ات

In the name of: Ravensberger Schmierstoffver-
trieb GmbH

ــر،  ــر شــرتاس 2، 33824 ورث ــوان : جولنبيك العن

املانيــا

 Address: Jollenbecker Strasse 2, 33824 Werther,
Germany

عنــوان التبليــغ : عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة، 

اللــه  74,رام  ص.ب  محامــون، 

  :Address for Services

) 653 (

  Trade Mark No.:26479العالمة التجارية رقم : 26479 
 In Class: 30يف الصنف : 30 

 Date: 18/02/2015التاريخ : 2015/02/18 
In Respect of: candiesمن اجل : السكاكر
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 In the name of: Ibrahim Mohammed Mustafaبأسم : ابراهيم محمد مصطفى جرناوي
Gernawi

Address: Ramallah - Al Manteqa Al senaaeaالعنوان : رام الله - املنطقة الصناعية
 Address for Services :  Ramallah - Al Manteqa Alعنوان التبليغ : رام الله - املنطقة الصناعية 

senaaea

) 654 (

Trade Mark No.: 26480 العالمة التجارية رقم : 26480 
In Class: 30 يف الصنف : 30 

Date: 18/02/2015 التاريخ : 2015/02/18 
 / الشــوكوالتة  اساســها  مروبــات   : اجــل  مــن 

ــها  ــات اساس ــكاكاو / مروب ــها ال ــات اساس مروب

القهــوة / فانيلــن/ بديــل للفانيــال

 In Respect of: Beverages chocolate- based /
 beverages cocoa- based / beverages cocoa- based
/ vanillin / vanilla substitute

الخفيفــة  للمروبــات  اسرســو  رشكــة   : بأســم 

خصوصيــة مســاهمة 

 In the name of: Sharekat Espresso llmshrobat
elkhafefa mosahama khsosea

Address: AL-Birah-El Baluooالعنوان : البرة - البالوع
AL-Birah-El Baluoo   :Address for Servicesعنوان التبليغ : البرة - البالوع 

مالحظة : تم التنازل عن كلمة ESPERESSOذات االستخدام العام من قبل طالب التسجيل. 

) 655 (

  Trade Mark No.:26482العالمة التجارية رقم : 26482 
 In Class: 29يف الصنف : 29 

 Date: 18/02/2015التاريخ : 2015/02/18 
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ــة  ــور الداجن ــامك والطي ــوم واألس ــل : اللح ــن اج م

وطيــور الصيــد– مســتخرجات اللحــوم– اللحــوم 

والخــرضاوات  الفواكــه  واملعلبــة-  املحفوظــة 

الجيالتــن  واملطهيــة–  واملجففــة  املحفوظــة 

ــنب  ــة املحفوظــة واملخلــالت- الل ــات– األغذي واملربي

وســمنة  )زبــدة  األلبــان  منتجــات  مــن  ويــره 

حيــواين(– جبنــة وحليــب مجفــف وشــحوم صالحــة 

صالحــة  مهدرجــة  زيــوت  الزيــوت–  للتغذيــة- 

للتغذيــة– زبــدة نباتيــة– مارغريــن.

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: TAWFEQ YOUNES ANEESبأسم : توفيق يونس انيس زيد
ZAIED

Address: TUBAS - JAWWAL :0599799596العنوان : طوباس - جوال : 0599799596
 : جــوال   - طوبــاس   : التبليــغ  عنــوان 

 0 5 9 9 7 9 9 5 9 6
Address for Services  :  TUBAS - JAWWAL 
:0599799596

) 656 (

  Trade Mark No.:26485العالمة التجارية رقم : 26485 
 In Class: 3يف الصنف : 3 

 Date: 19/02/2015التاريخ : 2015/02/19 
مــن اجــل : املســتحرضات الخاصــة بتبييض األقمشــة 

تســتخدم يف غســيل  التــي  املــواد  مــن  وغرهــا 

املالبــس ومســتحرضات التنظيــف والصقل والكشــط 

وإزالــة األوســاخ، مــواد إزالــة الشــحومات- الصابــون 

العطريــة–  الروائــح  الصابــون-  وبــرش  بأنواعــه 

الزيــوت الطيــارة- مــواد التزيــن ومحاليــل الشــعر- 

ــامبو. ــة- الش ــنان والحالق ــن األس معاج

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: SHREKAT TANGO ALSENAبأسم : رشكة تانجو التجارية الصناعية ع ع
IAH ALTEJARIAH

العنــوان : عــامرة تانجــو - ضاحيــة االقبــاط - قــرب 

بــرج االتصــاالت - شــارع املطعــام - الــرام

Address: AMARET TANGO - DAHIAT ALAQ-
BAT - QORP BORJ ALETESALAT - SHAREA 
ALMETAAM - ALRAM
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ــاط  ــة االقب ــغ : عــامرة تانجــو - ضاحي ــوان التبلي عن

ــرام  ــام - ال ــرج االتصــاالت - شــارع املطع ــرب ب - ق

Address for Services :  AMARET TANGO - DA-
HIAT ALAQBAT - QORP BORJ ALETESALAT 
- SHAREA ALMETAAM - ALRAM

) 657 (

  Trade Mark No.:26486العالمة التجارية رقم : 26486 
 In Class: 3يف الصنف : 3 

 Date: 19/02/2015التاريخ : 2015/02/19 
مــن اجــل : املســتحرضات الخاصــة بتبييــض األقمشــة 

غســيل  يف  تســتخدم  التــي  املــواد  مــن  وغرهــا 

املالبــس ومســتحرضات التنظيــف والصقــل والكشــط 

وإزالــة األوســاخ، مــواد إزالــة الشــحومات- الصابــون 

العطريــة–  الروائــح  الصابــون-  وبــرش  بأنواعــه 

الزيــوت الطيــارة- مــواد التزيــن ومحاليــل الشــعر- 

ــامبو. ــة- الش ــنان والحالق ــن األس معاج

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: SHREKAT TANGO ALSENAبأسم : رشكة تانجو التجارية الصناعية ع ع
IAH ALTEJARIAH

العنــوان : عــامرة تانجــو - ضاحيــة االقبــاط - قــرب 

بــرج االتصــاالت - شــارع املطعــام - الــرام

Address: AMARET TANGO - DAHIAT ALAQ-
BAT - QORP BORJ ALETESALAT - SHAREA 
ALMETAAM - ALRAM

ــاط  ــة االقب ــو - ضاحي ــامرة تانج ــغ : ع ــوان التبلي عن

ــرام  ــام - ال ــارع املطع ــاالت - ش ــرج االتص ــرب ب - ق

Address for Services :  AMARET TANGO - DA-
HIAT ALAQBAT - QORP BORJ ALETESALAT 
- SHAREA ALMETAAM - ALRAM

) 658 (
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  Trade Mark No.:26487العالمة التجارية رقم : 26487 
 In Class: 3يف الصنف : 3 

 Date: 22/02/2015التاريخ : 2015/02/22 
مــن اجــل : شــامبو اطفــال – صابــون يديــن – فــوط 

ــة – معطــرات جــو – رغــوة  اطفــال – محــارم مبلل

حالقــة – ديودرانــت – شــامبو – شــور جــل – 

عطــور - كرميــات للبــرة – معطــر مالبــس – كلــور 

ــات – ملمــع زجــاج – منظــف ارضي

In Respect of: Baby Shampoo – Liquid Soap – 
Diaper – Wet Wipes – airfreshener – shaving – de-
odorant shampoo – shower gel – perfume – body 
cream – chlor – window cleaner – floor cleaning

In the name of: Amazon Importing & Marketingبأسم : رشكة االمازون لالستراد والتسويق
ــل –  ــوان : بيــت لحــم – شــارع القــدس الخلي العن

ــة بيــت الخــرض بجانــب بلدي

Address: Bethlehem – Hebron – Jerusalem street

عنــوان التبليــغ : بيــت لحــم – شــارع القــدس 

الخليــل – بجانــب بلديــة بيــت الخــرض 

Address for Services :  Bethlehem – Hebron – Je-
rusalem street

) 659 (

  Trade Mark No.:26488العالمة التجارية رقم : 26488 
 In Class: 3يف الصنف : 3 

 Date: 22/02/2015التاريخ : 2015/02/22 
مــن اجــل : محــارم مبللــة - صابــون يديــن - ملمــع 

زجــاج - ليــف - منظــف حــامم - شــامبو

In Respect of: Wet wibes - Liquid Soap - Window 
cleaner - sponge - shampo

In the name of: Amazon Importing & Marketingبأسم : رشكة االمازون لالستراد والتسويق
ــل –  ــدس الخلي ــت لحــم – شــارع الق ــوان : بي العن

ــة بيــت الخــرض ــب بلدي بجان

Address: Bethlehem – Hebron – Jerusalem street

عنــوان التبليــغ : بيــت لحــم – شــارع القــدس 

الخليــل – بجانــب بلديــة بيــت الخــرض 

Address for Services :  Bethlehem – Hebron – Je-
rusalem street

) 660 (

  Trade Mark No.:26489العالمة التجارية رقم : 26489 



401العدد الثالث عرش      8\ 6\2015

 In Class: 3يف الصنف : 3 
 Date: 22/02/2015التاريخ : 2015/02/22 

مــن اجــل : محــارم مبللــة - صابــون يديــن - ملمــع 

ــات  ــاس نفاي ــامم - اكي ــف ح ــف - منظ ــاج - لي زج

شــامبو

In Respect of: Wet - wibes - Liquid Soap - Win-
dow cleaner - sponge - shampoo

In the name of: Amazon Importing & Marketingبأسم : رشكة االمازون لالستراد والتسويق
ــل –  ــدس الخلي ــارع الق ــم – ش ــت لح ــوان : بي العن

ــت الخــرض ــة بي ــب بلدي بجان

Address: Bethlehem – Hebron – Jerusalem street

عنــوان التبليــغ : بيــت لحــم – شــارع القــدس 

الخــرض  بيــت  الخليــل – بجانــب بلديــة 

Address for Services :  Bethlehem – Hebron – Je-
rusalem street

) 661 (

  Trade Mark No.:26490العالمة التجارية رقم : 26490 
 In Class: 35يف الصنف : 35 

 Date: 22/02/2015التاريخ : 2015/02/22 
وتوجيــه  وادارة  واالعــالن  الدعايــة   : اجــل  مــن 

. املكتبــي  النشــاط  وتفعيــل  االعــامل 

In Respect of: Advertising; business management; 
business administration; office functions

In the name of: khaled fayeq sa’eed mar’eبأسم : خالد فايق سعيد مرعي
 : جــوال   - عــامن  شــارع   - نابلــس   : العنــوان 

0599385589
Address: nablus -share’e amman - jawwal : 
0599385589

ــس - شــارع عــامن - جــوال :  ــغ : نابل ــوان التبلي عن

 0599385589
Address for Services :  nablus -share’e amman - 
jawwal : 0599385589

) 662 (

  Trade Mark No.:26491العالمة التجارية رقم : 26491 
 In Class: 30يف الصنف : 30 

 Date: 22/02/2015التاريخ : 2015/02/22 
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مــن اجــل : الــنب والشــاي والســكر والــكاكاو واألرز 

الــنب،  مقــام  يقــوم  ومــا  والســاجور،  والتابيــوكا 

مــن  املصنوعــة  واملســتحرضات  الدقيــق  املتــة- 

ــات–  ــر والحلوي ــز والكعــك والفطائ ــوب– الخب الحب

ــة–  ــاحيق غذائي ــز– مس ــحوق الخبي ــرة ومس الخم

عــى  والطحينــة-  الحــالوة  غذائيــة–  مقبــالت 

املثلجــات– الثلــج– البوظــة- عســل النحــل والعســل 

األســود- عــى امللــح– الخــردل– الفلفــل– التوابــل– 

واملغطســات  الشــوكوالته  الصلصــة-  الخــل– 

ملبســة-  شــوكوالته  حبــوب  والبســكويت– 

الســكاكر– العلكــة– الراحــة– مصــاص األطفــال– 

ملبــس– قضامــة ســكرية– فونــدان.

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

-In the name of: sharekat malak leltejarah walبأسم : رشكة ملك للتجارة واالستثامر م خ م
istethmar

Address: ramallah sateh marhabaالعنوان : رام الله سطح مرحبا
Address for Services :  ramallah sateh marhabaعنوان التبليغ : رام الله سطح مرحبا 

) 663 (

  Trade Mark No.:26492العالمة التجارية رقم : 26492 
 In Class: 31يف الصنف : 31 

 Date: 23/02/2015التاريخ : 2015/02/23 
مــن اجــل : بقــول طازجــة، جــوز الهنــد، غــالل 

ذرة صفــراء،  عــدس،  )بــذور(،  غــالل  )حبــوب(، 

سمســم، لوبيــا، فــول، فاصوليــا، فــول مجــروش، 

غابــات  ومنتجــات  وبســتانية  زراعيــة  منتجــات 

ــات  ــرى؛ حيوان ــات أخ ــمولة يف فئ ــر مش ــالل غ وِغ

ــات  ــذور ونبات ــة؛ فواكــه وخــرضاوات طازجــة؛ ب حي

طبيعيــة وزهــور؛ مــواد غذائيــة للحيوانــات وشــعر 

ــوع. منق

In Respect of: Beans fresh, coconuts, grains )cere-
als(, grains )seeds(, lentils, maize, sesame, Beans, 
Bean, string bean, Bean crushed, 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 animal, malt.
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بأســم : رشكــة الوهبــة ايجيبــت للصناعــات الغذائيــة 

– رشكــة مرصيــة ذات مســئولية محــدودة

In the name of: WAHBA EGYPT CO FOR FOOD 
INDUSTRIES - LTD.

العنــوان : القطعــة رقــم 6 والقطعــة رقــم 7، بلــوك 

العبــور  12018، املنطقــة الصناعيــة – مدينــة 
ــة. ــرص العربي ــة م 6/7 ،جمهوري

Address: SECTOR 6 & 7, BLOCK 12018, IN-
DUSTRIAL ZONE, EL OBOUR CITY 6/7, 
EGYPT.

ــة -  ــة الفكري ــرة للملكي ــراس ات ــغ : ف ــوان التبلي عن

نابلــس -ص.ب : 768 

Address for Services:  

) 664 (

Trade Mark No.: 26493 العالمة التجارية رقم : 26493 
In Class: 7 يف الصنف : 7 

Date: 23/02/2015 التاريخ : 2015/02/23 
مــن اجــل : املحــركات واملكائــن )عــدا مــا كان منهــا 

للمركبــات الريــة( والتــي تشــمل مكائــن املركبــات 

اآلالت  ومكائــن  الطائــرات  ومكائــن  البحريــة 

الصناعيــة والزراعيــة واآلالت املســتخدمة يف الغابات 

ــركات  ــات واملح ــة والرتبين ــرتاق الثابت ــن االح ومكائ

الكهربائيــة؛ املولــدات الكهربائيــة ومولــدات التيــار 

الــرتدد؛  العاليــة  املولــدات  الكهربائيــة؛  املــرتدد 

منظفــات الهــواء )فالتــر الهــواء( للمكائــن واألدوات 

املضــادة للتلــوث للمحــركات واملكائــن؛ املكربنــات 
ــات  ــن ومضخ ــائل واملحاق ــود الس ــوالت للوق واملح
الرسعــة  وضوابــط  الوقــود  ومضخــات  الحقــن 
وفوهــات الحقــن وحامــالت الفوهــات وصاممــات 
وأنظمــة  التشــغيل  واجهــزة  واملبخــرات  اآلالت 
االشــعال وملفــات االشــعال وشــمعات التوهــج 
الــرر  شــمعات  وموصــالت  الــرر  وشــمعات 
ومجســات ملبــدا واملغنيطــات وخافضــات الصــوت/

كامتــات الصــوت ومانعــات الــرر ملكائــن االحــرتاق؛ 
الهــواء؛  وفالتــر  الزيــت  وفالتــر  الوقــود  فالتــر 
املحامــل الدحروجيــة واملحامــل البســيطة وأعمــدة 
االدارة  ألعمــدة  املحكمــة  والســدادات  االدارة 
والعجــالت املســننة وعجــالت اإلدارة ومســننات 

ــل ــرات وسالس ــة والبك ــر الرسع تغي

 In Respect of: Motors and engines )except for
 land vehicles(, including marine engines, aircraft
 engines, engines for industrial, agricultural and
forestry machines, stationary combustion en-
gines, turbines, electric motors; electric genera-
 tors and alternators; high-frequency generators;
air cleaners (air filters) for engines and anti-pollu-
 tion devices for motors and engines; carburettors,
 injection pumps, fuel pumps, speed governors,
 injection nozzles and nozzle holders, machine
valves, vaporizers, starters, ignition systems, ig-
 nition coils, glow plugs, spark plugs, spark plug
connectors, lambda probes, magnetos, silencers/
mufflers and spark arresters for combustion en-
 gines; fuel filters, oil filters, air filters; rolling
bearings, plain bearings, shafts, shaft seals, gear-
 wheels, drive wheels, speed change gear, pulleys,
chains and belts, springs, filters, pumps, regula-
 tors, relief valves, controls, fans and fan belts, all
 for engine cooling radiators; cooling fans, cooling
,drive converters for liquid fuels, injectors
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واملضخــات  والفالتــر  والنوابــض  اإلدارة  وســيور 

واملنظــامت وصاممــات التنفيــس ومفاتيــح التحكــم 

واملــراوح وســيور املــراوح وجميعهــا ملشــعات تريــد 

املكائــن؛ مــراوح التريــد ومشــعات التريــد وأجهــزة 

التشــغيل وأجهــزة التغذيــة بالوقــود وأجهــزة تريــد 

التريــد  ملشــعات  واألغطيــة  واملكابــح  الزيــت 

ــطوانات  ــة واالس ــات الهيدرولي ــات واملضخ واملرسع

والفالتــر  الهيدروليــة  والخزانــات  الهيدروليــة 

واالنابيــب  الهيدروليــة  واملحــركات  الهيدروليــة 

الهيدروليــة والصاممــات الهيدروليــة والوحــدات 

وجميعهــا  الهيدروليــة  الحركــة  لنقــل  املعــززة 

اآلليــة  القارنــات  واملحــركات؛  واملكائــن  لــآلالت 

وعنــارص نقــل الحركــة )مــا عــدا مــا كان منهــا 

آليــات نقــل  الريــة( والتــي تشــمل  للمركبــات 

الكهربائيــة وصناديــق تــروس الرسعــة/ القــدرة 

ــف  ــوع اىل الخل ــروس الرج ــة ت ــل الحرك ــات نق آلي

ــروس  ــب ت ــط عل ــروس تخفيــض الرسعــة وضواب وت

الرسعــة وأنظمــة التحكــم بالجــر وأنظمــة التحكــم 

بديناميكيــات املركبــات ووصــالت أعمــدة االدارة 

والقارنــات ومعشــقات الــرتوس )كلتــش( والعــوادم 

ــالع  ــدات اق ــة؛ وح ــل الحرك ــيور نق ــات وس والقاران

آليــات نقــل القــدرة الكهربائيــة للمكائــن الســيارات 

الســتخدامها كمحــركات أساســية؛ وحــدات القيــادة 

املراكــب  قيــادة  ووحــدات  الداخلية/الخارجيــة 

الراعيــة للمكائــن الداخليــة؛ املضخــات واملحــركات 

الهــواء  ومضخــات  ومكوناتهــا  الهيدروليــة 

ــع  ــل )قط ــات واملحام ــات؛ الجلب ــات للمركب كملحق

اآلالت(؛ أنظمــة القيــادة اآلليــة وصاممــات التحكــم 

)قطــع اآلالت( وصاممــات املكابــح )قطــع اآلالت(؛ 

ــات  ــادم؛ الضاغط ــاز الع ــة بالغ ــاحنات الرتبيني الش

واملكابــح التــي تعمــل بالهــواء املضغــوط وخزانــات 

الهــواء املضغــوط واســطوانات الهــواء املضغــوط 

واملحــركات التــي تــدار بالهــواء املضغــوط ومضخات 

ــادن والبالســتيك؛ اآلالت  ــع املع ــة؛ آالت تصني الجّم

والزراعــة  الكيميائيــة  الصناعــة  يف  املســتخدمة 

ــيج وآالت  ــة النس ــادن وآالت صناع ــتخراج املع واس

البيــض؛  تفقيــس  أجهــزة  املروبــات؛  صناعــة 

ــد(؛ آالت ــدار بالي ــا ي ــدا م ــة )ع ــدات الزراعي املع

radiators, starters, fuel feed apparatus, oil cooling 
apparatus, brakes, caps for cooling radiators, ac-
celerators, hydraulic pumps, hydraulic cylinders, 
hydraulic reservoirs, hydraulic filters, hydraulic 
motors, hydraulic pipes, hydraulic valves, boost 
units for hydraulic transmission, all for machines, 
engines and motors; machine coupling and trans-
mission components )except for land vehicles(, 
including power transmissions, gearboxes/trans-
missions, reverse gears, reduction gears, gear-
box controllers, traction control systems, vehicle 
dynamics control systems, shaft connections, 
couplings and clutches, exhausts, couplings and 
transmission belts; power transmission take-off 
units for motor vehicle engines, for use as prime 
movers; inboard/outboard drive units and sailing 
boat drive units for inboard engines; hydraulic 
pumps and motors and components thereof, air 
pumps as vehicle accessories; bushes and bearings 
)machine parts(; power steering systems, control 
valves )machine parts(, braking valves )machine 
parts(; exhaust-gas turbo-chargers; compressors, 
compressed air brakes, compressed air reservoirs, 
compressed air cylinders and compressed air mo-
tors, bilge pumps; metal and plastics working ma-
chines; machines for the chemical industry, for 
agriculture, mining, textile machines, machines 
for the beverage industry; incubators for eggs; 
agricultural implements )not hand operated(; con-
struction machines; electronic control devices 
for production technology and servo drives;ma-
chines for the automobile industry; machine tools 
and tools therefore; electric power tools and their 
plug-in tools; electric can openers; hydraulic lift 
jacks, body and frame aligners; packing and la-
belling machines, conveyors, conveyor belts; 
loading and handling machines for pressing
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البنــاء؛ اجهــزة التحكــم االلكرتونيــة لتكنولوجيــا 
لصناعــة  آالت  املــؤازرة؛  وباملحــركات  االنتــاج 
ــا؛  ــة به ــة واألدوات الخاص ــدد اآللي ــيارات؛ الع الس
عــدد الطاقــة الكهربائيــة واالدوات والعــدد املوصلــة 
بقابــس التابعــة لهــا؛ فتاحــات العلــب الكهربائيــة؛ 
الرافعــات الهيدروليــة واجهــزة ضبــط اســتقامة 
ــع  ــم ووض ــف والوس ــكل؛ آالت التغلي ــدن والهي الب
آالت  الناقــالت؛  وســيور  والناقــالت  امللصقــات 
بالكبــس  التشــكيل  ملعامــل  والشــحن  التحميــل 
ــة  ــع املعدني ــة بالقط ــادن واالت الخاص ــبك املع وس
والتعبئــة  التحميــل  للتشــكيل؛ مجــارف  املعــدة 
إضافــة  والحفــارات  التفريــغ  عربــات  وهيــاكل 
اىل القطــع التابعــة لهــا والتــي تشــمل االجــزاء 
وامللحقــات الخاصــة بهــذه املنتجــات؛ أجهــزة الرفــع 
الهيدروليــة والرافعــات والونشــات وادوات لــآلالت 
عــى شــكل دالء وكالبــات وشــوكات؛ آالت النجــارة 
والتــي تشــمل معــدات تقطيــع الغصــون والتقطيــع 
ونــزع القــرة؛ االســنان والحــدود القاطعــة لــآلالت؛ 
ــن  ــق وأماك ــيارات؛ مراف ــة للس ــس الكهربائي املكان
غســيل الســيارات؛ القطــع واللــوازم وامللحقــات 
لكافــة املنتجــات الســابق ذكرهــا وللمركبــات الرية.

 plants and foundries and machines for the tooling
 of blanks; loaders, dumper bodies, excavators as
well as parts, including components, and acces-
sories to such products; hydraulic lifting appa-
 ratus, cranes, winches; bucket, grapple and fork
 type implements for machines; wood working
 machines, including delimb¬ing-, slashing-, and
 debarking equipment; teeth and cutting edges for
 machines; car vacuum cleaners; car wash facility;
parts, fittings and accessories for the abovemen-
.tioned goods and for motor land vehicles

-In the name of: Volvo Trademark Holding Aktieبأسم : فولفو ترايدمارك هولدنغ اكتيبوالغ
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Address: c/o AB Volvo, 405 08 G?teborg, Swe-
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عنــوان التبليــغ : عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة، 
اللــه  74,رام  ص.ب  محامــون، 

  :Address for Services

) 665 (

Trade Mark No.: 26494 العالمة التجارية رقم : 26494 
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Date: 23/02/2015 التاريخ : ]2015/02/23  
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موصــالت  والبرصيــة؛  وااللكرتونيــة  الكهربائيــة   

الكوابــل وبكــرات الكوابــل؛ املحــّوالت؛ التعديــل 

ــات  ــة ؛ املجّس ــواء االمامي ــعاع االض ــرتوين لش االلك

والكواشــف وأجهــزة الفتح/علــب املفاتيــح والخاليــا 

ــالت  ــدات الطاقــة الشمســية؛ املحلّ الشمســية ومولّ

ــوام  ــاز الع ــل غ ــداً لتحلي ــات وتحدي ــّدة للمركب املع

ولتحليــل جســيامت الســخام ولتحليــل وظائــف 

املكابــح واألدوات واملعــّدات التشــخيصية لعمليــات 

وأجهــزة  املحــركات  اختبــار  وأجهــزة  املحــاكاة 

االختبــار الخاصــة بــورش العمــل؛ املولــدات ذات 

الــرتّدد العــايل وأجهــزة االمــداد بالطاقــة واملرشــحات 

الكهربائيــة ومكونــات اشــباه املوصــالت واملكونــات 

االلكرتوضوئيــة؛ أجهــزة الفحــص واإلختبــار؛ أجهــزة 

ــوت  ــات أو الص ــخ البيان ــال أو نس ــجيل أو ارس تس

أو الصــور ومعــدات معالجــة البيانــات والحواســيب 

الفيديــو  وشاشــات  الراديــو  أجهــزة  فيهــا  مبــا 

ومشــغالت األرشطــة ومكــّرات الصــوت والعدســات 

املكــرة ومعــّدات االتصــاالت الســلكية والالســلكية 

وتركيبــات هواتــف الســيارات ومشــّغالت األقــراص 

ــد  ــن بع ــال ع ــة لالتص ــات الطرفي ــة واملحط املدمج

واملحطــات الطرفيــة الرســال إشــارات االســتغاثة 

وأنظمــة  الطرفيــة  والــرادار  املالحــة  ومحطــات 

التحكــم بحركــة املــرور وأنظمــة مراقبــة النقــل 

وأجهــزة تحديــد املواقــع ومحطــات تحصيل الرســوم 

الطرفيــة للكشــف االلكــرتوين عــن تحصيــل الرســوم 

يف حركــة املــرور والصنــدوق األســود )جهــاز ملراقبــة 

ــر  ــزة الكمبيوت ــوادث( وأجه ــات الح ــجيل بيان وتس

املعــّدة للســيارات وأجهــزة الكمبيوتــر التــي تركــب 

واآلالت  الحاســبة  واآلالت  املتحركــة  املركبــات  يف 

البيانــات  حامــالت  الجيــب؛  بحجــم  الحاســبة 

العتــاد  الحاســوبية؛  الرمجيــات  املغناطيســية؛ 

الحاســويب؛ ألعــاب الفيديــو وحامــالت البيانــات 

املســّجلة وغــر املســّجلة ووســائط التســجيل بجميع 

وارشطــة  املدمجــة  األقــراص  فيهــا  مبــا  أنواعهــا 

ــن لوســائط التســجيل؛  ــق التخزي الكاســيت؛ صنادي

ــر يف  ــّدات التحذي ــات؛ مع ــة البيان ــّدات معالج مع

ــزة  ــة؛ اجه ــرق الرسيع ــى الط ــوارئ ع ــاالت الط ح

ــاس  ــّددات القي ــات؛ مح ــويش، والهوائي ــت التش كب

وأدوات وأجهــزة القيــاس مبــا فيهــا تلــك املعــّدة 

لقيــاس الوقــود وضغــط الزيــت وضغــط الدواليــب 

ــدة ــرارة وش ــات الح ــوط ودرج ــواء املضغ واله

In Respect of: Scientific, nautical, surveying, pho-
tographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking )supervision(, 
life-saving and teaching apparatus and instru-
ments; apparatus and instruments for conduct-
ing, switching, transforming, accumulating, reg-
ulating or controlling electricity; programmable 
controllers electric and electronic apparatus and 
instruments, including electric batteries, charging 
devices, battery testers, electric mountings, elec-
tric blowers; electric accumulators, electric com-
passes, electric circuit breakers, commutators, 
electric condensers, electric wiring harnesses, ca-
pacitors, relays, electronic time relays, switches, 
fuses, electrical contacts, electric cables, electric 
fuses; electric fuse boxes, electrical sensors, elec-
trical sockets, electrical lighters, printed electri-
cal circuits, integrated circuits; leads for electric, 
electronic and optical signals; cable connections, 
cable drums; transformers; electronic headlamp 
beam adjustment; sensors, detectors, switching 
devices/switch boxes, solar cells and solar gen-
erators; analysers for motor vehicles, namely for 
exhaust gas analysis, soot particle analysis, brake 
function analysis, diagnostic instruments and 
equipment for simulations, engine testers, work-
shop test devices; high-frequency generators, 
power supply devices, electric filters, semicon-
ductor components, optoelectronic components; 
testing apparatus; apparatus for recording, trans-
mission or reproduction of data, sound or images 
and data processing equipment and computers, in-
cluding radio apparatus, video screens, tape play-
ers, loudspeakers, amplifiers, telecommunication 
equipment, car telephone installations, compact 
disc players, telematic terminals, distress signal 
calculators; magnetic data carriers; computer soft-
ware; computer hardware; video games, recorded 
and non-recorded data carriers and recording me-
dia of all kinds, including compact discs, tape
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 التيــار باالمبــرات والرسعــة ودوران املحــركات؛ 

ــافات  ــدادات املس ــال وع ــافة باألمي ــّجالت املس مس

املنظــامت  الــدوران؛  رسعــة  قيــاس  وأجهــزة 

ــة(؛  ــاس الفلطي ــزة قي ــرتات )أجه ــة والفولتم الفلطي

مســجالت الوقــت ومــؤرشات التوجيــه ولوحــات 

ــاس  ــس املدرجــة لقي ومجموعــات األدوات واملغامي

عمــق الســائل والثرموســتات )منظــامت الحــرارة( 

ــاس  ــزة قي ــح اإلشــارة؛ الدينامومــرتات )أجه ومصابي

القــوة( وأجهــزة اختبــار وفحــص املكابــح واألدوات 

واألجهــزة الكهربائيــة وامليكانيكيــة ملراقبــة واختبــار 

فيهــا  )مبــا  واالالت  واملكائن/املحــركات  املركبــات 

وحــدات القيــاد وآالت البنــاء(؛ وحــدات اإلنــذار 

واجهــزة  الرسقــة  ضــد  االنــذار  وأجهــزة  اآلليــة 

االنــذار االلكرتونيــة ضــد الرسقــة مبــا فيهــا وحــدات 

االلكرتونيــة  األنظمــة  املركبــات؛  حركــة  تجميــد 

ــر؛  ــات التحذي ــات؛ عاكس ــن املركب ــاعدة يف رك املس

الشاشــات واملنظــامت  الحرائــق؛  اطفــاء  أجهــزة 

االلكرتونيــة للمكائــن واملحــركات؛ املغناطيســات؛ 

ــرارة(؛  ــن ح ــرتات )موازي ــاس ؛ ثرموم ــة القي ارشط

بوصــالت؛ األجهــزة واألدوات البرصيــة مبــا فيهــا 

ــارات  ــرة والنظ ــات املك ــة والعدس ــر الثنائي املناظ

الواقيــة  والنظــارات  الشمســية  والنظــارات 

والعدســات للمصابيــح والعدســات البرصيــة الواقية 

مــن الشــمس؛ النظــارات الشمســية والنظــارات 

الواقيــة وأطــر النظــارات؛ املثلثــات التحذيريــة؛ 

ــة مــن الحــوادث مبــا فيهــا  األلبســة املعــدة للحامي

لبــاس القــدم واأللبســة الخاصــة مثــل معــّدات 

اإلنقــاذ ودروع الوجــه الواقيــة للعــاّمل والقطــع 

الخاصــة بالعيــون واألقنعــة الواقيــة؛ ماكينــات بيــع 

آليــة وآليــات لألجهــزة التــي تعمــل بقطــع النقــد؛ 

آالت تســجيل النقــد.

cassettes; storage boxes for recording media; data 
processing equipment; highway emergency warn-
ing equipment; interference suppressors, aerials/
antennas; gauges, measuring instruments and 
apparatus, including such for fuel, oil pressure, 
tyre pressure, compressed air, temperatures, am-
perage, speed and engine revolutions; mileage re-
corders, odometers, tachometers; voltage regula-
tors, voltmeters; time recorders, rudder indicators, 
instrument panels and clusters, dipsticks, thermo-
stats, signal lamps; dynamometers, brake testers, 
electrical and mechanical instruments and appa-
ratus for control and testing for vehicles, engines/
motors and machines )including drive units and 
construction machines(; automatic alarm units, 
anti-theft warning devices, electronic anti-theft 
devices, including vehicle immobilizing units; 
electronic parking assistance systems; warning 
reflectors; fire extinguishing apparatus; electronic 
monitors and regulators for engines and motors; 
magnets; tape measures; thermometers; compass-
es; optical apparatus and instruments, including 
binoculars, magnifying glasses, spectacles, sun 
glasses and goggles, lenses for lamps sun-proof 
optical lenses; sun glasses and goggles, ophthal-
mic frames; warning triangles; clothing for pro-
tection against accidents, including footwear, spe-
cial clothing as lifesaving equipment, workmen’s 
protective face-shields, protective eye pieces and 
masks; automatic vending machines and mecha-
nisms for coin operated apparatus; cash registers.

-In the name of: Volvo Trademark Holding Aktieبأسم : فولفو ترايدمارك هولدنغ اكتيبوالغ
bolag

 405  08 فولفــو،  يب  إيــه  يس/أو   : العنــوان 

الســويد غوتبــورغ، 

Address: c/o AB Volvo, 405 08 G?teborg, Swe-
den

عنــوان التبليــغ : عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة، 

اللــه  74,رام  ص.ب  محامــون، 

  :Address for Services
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) 666 (

Trade Mark No.: 26495 العالمة التجارية رقم : 26495 
In Class: 12 يف الصنف : 12 

Date: 23/02/2015 التاريخ : 2015/02/23 
الســيارات  فيهــا  مبــا  املركبــات،   : اجــل  مــن 

النوعيــة  ذات  واملركبــات  املغلقــة  والشــاحنات 

ــف( والباصــات  ــات الغول ــا عرب ــا فيه ــة )مب الرياضي

األساســية  املحــركات  ووحــدات/  والشــاحنات 

للجــرارات واملركبــات عــى الطــرق العاديــة والطــرق 

فيهــا  مبــا  والقطــع  التفريــغ  الوعرة/شــاحنات 

املكّونــات وامللحقــات الخاصــة بهــذه االصنــاف غــر 

املتعلقــة بالفئــات األخــرى مبــا فيها هيــاكل املركبات 

وبــدن املركبــات ولــوازم الفرملــة وفرجــارات املكابح 

ــات  ــات الصدم ــان مخفف ــحب وقضب ــان الس وقضب

واملكائــن  واملكائــن  ]كلتشــات[  والقابضــات 

الكهربائيــة  واملحــركات  واملحــركات  الكهربائيــة 

ــالع ومحــركات االحــرتاق  ــات محــركات اق والتوربين

الداخــيل واجهــزة اقــالع ملحــركات االحــرتاق الداخيل 

واألســطوانات واملحــركات الهيدروليــة ومشــعات 

الــرر  ومزيــالت  والكامتات/الخامــدات  التريــد 

وآليــات نقــل الطاقــة وعلــب تــروس الرسعــة/

آليــات نقــل الحركــة وأعمــدة نقــل الحركــة والرتوس 

التدويــر  وأعمــدة  التدويــر  وتــروس  التفاضليــة 

واملشــعات  الرسعــة  تــروس  تغيــر  ومحــددات 

ــوادم  ــة والع ــة للمشــعات الحراري ــة وأغطي الحراري

ــات  ــدة والقارن ــاور واألعم ــوادم واملح ــة الع وأغطي

ــزة  ــة أجه ــل الحرك ــارص نق ــة وعن ــات اآللي والقارن

ــة  ــادة اآللي ــة وأنظمــة القي ــة واآللي ــادة اليدوي القي

وأنظمــة القيــادة الهيدروليــة باإلضافــة إىل العنــارص 

ــات الهــواء املضغــوط  ــة لهــذه الســلع وخزّان املكون

واســطوانات الهــواء املضغــوط واملحــركات التــي 

تــدار بالهــواء املضغــوط واألجهــزة املضــادة للتلــوث 

واملضخــات الهوائيــة واالجهــزة املانعــة للتوهــج

 In Respect of: Vehicles, including cars, vans,
 sport-utility vehicles )including golf carts(, buses,
 trucks, tractor units/prime movers, on and off road
vehicles/dump trucks and parts, including compo-
 nents, and accessories to these items which do not
 pertain to other classes, including vehicle chassis,
vehicle bodies, braking installations, brake cali-
 pers, draw bars, bumper bars, clutches, engines,
 electric engines, motors, electric motors, turbines,
starter motors, combustion engines, starting de-
 vices for internal combustion engines, hydraulic
 cylinders and motors, cooling radiators, silencers/
transmissions, gearboxes/transmissions, trans-
 mission shafts, differential gears, drive gears,
drive shafts, gear change selectors, radiators, ra-
 diator caps, exhausts, exhaust cowls, axles, shafts
and couplings, machine coupling and transmis-
sion components, manual and power steering ap-
paratus, power steering systems, hydraulic steer-
 ing systems, as well as component parts of these
 items, compressed air reservoirs, compressed air
 compressed air motors, anti-pollution devices, air
 pumps, anti-dazzle devices, anti-theft devices and
alarms, vehicle immobilizing units, trailer hitch-
 es, power take-offs, springs, shock absorbers,
 fans, fan belts, level regulators, bearings, wheels,
 wheel bearings, wheel trims, balance weights for
 wheels, engine mountings, tanks and fuel tanks,
cylinders and mufflers, spark eliminators, power
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مصابيــح الســيارات واألجهــزة ضــد الرسقــة وأجهــزة 

اإلنــذار ضــد الرسقــة ووحــدات تجميــد حركــة 

اجهــزة  املقطــورات  ربــط  ووصــالت  املركبــات 

اقــالع الطاقــة والنوابــض ومخمــدات الصدمــات 

واملــراوح وســيور املــراوح ومنظــامت املنســوب 

واملحامــل والدواليــب ودواليــب املحامــل وحافــات 

وقواعــد  للدواليــب  التــوازن  وأثقــال  الدواليــب 

الوقــود  وخزانــات  والخزانــات  املكائــن  تثبيــت 

والواقيــات مــن ضجيــج املكائــن واألغطيــة الواقيــة 

وشــبكات املشــعات الحراريــة والشــبكات االماميــة 

خزانــات املوائــع والجارفــات ومــؤرشات االتجاهــات 

املركبــات ومقابــض األبــواب  والفتحــات واثــاث 

واألغطيــة واألبــواق ومحــاور العجــالت وأغطيــة 

محــاور العجــالت والــدارات الهيدروليــة واإلطــارات 

واالجهــزة املانعــة النــزالق اإلطــارات والواقيــات من 

الوحــل واملكابــح واملكابــح املــؤازرة ومكابــح الهــواء 

ــادات  ــل ولب ــد القف ــح ض ــة الكب ــوط وأنظم املضغ

املكابــح وبطانــات املكابــح وواقيــات الصدمــات 

ــات  ــات الوحل/املصــدات واملقصــورات وتقني وواقي

انقــالب املقصــورة واجهــزة االنــذار بالرجــوع اىل 

التحكــم امليكانيكيــة ومســاند  الخلــف وأجهــزة 

واالبــواب  الذراعــن  ومســاند  للمقاعــد  الــرأس 

واملقاعــد ومقاعــد الســالمة ومقاعــد مثبتــات االمان 

ــال والطــاوالت  الشــخصية ومقاعــد الســالمة لألطف

للمقاعــد واغطيــة املقاعــد وأغطيــة مســاند الــرأس 

وأحزمــة املقاعــد واالجهــزة للحاميــة مــن التصــادم 

وأنظمــة املســاعدة عــى ركــن الســيارات االســقف 

الشــمس  ألشــعة  النافــذة  واالســقف  االنزالقيــة 

القيــادة  للمركبــات وعجــالت  القيــادة  وأعمــدة 

املــوازن  الجهــاز  وقضبــان  القيــادة  ووصــالت 

وآليــات التعليــق واطقــم تخفيــض التعليــق قصبــان 

ــع  ــات رف ــذ وآلي ــر والنواف ــان القط ــواء وقضب االلت

ــي/ ــاج االمام ــة والزج ــذ الكهربائي ــذ والنواف النواف

لوحــة الزجــاج االمامــي )الزجــاج اآلمن( ومســاحات 

الزجــاج االمامي/لوحــة الزجــاج االمامــي واملصابيــح 

االماميــة وأنظمــة ازالــة الصقيــع للزجــاج االمامــي 

شــفرات مســاحات الزجــاج وســتائر نوافــذ املركبــات 

ــة  ــة واغطي ــة الخلفي ــا الرؤي ــادة ومراي ــا القي ومراي

ــة  ــح االمامي ــة للمصابي ــود واالغطي ــات الوق الخزان

ــل  ــالت التوصي ــة وكاب ــات التحذيري ــة ومثلث االضافي

ــات ــر ومثبت ــح التحذي ــغيل ومصابي ــالت التش وكاب

 take-offs, springs, shock absorbers, fans, fan
 belts, level regulators, bearings, wheels, wheel
 bearings, wheel trims, balance weights for
 wheels, engine mountings, tanks and fuel tanks,
 engine noise shields, protective covers, radiators
 grilles, front grills, fluid reservoirs, deflectors,
 direction indicators, hatches, upholstery, handles
for doors, hoods, horns, hubs, hub caps, hydrau-
 lic circuits, tyres, non-skid devices for tyres, mud
 flaps, brakes, servo brakes and compressed-air
 brakes, antilock brake systems, brake pads and
 brake linings, bumpers, mudguards/fenders, cabs,
cab tilt mechanisms, reversing alarms, mechani-
 cal controls, head rests for seats, arm rests, doors,
 seats, safety-seats, personal safety restraints seats,
 safety seats for children, tables for seats, seat
 covers, headrest covers, seat belts, devices for
 collision protection, parking assistance systems,
 sliding roofs, sun roofs, vehicle steering columns,
 steering wheels, steering linkages, stabiliser bars,
 suspensions, suspension lowering outfits, torsion
bars, tow bars, windows, window winding mecha-
 nisms, power windows, windscreens/windshields
 )also of safety glass(, windscreen/ windshield and
headlight wipers, defrosting systems for wind-
 screens, wiper blades, vehicle window blinds,
 driving mirrors, mirrors )retrovisors(, tank caps,
 headlights, warning triangles, jumper cables,
 starter cables, warning lamps, luggage restraints
 for vehicles, luggage nets, luggage carriers, wheel
 carriers, bicycle carriers, surfboard carriers, boat
 carriers, mud-guards, snow chains, pet screens,
 stone screens, storage screens, roof racks and ski
 racks, stowage boxes, deposit boxes, stowage
 compartments, trim panels, spoilers, side and rear
 skirts, safety cushions, air bags, breakdown cases,
 holders for mirrors, sun shades, mobile telephone
mounting equipment; restraining systems for in-
stallation in motor vehicles, namely belt tension-
 ers, airbags and sensors; tires, pneumatic tires;
adhesive rubber patches cover caps for extra
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الحقائــب للمركبــات وشــبكات الحقائــب وحامــالت 

الحقائــب وحامــالت العجــالت وحامــالت الدراجــات 

املــاء  عــى  التزلــج  ألــواح  وحامــالت  الهوائيــة 

ــل  ــل والسالس ــات الوح ــوارب وواقي ــالت الق وحام

للوقايــة مــن الجليــد الشــبكات الواقيــة للحيوانــات 

التخزيــن  الصخريــة وحواجــز  الحواجــز  االليفــة 

ومناصــب  املركبــات  ســطوح  عــى  واملناصــب 

ــع  ــق الودائ ــة وصنادي ــق التعبئ ــات وصنادي الزالج

ومقصــورات التعبئــة وكســوة االلــواح االطاريــة 

والحــوايش  الهــواء  مبقاومــة  التزويــد  وأجهــزة 

الجانبيــة والخلفيــة ووســائد الســالمة واالكيــاس 

االعطــال  إلصــالح  لعــدة  وصناديــق  الهوائيــة 

وحامــالت املرايــا وســتائر الوقايــة مــن الشــمس 

ومعــدات تثبيــت الهواتــف النقالــة؛ انظمــة رادعــة 

وتحديــدا  املركبــات  محــركات  داخــل  لرتكيبهــا 

ــة واملجســات؛  ــة والوســائد الهوائي مشــدات االحزم

االطــارات واالطــارات الهوائيــة؛ الرقــع املطاطيــة 

عربــات  الداخليــة؛  االطــارات  إلصــالح  الالصقــة 

ــات  ــن؛ الدراج ــالت للمقعدي ــرايس بعج ــال ك االطف

ــراوح  ــش م ــفن وري ــه الس ــات توجي ــة؛ دف الهوائي

ــادة وعجــالت  ــه والقي التشــذيب ووحــدات التوجي

اىل  اضافــة  املراكــب  ولــوازم  والقيــادة  التوجيــه 

العنــارص املكونــة لتلــك االصنــاف؛ املركبــات واجهــزة 

النقــل الــري او الجــوي او املــايئ.

 for repairing inner tubes; baby carriages, wheeled
 chairs for invalids; bicycles; rudders, propellers,
 trimming vanes, steerage units, steering wheels
 and fittings for boats as well as component parts
 of these items; vehicles for locomotion by land,
.air or water

-In the name of: Volvo Trademark Holding Aktieبأسم : فولفو ترايدمارك هولدنغ اكتيبوالغ
bolag

 405  08 فولفــو،  يب  إيــه  يس/أو   : العنــوان 

الســويد غوتبــورغ، 

Address: c/o AB Volvo, 405 08 G?teborg, Swe-
den

عنــوان التبليــغ : عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة، 

اللــه  74,رام  ص.ب  محامــون، 

  :Address for Services

) 667 (
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Trade Mark No.: 26496 العالمة التجارية رقم : 26496 
In Class: 35 يف الصنف : 35 

Date: 23/02/2015 التاريخ : 2015/02/23 
مــن اجــل : خدمــات البيــع بالتجزئــة والجملــة 

واملكائــن/ باملركبــات  يتعلــق  مــا  يف  وتحديــدا 

املحــركات واآلالت )مبــا فيهــا وحدات القيــادة واالت 

ــات  ــتلزمات للمنتج ــع واملس ــك القط ــاء( وكذل البن

واملكائن/املحــركات  واملركبــات  اعــاله  املذكــورة 

ومنتجــات  العمــل  ورش  ومعــدات  واالدوات 

الرامــج  وتنظيــم  والدعايــة  االعــالن  البضائــع؛ 

وتوجيــه  املكتبــي  النشــاط  وتفعيــل  الرتويجيــة 

االعــامل )مبــا فيهــا مســك الدفاتــر( وادارة االعــامل 

وخدمــات تقديــم املشــورة الخاصــة بــإدارة االعــامل 

ــر  ــم او تطوي ــق بتصمي ــا يتعل وبشــكل خــاص يف م

او تصنيــع او بيــع او توزيــع او اصــالح املركبــات 

وحــدات  فيهــا  )مبــا  واآلالت  واملكائن/املحــركات 

واملســتلزمات  والقطــع  البنــاء(  واالت  القيــادة 

تقديــم  ذكــره؛  ســبق  مبــا  الخاصــة  وامللحقــات 

املركبــات. اســطول  ادارة  االستشــارات يف مجــال 

 In Respect of: Retail services and wholesale,
 namely in respect of vehicles, engines/motors
and machines )including drive units and con-
 struction machines), as well as of parts, fittings
 and accessories for the aforesaid goods, and of
tools and workshop equipment, and of merchan-
dise products; advertising, organisation of pro-
 motional programs, office functions, business
 administration )including bookkeeping(, business
 management and business management advisory
services, in particular relating to the design, de-
 velopment, manufacture, sale, distribution, repair
 or maintenance of vehicles, engines/motors and
 machines )including drive units and construction
 machines), and of parts, fittings and accessories
for the aforesaid; consultancy in the field of vehi-
.cle fleet management

-In the name of: Volvo Trademark Holding Aktieبأسم : فولفو ترايدمارك هولدنغ اكتيبوالغ
bolag

 405  08 فولفــو،  يب  إيــه  يس/أو   : العنــوان 

الســويد غوتبــورغ، 

Address: c/o AB Volvo, 405 08 G?teborg, Swe-
den

عنــوان التبليــغ : عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة، 

اللــه  74,رام  ص.ب  محامــون، 

  :Address for Services

) 668 (

Trade Mark No.: 26497 العالمة التجارية رقم : 26497 
In Class: 36 يف الصنف : 36 

Date: 23/02/2015 التاريخ : 2015/02/23 
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مــن اجــل : الشــؤون العقاريــة؛ الشــؤون املاليــة 

ــات  ــات بطاق ــا خدم ــا فيه ــة مب ــؤون التمويلي والش

االئتــامن؛ التأمــن والكفالــة والتمويــل )خدمــات 

والــراء  التأجــري  الــراء  عمليــات  متويــل 

تلــك  ســيام  ال  والتأجــر(  االســتماليك  التأجــري 

واآلالت  واملكائن/املحــركات  باملركبــات  املتعلقــة 

ــل  ــاء والنق ــادة واالت البن ــدات القي ــا وح ــا فيه )مب

والقطــع  بالغابــات(  والخاصــة  الزراعيــة  واالت 

واملســتلزمات وامللحقــات الخاصــة مبــا ســبق ذكــره 

العمــل. ورش  ومعــدات  االدوات  وكذلــك 

 In Respect of: Real estate affairs; monetary and
 financial affairs, including credit card services;
 insurance, warranty, financing (including hire
 purchase and lease purchase financing services
 and leasing(, in particular relating to vehicles,
 engines/motors and machines )including drive
 units and construction, transport, agricultural and
forestry machines), to parts, fittings and accesso-
 ries for the aforesaid, and to tools and workshop
.equipment

-In the name of: Volvo Trademark Holding Aktieبأسم : فولفو ترايدمارك هولدنغ اكتيبوالغ
bolag

 405  08 فولفــو،  يب  إيــه  يس/أو   : العنــوان 

الســويد غوتبــورغ، 

Address: c/o AB Volvo, 405 08 G?teborg, Swe-
den

: عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة،  التبليــغ  عنــوان 

اللــه  74,رام  ص.ب  محامــون، 

  :Address for Services

) 669 (

Trade Mark No.: 26498 العالمة التجارية رقم : 26498 
In Class: 37 يف الصنف : 37 

Date: 23/02/2015 التاريخ : 2015/02/23 
خدمــات  املبــاين؛  انشــاء   : اجــل  مــن 

الرتكيــب والتجميــع املتعلقــة باملركبــات 

ــل  ــات نق ــا آلي ــا فيه واملحــركات واالت )مب

خدمــات  التعاقديــة(  واآلالت  الحركــة 

الرتكيــب او التجميــع والخدمــة والتصليــح 

واملعاينــة والرتميــم والصيانــة والتجديــد 

والضبــط التشــخيي والتنظيــف والدهــان 

والتلميــع والوقايــة املتعلقــة باملركبــات 

فيهــا  )مبــا  واآلالت  واملكائن/املحــركات 

واالت  البنــاء  واالت  القيــادة  وحــدات 

بالغابــات( الخاصــة  واالت  الزراعيــة 

In Respect of: Building construction; installation ser-
vices related to vehicles, motors and machines )includ-
ing drives and contract machines(; installation, service, 
repair, inspection, restoration, maintenance, recondi-
tioning, diagnostic tuning, cleaning, painting, polishing 
and preservation services in relation to vehicles, en-
gines/motors and machines )including drive units and 
construction, agricultural and forestry machines(, power 
hand tools, workshop appliances and devices, or parts, 
fittings and accessories (including telecommunication 
equipment( for the aforesaid; emergency road
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والعــدد اليدويــة االليــة واالت واجهــزة 

واملســتلزمات  القطــع  او  العمــل  ورش 

وامللحقــات )مبــا فيهــا معــدات االتصــاالت 

الســلكية والالســلكية( ملــا ســبق ذكــره؛ 

ــة عــى الطرقــات؛  توفــر املســاعدة الطارئ

العمــل؛  ورش  ومعــدات  ادوات  تأجــر 

املركبــات  محــركات  واصــالح  االعتنــاء 

خــالل مناســبات رياضــة الســيارات؛ حجــز 

خدمــات الكــراج؛ توفــر املســاعدة التقنيــة 

خــالل  الســيارات  مبحــركات  املتعلقــة 

مناســبات رياضــة الســيارات

side assistance; rental of tools and workshop equip-
 ment; looking after and overhauling of motor vehicles
 in motor-sport events; reservation of garage services;
 technical assistance related to motor vehicles during
.motorsports events

هولدنــغ  ترايدمــارك  فولفــو   : بأســم 

كتيبــوالغ ا

In the name of: Volvo Trademark Holding Aktiebolag

 08 فولفــو،  يب  إيــه  يس/أو   : العنــوان 

الســويد غوتبــورغ،   405
Address: c/o AB Volvo, 405 08 G?teborg, Sweden

ورجــا  وفــؤاد  عزيــز   : التبليــغ  عنــوان 

شــحادة، محامــون، ص.ب 74,رام اللــه 

  :Address for Services

) 670 (

Trade Mark No.: 26500 العالمة التجارية رقم : 26500 
In Class: 29 يف الصنف : 29 

Date: 24/02/2015 التاريخ : 2015/02/24 
مــن اجــل : متــور / خيــار مخلــل / مكــرسات محــرضة 

/ زيــت زيتــون للطعــام / خــرضوات مطبوخــة / 

ــب ــرضوات محفوظة/حلي خ

 In Respect of: Dates, Ghrekins ,Nuts prepared,
 Olive Oil for food,Cooked vegetables ,preserved
vegetables milk

In the name of: Hanan Theeb Nayef Emashبأسم : حنان ذيب نايف عامش
Address: Areha Mohkayam Aqbat Jabberالعنوان : اريحا / مخيم عقبة جر

Areha Mohkayam Aqbat   :Address for Services عنوان التبليغ : اريحا / مخيم عقبة جر 
Jabber
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) 671 (

  Trade Mark No.:26501العالمة التجارية رقم : 26501 
 In Class: 30يف الصنف : 30 

 Date: 24/02/2015التاريخ : 2015/02/24 
مــن اجــل : الدقيــق واملســتحرضات املصنوعــة مــن 

الحبــوب

In Respect of: flour and preparations made from 
cereals

-In the name of: sharekat new taste letasnee algethبأسم : رشكة نيو تيست للتصنيع الغذايئ
aie

Address: alsawahereh alsharqiehالعنوان : السواحرة الرقية
Address for Services :  alsawahereh alsharqiehعنوان التبليغ : السواحرة الرقية 

ان تســجيل هــذه العالمــة اليعطــي اصحابهــا حــق الحاميــة املطلــق باســتخدام الكلــامت والعبــارات والرســومات الوصفيــة واألرقــام 

ذات االســتخدام العــام مبعــزل عــن العالمــة 

) 672 (

Trade Mark No.: 26502 العالمة التجارية رقم : 26502 
In Class: 29 يف الصنف : 29 

Date: 24/02/2015 التاريخ : 2015/02/24 
ــه وخــرضوات محفوظــة  ــور، فواك ــن اجــل : التم م

ــات ــالم واملربي ــوة واله ــة ومطه ــدة ومجفف ومجم

 In Respect of: Dates, preserved, frozen, dried
and cooked fruits and vegetables, jellies, jams

-In the name of: Sharikat Rokn Alistethmar Alبأسم : رشكة ركن االستثامر الفلسطيني
falastiny

مفــرق  الصناعيــة،  املنطقــة  بيتونيــا،   : العنــوان 

الحتــو، عــامرة أبــو البهــا، مصنــع )كيــو( للشــوكوالتة

 Address: Betounia, Industrial Area, Al Hatoo
 Intersection, Abu Al Baha Building, Q Chocolate
.Factory
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عنــوان التبليــغ : البــرة، الرفــة - عــامرة بــرج 

الشــيخ، الطابــق الثالــث 

  :Address for Services

) 673 (

Trade Mark No.: 26504 العالمة التجارية رقم : 26504 
In Class: 30 يف الصنف : 30 

Date: 24/02/2015 التاريخ : 2015/02/24 
واملنتجــات  الشــوكوالتة،   : اجــل  مــن 

الحلويــات  الشــوكوالتة،  أساســها  التــي 

والــكاكاو  والشــاي  القهــوة  والبســكويت، 

والســكر واألرز والتابيــو والســاغو ومامثــالت 

ــق واملســتحرضات املصنوعــة  ــوة والدقي القه

مــن الحبــوب والخبــز والبســكويت والكعــك 

ــا  ــوى والرشــوش املســتعملة لتجميده والحل

ومســحوق  والخمــرة  والدبــس  والعســل 

الخبــز وامللــح والخــردل والفلفــل والخــل 

والجليــد والتوابــل  والبهــارات  والصلصــل 

 In Respect of: Chocolate and chocolate based
 products, confectionary and biscuits, Coffee,
 Tea, cocoa and sugar, rice, tapioca, sago, coffee
 substances; flour; and preparations made from
cereals, bread, biscuits, cakes, pastry and confec-
.tionery and vinegar, sauces, spices, and ices

In the name of: Sharikat Rokn Alistethmar بأسم : رشكة ركن االستثامر الفلسطيني
Alfalastiny

مفــرق  الصناعيــة،  املنطقــة  بيتونيــا،   : العنــوان 

الحتــو، عــامرة أبــو البهــا، مصنــع )كيــو( للشــوكوالتة
 Address: Betounia, Industrial Area, Al
Hatoo Intersection, Abu Al Baha Build-
.ing, Q Chocolate Factory

عنــوان التبليــغ : البــرة، الرفــة - عــامرة بــرج 

الشــيخ، الطابــق الثالــث 

  :Address for Services
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) 674 (

Trade Mark No.: 26505 العالمة التجارية رقم : 26505 
In Class: 30 يف الصنف : 30 

Date: 24/02/2015 التاريخ : 2015/02/24 
واملنتجــات  الشــوكوالتة،   : اجــل  مــن 

الحلويــات  الشــوكوالتة،  أساســها  التــي 

والبســكويت، القهــوة والشــاي والــكاكاو 

والســكر واألرز والتابيــو والســاغو ومامثالت 

القهــوة والدقيــق واملســتحرضات املصنوعــة 

مــن الحبــوب والخبــز والبســكويت والكعــك 

والحلــوى والرشــوش املســتعملة لتجميدهــا 

ومســحوق  والخمــرة  والدبــس  والعســل 

الخبــز وامللــح والخــردل والفلفــل والخــل 

والصلصــل والبهــارات والتوابــل والجليــد

 In Respect of: Chocolate and chocolate based
 products, confectionary and biscuits, Coffee,
 Tea, cocoa and sugar, rice, tapioca, sago, coffee
 substances; flour; and preparations made from
cereals, bread, biscuits, cakes, pastry and confec-
.tionery and vinegar, sauces, spices, and ices

In the name of: Sharikat Rokn Alistethmar بأسم : رشكة ركن االستثامر الفلسطيني
Alfalastiny

مفــرق  الصناعيــة،  املنطقــة  بيتونيــا،   : العنــوان 

الحتــو، عــامرة أبــو البهــا، مصنــع )كيو( للشــوكوالتة
 Address: Betounia, Industrial Area, Al
Hatoo Intersection, Abu Al Baha Build-
.ing, Q Chocolate Factory

عنــوان التبليــغ : البــرة، الرفــة - عــامرة بــرج 

الشــيخ، الطابــق الثالــث 

  :Address for Services

) 675 (
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Trade Mark No.: 26506 العالمة التجارية رقم : 26506 
In Class: 30 يف الصنف : 30 

Date: 24/02/2015 التاريخ : 2015/02/24  
مــن اجــل : الشــوكوالتة، واملنتجــات التــي أساســها 

القهــوة  والبســكويت،  الحلويــات  الشــوكوالتة، 

والشــاي والــكاكاو والســكر واألرز والتابيــو والســاغو 

واملســتحرضات  والدقيــق  القهــوة  ومامثــالت 

والبســكويت  والخبــز  الحبــوب  مــن  املصنوعــة 

والكعــك والحلــوى والرشــوش املســتعملة لتجميدها 

الخبــز  والخمــرة ومســحوق  والدبــس  والعســل 

والصلصــل  والخــل  والفلفــل  والخــردل  وامللــح 

والتوابــل والجليــد والبهــارات 

 In Respect of: Chocolate and chocolate based
 products, confectionary and biscuits, Coffee, Tea,
cocoa and sugar, rice, tapioca, sago, coffee sub-
stances; flour; and preparations made from cere-
als, bread, biscuits, cakes, pastry and confection-
.ery and vinegar, sauces, spices, and ices

-In the name of: Sharikat Rokn Alistethmar Alبأسم : رشكة ركن االستثامر الفلسطيني
falastiny

مفــرق  الصناعيــة،  املنطقــة  بيتونيــا،   : العنــوان 

الحتــو، عــامرة أبــو البهــا، مصنــع )كيــو( للشــوكوالتة

 Address: Betounia, Industrial Area, Al Hatoo
 Intersection, Abu Al Baha Building, Q Chocolate
.Factory

عنــوان التبليــغ : البــرة، الرفــة - عــامرة بــرج 

الشــيخ، الطابــق الثالــث 

  :Address for Services

) 676 (

Trade Mark No.: 26507 العالمة التجارية رقم : 26507 
In Class: 30 يف الصنف : 30 

Date: 24/02/2015 التاريخ : 2015/02/24 
مــن اجــل : الشــوكوالتة، واملنتجــات التــي أساســها 
القهــوة  والبســكويت،  الحلويــات  الشــوكوالتة، 
والشــاي والــكاكاو والســكر واألرز والتابيــو والســاغو 
واملســتحرضات  والدقيــق  القهــوة  ومامثــالت 
والبســكويت  والخبــز  الحبــوب  مــن  املصنوعــة 
والكعــك والحلــوى والرشــوش املســتعملة لتجميدها 
الخبــز  والخمــرة ومســحوق  والدبــس  والعســل 
والصلصــل  والخــل  والفلفــل  والخــردل  وامللــح 

والبهــارات والتوابــل والجليــد

 In Respect of: Chocolate and chocolate based
 products, confectionary and biscuits, Coffee, Tea,
cocoa and sugar, rice, tapioca, sago, coffee sub-
stances; flour; and preparations made from cere-
als, bread, biscuits, cakes, pastry and confection-
.ery and vinegar, sauces, spices, and ices
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-In the name of: Sharikat Rokn Alistethmar Alبأسم : رشكة ركن االستثامر الفلسطيني
falastiny

مفــرق  الصناعيــة،  املنطقــة  بيتونيــا،   : العنــوان 
الحتــو، عــامرة أبــو البهــا، مصنــع )كيــو( للشــوكوالتة

 Address: Betounia, Industrial Area, Al Hatoo
 Intersection, Abu Al Baha Building, Q Chocolate
.Factory

عنــوان التبليــغ : البــرة، الرفــة - عــامرة بــرج 
الشــيخ، الطابــق الثالــث 

  :Address for Services

) 677 (

  Trade Mark No.:26508العالمة التجارية رقم : 26508 
 In Class: 16يف الصنف : 16 

 Date: 24/02/2015التاريخ : 2015/02/24 
In Respect of: printed matterمن اجل : املطبوعات

In the name of: business forume comittyبأسم : جمعية ملتقى رجال االعامل
Address: al khalilالعنوان : الخليل عامرة النور 2226786

Address for Services :  al khalilعنوان التبليغ : الخليل عامرة النور 2226786 

) 678 (

  Trade Mark No.:26509العالمة التجارية رقم : 26509 
 In Class: 35يف الصنف : 35 

 Date: 24/02/2015التاريخ : 2015/02/24 
مــن اجــل : خدمــات الدعايــة واالعــالن واللوحــات 

االعالنيــة

In Respect of: buisness advertising and billboards

بأســم : رشكــة االريــاف لتجــارة الحبــوب واالعــالف 

واالعــامل التجاريــة واالســتثامرية

In the name of: sharikat alariaf letegarat alhopop 
wal alaf

Address: alkhalilالعنوان : الخليل الحاووز الثاين
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Address for Services :  alkhalilعنوان التبليغ : الخليل الحاووز الثاين 

) 679 (

Trade Mark No.: 26510 العالمة التجارية رقم : 26510 
In Class: 25 يف الصنف : 25 

Date: 24/02/2015 التاريخ : 2015/02/24 
In Respect of: Clothing, footwear, shoesمن اجل : املالبس واالحذية.

-In the name of: JAMAL IZELDIN ABDEL SAبأسم : جامل عز الدين عبد السميع نتشه
MEE NATSHEH

Address: AL KHALILالعنوان : الخليل بن دوار املنارة والصحة
AL KHALIL   :Address for Servicesعنوان التبليغ : الخليل بن دوار املنارة والصحة 

) 680 (

Trade Mark No.: 26513 العالمة التجارية رقم : 26513 
In Class: 25 يف الصنف : 25 

Date: 24/02/2015 التاريخ : 2015/02/24 
ــة(  ــة وخارجي ــس داخلي ــس )مالب ــل : املالب ــن اج م

مصنوعــة مــن جميــع أنــواع املــواد مــا عــدا املالبــس 

القــدم،  البســة   ، والجــوارب  الحاميــة؛  ألغــراض 

ــرأس. ــة ال أغطي

 In Respect of: Clothing )inner nd outer clothing(
 made from all kinds of material except clothing
for protective purposes; socks, footwear, head-
.gear

بأســم : بينتــي كــوراب ســانايي يف تيكاريــت انونيــم 

سركيتي

 In the name of: Penti Corap Sanayi Ve Ticaret
Anonim Sirketi

ــوكاك، ان  ــان س ــيس توف ــن ماهاللي ــوان : ايفري العن

ــا ــطنبول، تركي ــيل، اس او: 22، غونيس

 Address: Evren Mahallesi Tufan Sokak, No: 22,
Gunesli, Istanbul, Turkey
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ــف  ــرة. هات ــغ : ص.ب 74472 الب ــوان التبلي عن

 2989760
  :Address for Services

نطلب الحامية باللون الوردي 

) 681 (

Trade Mark No.: 26514 العالمة التجارية رقم : 26514 
In Class: 35 يف الصنف : 35 

Date: 24/02/2015 التاريخ : 2015/02/24 
مــن اجــل : الخدمــات املتعلقــة بالدعايــة واإلعــالن، 

ــم  ــك تنظي التســويق والعالقــات العامــة )مبــا يف ذل

املعــارض والعــروض التجاريــة للتجــارة(، مكتــب 

خدمــات، خدمــات تــويل وتســير شــؤون األعــامل، 

ــة  ــارية املتصل ــات االستش ــات اإلدارة والخدم خدم

ــات املحاســبة(،  ــك خدم ــا يف ذل ــذه املســائل )مب به

والتصديــر، خدمــات  االســتراد  خدمــات وكاالت 

ــم  ــة، تنظي ــة والصناعي ــات التجاري ــراء للمنتج الخ

العلنيــة، خدمــات تجميــع،  للمــزادات  وترتيــب 

ملصلحــة اآلخريــن، تشــكيله مــن البضائــع )باســتثناء 

نقلهــا(، لتمكــن الزبائــن مــن مشــاهدة ورشاء هــذه 

ــب. ــكل املناس ــع بالش البضائ

 In Respect of: Services relating the advertising,
marketing and public relations )including the or-
ganization of exhibitions and fairs for trade pur-
 poses), office services, business administration,
 management and consultancy services related
with these matters )including the accounting ser-
 vices(, import-export agency services, services of
an expert for trade and industrial products, orga-
 nization and arrangement of public auctions, the
 bringing together, for the benefit of others, of a
 variety of goods )excluding the transport thereof(,
enabling customers to conveniently view and pur-
.chase those goods

بأســم : بينتــي كــوراب ســانايي يف تيكاريــت انونيــم 

سركيتي

 In the name of: Penti Corap Sanayi Ve Ticaret
Anonim Sirketi

ــان ســوكاك، ان  ــيس توف ــن ماهاللي ــوان : ايفري العن

ــا ــطنبول، تركي ــيل، اس او: 22، غونيس

 Address: Evren Mahallesi Tufan Sokak, No: 22,
Gunesli, Istanbul, Turkey

ــف  ــرة. هات ــغ : ص.ب 74472 الب ــوان التبلي عن

 2989760
  :Address for Services

يطلب الحامية باللون الوردي 
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) 682 (

Trade Mark No.: 26515 العالمة التجارية رقم : 26515 
In Class: 9 يف الصنف : 9 

Date: 24/02/2015 التاريخ : 2015/02/24 
ــلع  ــة؛ س ــزة وأدوات برصي ــل : أجه ــن اج م

ــب النظــارات  ــب النظــارات؛ عل ــة؛ عل برصي

عدســات  نظــارات؛  سالســل  ؛  األنفيــة 

]برصيــات[  برصيــة؛  عدســات  نظــارات؛ 

العدســات املكــرة؛ عدســات تصحيــح البــرص 

ــب  ــات التقري ــات(؛ عدس ــارات )برصي للنظ

األنفيــة؛  النظــارات  إطــارات  املكــّرة؛ 

األنفيــة؛  النظــارة  النظــارات؛  إطــارات 

النظــارات  للتوهــج؛  مضــادة  نظــارات 

لأللعــاب  واقيــة  نظــارات  الشمســية؛ 

ــارات  ــات[؛ النظ ــارات ]برصي ــة؛ نظ الرياضي

عــى شــكل الحــرف D؛ العدســات؛ مناشــر 

]برصيــة[؛ مرايــا ]برصيــة[؛ الزجــاج البــرصي؛ 

ــق  ــوط تعلي ــة ؛ خي ــوط النظــارات األنفي خي

النظــارات.

In Respect of: Optical apparatus and instru-

 ments; optical goods; spectacle cases; pince-nez

 cases; eyeglass chains; spectacle lenses; optical

 lenses; magnifying lenses [optics]; correcting

 lenses for eyeglasses [optics]; close up lenses;

 pince-nez frames; spectacle frames; pince-nez;

 anti-glare glasses; sunglasses; goggles for sports;

 spectacles [optics]; 3D spectacles; eyepieces;

 prisms [optics]; mirrors [optics]; optical glass;

pince-nez cords; eyeglass cords

In the name of: ITALIA lNDEPENDENT بأسم : إيطاليا إنديبندنت أس.يب.إيه.
.S.p.A

 10152 ، فيرايــو19   XI العنــوان : كورســو

تورينــو ، إيطاليــا
 Address: Corso XI Febbraio 19, 10152
Turin, Italy

البــرة.   74472 ص.ب   : التبليــغ  عنــوان 

2989760 هاتــف 

Address for Services: 
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) 683 (

Trade Mark No.: 26516 العالمة التجارية رقم : 26516 
In Class: 9 يف الصنف : 9 

Date: 24/02/2015 التاريخ : 2015/02/24 
مــن اجــل : أجهــزة وأدوات برصيــة؛ ســلع برصيــة؛ 

علــب النظــارات؛ علــب النظــارات األنفيــة ؛ سالســل 

نظــارات؛ عدســات نظــارات؛ عدســات برصيــة؛ 

ــح  ــات تصحي ــرة؛ عدس ــات املك ــات[ العدس ]برصي

ــب  ــات التقري ــات(؛ عدس ــارات )برصي ــرص للنظ الب

إطــارات  األنفيــة؛  النظــارات  إطــارات  املكــّرة؛ 

مضــادة  نظــارات  األنفيــة؛  النظــارة  النظــارات؛ 

للتوهــج؛ النظــارات الشمســية؛ نظــارات واقيــة 

لأللعــاب الرياضيــة؛ نظــارات ]برصيــات[؛ النظــارات 

مناشــر  العدســات؛  D؛  الحــرف  شــكل  عــى 

]برصيــة[؛ مرايــا ]برصيــة[؛ الزجــاج البــرصي؛ خيوط 

ــارات. ــق النظ ــوط تعلي ــة ؛ خي ــارات األنفي النظ

 In Respect of: Optical apparatus and instruments;
 optical goods; spectacle cases; pince-nez cases;
 eyeglass chains; spectacle lenses; optical lenses;
 magnifying lenses [optics]; correcting lenses for
 eyeglasses [optics]; close up lenses; pince-nez
 frames; spectacle frames; pince-nez; anti-glare
glasses; sunglasses; goggles for sports; specta-
 cles [optics]; 3D spectacles; eyepieces; prisms
 [optics]; mirrors [optics]; optical glass; pince-nez
cords; eyeglass cords

In the name of: ITALIA lNDEPENDENT S.p.A.بأسم : إيطاليا إنديبندنت أس.يب.إيه.
العنــوان : كورســو XI فيرايــو19 ، 10152 

ــا ــو ، إيطالي تورين

 Address: Corso XI Febbraio 19, 10152 Turin,
Italy

ــف  ــرة. هات ــغ : ص.ب 74472 الب ــوان التبلي عن

 2989760
  :Address for Services

) 684 (

  Trade Mark No.:26517العالمة التجارية رقم : 26517 
 In Class: 42يف الصنف : 42 

 Date: 24/02/2015التاريخ : 2015/02/24 
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مــن اجــل : الخدمــات العلميــة والتقنيــة وخدمــات 

البحــث والتصميــم املتعلقــة بهــا- خدمــات التحاليــل 

واالبحــاث الصناعيــة- خدمــات تصميــم وتطويــر 

ــاد وبرامــج الكمبيوتــر– خدمــات قانونيــة. عت

In Respect of: Scientific and technological ser-
vices and research and design relating thereto; in-
dustrial analysis and research services; design and 
development of computer hardware and software; 
legal services.

 In the name of: PALESTINE POLYTECHNICبأسم : جامعة بوليتكنك فلسطن
UNIVERCITY

Address: AL KHALILالعنوان : الخليل ضاحية البلدية 2233050
البلديــة  ضاحيــة  الخليــل   : التبليــغ  عنــوان 

 2 2 3 3 0 5 0
Address for Services :  AL KHALIL

) 685 (

  Trade Mark No.:26518العالمة التجارية رقم : 26518 
 In Class: 35يف الصنف : 35 

 Date: 24/02/2015التاريخ : 2015/02/24 
مــن اجــل : اإلعــالن واألعــامل املهنيــة وتتعلــق 

ــخاص  ــا األش ــي يؤديه ــات الت ــة بالخدم ــذه الفئ ه

والهيئــات.

In Respect of: Advertising; business management; 
business administration; office functions

 In the name of: PALESTINE POLYTECHNICبأسم : جامعة بوليتكنك فلسطن
UNIVERCITY

Address: AL KHALILالعنوان : الخليل ضاحية البلدية 2233050
البلديــة  ضاحيــة  الخليــل   : التبليــغ  عنــوان 

 2 2 3 3 0 5 0
Address for Services :  AL KHALIL

) 686 (

  Trade Mark No.:26519العالمة التجارية رقم : 26519 
 In Class: 41يف الصنف : 41 

 Date: 24/02/2015التاريخ : 2015/02/24 
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مــن اجــل : التعليــم واملالهــي )كافــة أشــكال تعليــم 
األشخاص(-

In Respect of: Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities

 In the name of: PALESTINE POLYTECHNICبأسم : جامعة بوليتكنك فلسطن
UNIVERCITY

Address: AL KHALILالعنوان : الخليل ضاحية البلدية 2233050
البلديــة  ضاحيــة  الخليــل   : التبليــغ  عنــوان 

 2 2 3 3 0 5 0
Address for Services :  AL KHALIL

) 687 (

  Trade Mark No.:26520العالمة التجارية رقم : 26520 
 In Class: 42يف الصنف : 42 

 Date: 24/02/2015التاريخ : 2015/02/24 
مــن اجــل : الخدمــات العلميــة والتقنيــة وخدمــات 
البحــث والتصميــم املتعلقــة بهــا- خدمــات التحاليل 
ــر  ــم وتطوي ــات تصمي ــة- خدم ــاث الصناعي واالبح

عتــاد وبرامــج الكمبيوتــر– خدمــات قانونيــة.

In Respect of: Scientific and technological ser-
vices and research and design relating thereto; in-
dustrial analysis and research services; design and 
development of computer hardware and software; 
legal services.

 In the name of: PALESTINE POLYTECHNICبأسم : جامعة بوليتكنك فلسطن
UNIVERCITY

Address: AL KHALILالعنوان : الخليل ضاحية البلدية 2233050
البلديــة  ضاحيــة  الخليــل   : التبليــغ  عنــوان 

 2 2 3 3 0 5 0
Address for Services :  AL KHALIL

) 688 (

  Trade Mark No.:26521العالمة التجارية رقم : 26521 
 In Class: 41يف الصنف : 41 
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 Date: 24/02/2015التاريخ : 2015/02/24 
مــن اجــل : التعليــم واملالهــي )كافــة أشــكال تعليــم 

األشخاص(-
In Respect of: Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities

 In the name of: PALESTINE POLYTECHNICبأسم : جامعة بوليتكنك فلسطن
UNIVERCITY

Address: AL KHALILالعنوان : الخليل ضاحية البلدية 2233050
البلديــة  ضاحيــة  الخليــل   : التبليــغ  عنــوان 

 2 2 3 3 0 5 0
Address for Services :  AL KHALIL

) 689 (

  Trade Mark No.:26522العالمة التجارية رقم : 26522 
 In Class: 35يف الصنف : 35 

 Date: 24/02/2015التاريخ : 2015/02/24 
مــن اجــل : اإلعــالن واألعــامل املهنيــة وتتعلــق 
ــخاص  ــا األش ــي يؤديه ــات الت ــة بالخدم ــذه الفئ ه

والهيئــات.

In Respect of: Advertising; business management; 
business administration; office functions

 In the name of: PALESTINE POLYTECHNICبأسم : جامعة بوليتكنك فلسطن
UNIVERCITY

Address: AL KHALILالعنوان : الخليل ضاحية البلدية 2233050
البلديــة  ضاحيــة  الخليــل   : التبليــغ  عنــوان 

 2 2 3 3 0 5 0
Address for Services :  AL KHALIL

) 690 (

Trade Mark No.: 26523 العالمة التجارية رقم : 26523 
In Class: 41 يف الصنف : 41 
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Date: 25/02/2015 التاريخ : 2015/02/25 
مــن اجــل : التعليــم واملالهــي )كافــة أشــكال تعليــم 

األشــخاص(- الخدمــات التــي تــؤدي لتدبــر املســاكن 

ــم–  ــادق، املطاع ــطة الفن ــات بواس ــرف والوجب والغ

صالونــات التجميــل

 In Respect of: Education; providing of training;
entertainment; sporting and cultural activities

لالســتثامرات  النــد  فــن  ســيتي  رشكــة   : بأســم 

حية لســيا ا

 In the name of: sharekt sete fenland llistthmarat
alsyahi

Address: Ramallah-dahiat alrayhanالعنوان : رام الله - ضاحية الريحان
Ramallah-dahiat alrayhan   :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام الله - ضاحية الريحان 

) 691 (

  Trade Mark No.:26524العالمة التجارية رقم : 26524 
 In Class: 31يف الصنف : 31 

 Date: 25/02/2015التاريخ : 2015/02/25 
مــن اجــل : املنتجــات الزراعيــة منتجــات البســاتن 

والغابــاات والحبــوب غــر املدرجــة يف االصنــاف 

االخــرى والحيوانــات الحيــة والخضــار والقواكــه 

والعلــف  واالزهــار  الحيــة  والبــذور  الطازجــة 

واملولــت

In Respect of: Agricultural products and horticul-
tural products Algabaat and grains not included 
in other items, live animals, vegetables and fresh 
Alqoake live, seeds, flowers, feed and malt

-In the name of: Markaz Maythloon al naswe lltasبأسم : مركز ميثلون النسوي للتصنيع الغذايئ
nea Al gethae

Address: jenin - Maythloonالعنوان : جنن - ميثلون
Address for Services :  jenin - Maythloonعنوان التبليغ : جنن - ميثلون 

) 692 (
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Trade Mark No.: 26525 العالمة التجارية رقم : 26525 
In Class: 29 يف الصنف : 29 

Date: 25/02/2015 التاريخ : 2015/02/25 
In Respect of: Nutsمن اجل : املكرسات

In the name of: ziyad reiad rushdi hmodaبأسم : زياد رياض رشدي حموضة
Address: tulkarem shwekehالعنوان : طولكرم شويكة

عنــوان التبليــغ : طولكــرم / وســط البلــد جــوال 

 0599837333
  :Address for Services

) 693 (

  Trade Mark No.:26526العالمة التجارية رقم : 26526 
 In Class: 11يف الصنف : 11 

 Date: 25/02/2015التاريخ : 2015/02/25 
In Respect of: Sanitary apparatus and installationsمن اجل : ادوات صحية

 In the name of: MAHMOUD ABD ALKAREEMبأسم : محمود عبد الكريم محمد عايص
MOHAMMED ASI

املجمــع  -مقابــل  ســلفيت-بديا   : العنــوان 

جــوال   092990648 هاتــف  القديــم 

0 5 9 9 1 0 0 5 0 2

Address: SALFEET-BIDIA

عنــوان التبليــغ : ســلفيت-بديا -مقابــل املجمــع 

جــوال   092990648 هاتــف  القديــم 

 0599100502

Address for Services :  SALFEET-BIDIA

) 694 (

  Trade Mark No.:26527العالمة التجارية رقم : 26527 
 In Class: 35يف الصنف : 35 

 Date: 25/02/2015التاريخ : 2015/02/25 
وادارة  الدعايةواالعــالن  خدمــات   : اجــل  مــن 

املكتبــي النشــاط  وتوجيــه 
In Respect of: Advertising; business management; 
business administration; office functions
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بأســم : رشكــة حلويــات بوابــة البيــك الرقيــه 
والغربيــة

In the name of: shareket halwyat bawabet el bek 
al sharkeyeh el gharbeyeh

جــوال  –رفيديــا  نابلــس   : العنــوان 
0 5 9 7 4 4 4 7 0 7

Address: nablus – rafedyea - jawwal 0597444707

عنــوان التبليــغ : نابلــس - رفيديــا - عــامرة الروضــة 
- الطابــق الثــاين 

Address for Services:  

) 695 (

Trade Mark No.: 26528 العالمة التجارية رقم : 26528 
In Class: 30 يف الصنف : 30 

Date: 25/02/2015 التاريخ : 2015/02/25 
والحلويــات,  املعجنــات  الخبــز,   : اجــل  مــن 

ــك  ــكويت )كع ــر والبس ــك, الفطائ ــات, الكع املعجن

املغطــى  الويفــر  بســكويت  الويفــر,  محــى(, 

ــر  ــم, ويف ــر بالكري ــال, ويف ــر الفاني بالشــوكالتة, ويف

بكريــم البنــدق, ويفــر بكريــم القهــوة, اصابــع 

اســنفجيه )كعــك(, رقائــق مصنوعــة مــن الحبــوب, 

املعجنــات  فــور,  بيتــي  بســكويت  املعكرونــة, 

فطائــر  الحلقــوم,  العــكات,  البيجــال,  املنفوخــة, 

ــة مقرمشــة اساســها  ــت, املقرمشــات, اطعم الكويال

الحبــوب, اطعمــة مقرمشــة اساســها االرز,خليــط 

مقرمشــات, البنــدق والفواكــه املجففــة )حلويــات(, 

الشــوكالتة, اطعمــة اساســها الشــوفان

In Respect of: Bread, pastry and confection-
 ery, pastries, cakes, tarts and biscuits )cookies(;
 wafers; chocolate covered wafer biscuits, vanilla
 wafers, wafers with cream, wafer with hazelnut
cream, wafers with coffee cream; sponge fin-
 gers [cakes]; crisps made of cereals; macaroons
[pastry]; petit-beurre biscuits; puff pastry; ba-
 gels; doughnuts; convenience foods; pie crusts
 for baking; snacks, cereal-based snack food,
 rice-based snack food, snack bars containing a
mixture of brains; nuts and dried fruits [confec-
tionery]; chocolate; oat-based food

In the name of: ELLEDI S.P.A.بأسم : اليدي اس.يب.ايه.

غالــرا  فيــا رومــا, 24 – 35015   : العنــوان 
فينيتــا )بادوفــا(, ايطاليــا

 Address: Via Roma, 24 - 35015 Galliera Veneta
)Padova(, Italy

 /AGIP - TMP Agents : ــغ ــوان التبلي عن
 P.O Box 3800 Al-Beereh

 :Address for Services
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) 696 (

Trade Mark No.: 26529 العالمة التجارية رقم : 26529 
In Class: 38 يف الصنف : 38 

Date: 26/02/2015 التاريخ : 2015/02/26 
In Respect of: Broadcasting Radioمن اجل : اإلذاعة بالراديو

In the name of: khalid hamza mohmad hashem بأسم : خالد حمزة محمد هاشم البغدادي
albagdadi

Address: Alquds Hay Alsowanaالعنوان : القدس حي الصوانة
Address for Services :  Alquds Hay Alsowanaعنوان التبليغ : القدس حي الصوانة 

) 697 (

Trade Mark No.: 26530 العالمة التجارية رقم : 26530 
In Class: 38 يف الصنف : 38 

Date: 26/02/2015 التاريخ : 2015/02/26 
In Respect of: Communicationمن اجل : االتصاالت

In the name of: sharekat al etesalat al khalawieh بأسم : رشكة االتصاالت الخلوية الفلسطينية
al falastinieh

Address: albireh - al balouالعنوان : البرة - البالوع
Address for Services:  عنوان التبليغ : البرة - البالوع 
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) 698 (

  Trade Mark No.:26531العالمة التجارية رقم : 26531 
 In Class: 29يف الصنف : 29 

 Date: 01/03/2015التاريخ : 2015/03/01 
مــن اجــل : اللحــوم و األســامك و لحــوم الدواجــن 

و الصيــد، خالصــات اللحــم، فواكــه و خــرضوات 

محفوظة،مجمــده و مجففــة و مطهــوة، هــالم (

جيــيل) و مربيــات و فواكــه مطبوخــة بالســكر، 

البيــض و الحليــب و منتجــات الحليــب، الزيــوت و 

ــألكل ــة ل ــون الصالح الده

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: Nature World For Canned andبأسم : رشكة عامل الطبيعة للمعلبات و املجمدات
Frozen Company

العنــوان : عــامرة النخيــل، شــارع املــدارس، جنــن، 

فلســطن

Address: Al Nakheel Building, Schools Street, 
Jenin, Palestine.

عنــوان التبليــغ : نابلــس، عــامرة جالريــا ســنرت، ص. 

ب. 768 

Address for Services:  

) 699 (

  Trade Mark No.:26532العالمة التجارية رقم : 26532 
 In Class: 30يف الصنف : 30 

 Date: 01/03/2015التاريخ : 2015/03/01 
ــوة  ــكاكاو و القه ــاي و ال ــوة والش ــل : القه ــن اج م

االصطناعيــة؛ األرز ؛التابيــوكا و الســاغو؛ الدقيــق 

و املســتحرضات املصنوعــة مــن الحبــوب؛ الخبــز 

و الفطائــر و الحلويــات؛ الحلويــات املثلجة،ســكر 

عســل النحــل و العســل األســود؛ الخمرة و مســحوق 

الصلصــات ( الخــل و  ؛  ؛الخــردل  امللــح  الخبيــز؛ 

ــج ــارات؛ الثل ــل)؛ البه التواب

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, and artificial 
coffee; rice, tapioca and sago;sugar flour and 
preparations made from cereals, bread, pastry and 
confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking- 
powder; salt, mustard; vinegar, sauces )condi-
ments(; spices; ice.
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 In the name of: Nature World For Canned andبأسم : رشكة عامل الطبيعة للمعلبات و املجمدات
Frozen Company

ــن،  ــل، شــارع املــدارس، جن ــوان : عــامرة النخي العن

فلســطن

Address: Al Nakheel Building, Schools Street, 
Jenin, Palestine.

عنــوان التبليــغ : نابلــس، عــامرة جالريــا ســنرت، ص. 

ب. 768 

Address for Services:  

) 700 (

  Trade Mark No.:26533العالمة التجارية رقم : 26533 
 In Class: 31يف الصنف : 31 

 Date: 01/03/2015التاريخ : 2015/03/01 
مــن اجــل : الغالل و املنتجــات الزراعيــة، و منتجات 

البســاتن و الغابــات غــر الــواردة يف فئــات أخــرى، 

الحيوانــات الحيــة، الفواكــه و الخــرضوات الطازجــة، 

البــذور و النباتــات و الزهــور الطبيعيــة، املــواد 

ــت ( ــعر املنب ــات، الش ــة بالحيوان ــة الخاص الغذائي

امللــت).

In Respect of: Grains and agricultural, horticul-
tural and forestry products not included in other 
classes; live animals; fresh fruits and vegetables; 
seeds, natural plants and flowers; foodstuffs for 
animals, malt.

 In the name of: Nature World For Canned andبأسم : رشكة عامل الطبيعة للمعلبات و املجمدات
Frozen Company

العنــوان : عــامرة النخيــل، شــارع املــدارس، جنــن، 

فلســطن

Address: Al Nakheel Building, Schools Street, 
Jenin, Palestine.

عنــوان التبليــغ : نابلــس، عــامرة جالريــا ســنرت، ص. 

ب. 768 

Address for Services:  

) 701 (

  Trade Mark No.:26534العالمة التجارية رقم : 26534 
 In Class: 31يف الصنف : 31 

 Date: 01/03/2015التاريخ : 2015/03/01 



432العدد الثالث عرش        8\ 6\2015

مــن اجــل : اللحــوم و األســامك و لحــوم الدواجــن 

و الصيــد، خالصــات اللحــم، فواكــه و خــرضوات 

ــيل) و  ــالم (جي ــوة، ه ــة و مطه ــة و مجفف محفوظ

مربيــات و فواكــه مطبوخــة بالســكر، البيــض و 

الحليــب و منتجــات الحليــب، الزيــوت و الدهــون 

ــألكل ــة ل الصالح

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.

و  للمعلبــات  الطبيعــة  عــامل  رشكــة   : بأســم 

ت ا ملجمــد ا

In the name of: Nature World For Canned and 
Frozen Company

العنــوان : عــامرة النخيــل، شــارع املــدارس، جنــن، 

فلســطن

Address: Al Nakheel Building, Schools Street, 
Jenin, Palestine.

عنــوان التبليــغ : نابلــس، عــامرة جالريــا ســنرت، ص. 

ب. 768 

Address for Services:  

) 702 (

  Trade Mark No.:26535العالمة التجارية رقم : 26535 
 In Class: 30يف الصنف : 30 

 Date: 01/03/2015التاريخ : 2015/03/01 
ــوة  ــكاكاو و القه ــوة والشــاي و ال ــن اجــل : القه م

االصطناعيــة؛ األرز ؛التابيــوكا و الســاغو؛ الدقيــق 

ــز  ــوب؛ الخب ــن الحب ــة م ــتحرضات املصنوع و املس

املثلجــة،  الحلويــات  الحلويــات؛  و  الفطائــر  و 

الخمــرة  األســود؛  العســل  و  النحــل  سكرعســل 

الخــل و  ؛  ؛الخــردل  الخبيــز؛ امللــح  و مســحوق 

الصلصــات (التوابــل)؛ البهــارات؛ الثلــج

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, and artificial cof-
fee; rice, tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals, bread, pastry and confection-
ery, ices;sugar honey, treacle; yeast, baking- pow-
der; salt, mustard; vinegar, sauces )condiments(; 
spices; ice.

و  للمعلبــات  الطبيعــة  عــامل  رشكــة   : بأســم 

ت ا ملجمــد ا

In the name of: Nature World For Canned and 
Frozen Company

العنــوان : عــامرة النخيــل، شــارع املــدارس، جنــن، 

فلســطن

Address: Al Nakheel Building, Schools Street, 
Jenin, Palestine.

عنــوان التبليــغ : نابلــس، عــامرة جالريــا ســنرت، ص. 

ب. 768 

Address for Services:  

) 703 (

  Trade Mark No.:26536العالمة التجارية رقم : 26536 
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 In Class: 29يف الصنف : 29 
 Date: 01/03/2015التاريخ : 2015/03/01 

مــن اجــل : اللحــوم و األســامك و لحــوم الدواجــن 

و الصيــد، خالصــات اللحــم، فواكــه و خــرضوات 

ــالم ( ــوة، ه ــة و مطه ــده و مجفف ــة، مجم محفوظ

جيــيل) و مربيــات و فواكــه مطبوخــة بالســكر، 

البيــض و الحليــب و منتجــات الحليــب، الزيــوت و 

ــألكل ــة ل ــون الصالح الده

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: Nature World For Canned andبأسم : رشكة عامل الطبيعة للمعلبات و املجمدات
Frozen Company

العنــوان : عــامرة النخيــل، شــارع املــدارس، جنــن، 

فلســطن

Address: Al Nakheel Building, Schools Street, 
Jenin, Palestine.

عنــوان التبليــغ : نابلــس، عــامرة جالريــا ســنرت، ص. 

ب. 768 

Address for Services:  

) 704 (

  Trade Mark No.:26537العالمة التجارية رقم : 26537 
 In Class: 11يف الصنف : 11 

 Date: 01/03/2015التاريخ : 2015/03/01 
In Respect of: COOKER GASمن اجل : غاز الطبخ

In the name of: MOHAMMAD N SH SEDERبأسم : محمد ناجي سدر
Address: HEBRONالعنوان : الخليل حلحول

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : الخليل عامرة الواحة ط 5 

) 705 (

  Trade Mark No.:26538العالمة التجارية رقم : 26538 
 In Class: 30يف الصنف : 30 

 Date: 01/03/2015التاريخ : 2015/03/01 
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ــوة  ــكاكاو و القه ــاي و ال ــوة والش ــل : القه ــن اج م

االصطناعيــة؛ األرز ؛التابيــوكا و الســاغو؛ الدقيــق 

و املســتحرضات املصنوعــة مــن الحبــوب؛ الخبــز 

املثلجــة،  الحلويــات  الحلويــات؛  و  الفطائــر  و 

ســكر عســل النحــل و العســل األســود؛ الخمــرة 

الخــل و  ؛  ؛الخــردل  امللــح  الخبيــز؛  و مســحوق 

الصلصــات (التوابــل)؛ البهــارات؛ الثلــج

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

 In the name of: Nature World For Canned andبأسم : رشكة عامل الطبيعة للمعلبات و املجمدات
Frozen Company

العنــوان : عــامرة النخيــل، شــارع املــدارس، جنــن، 

فلســطن

Address: Al Nakheel Building, Schools Street, 
Jenin, Palestine.

عنــوان التبليــغ : نابلــس، عــامرة جالريــا ســنرت، ص. 

ب. 768 

Address for Services:  

) 706 (

  Trade Mark No.:26539العالمة التجارية رقم : 26539 
 In Class: 31يف الصنف : 31 

 Date: 01/03/2015التاريخ : 2015/03/01 
مــن اجــل : الغــالل و املنتجــات الزراعيــة، و منتجات 

البســاتن و الغابــات غــر الــواردة يف فئــات أخــرى، 

الحيوانــات الحيــة، الفواكــه و الخــرضوات الطازجــة، 

البــذور و النباتــات و الزهــور الطبيعيــة، املــواد 

ــت ( ــعر املنب ــات، الش ــة بالحيوان ــة الخاص الغذائي

امللــت).

In Respect of: Grains and agricultural, horticul-
tural and forestry products not included in other 
classes; live animals; fresh fruits and vegetables; 
seeds, natural plants and flowers; foodstuffs for 
animals, malt.

 In the name of: Nature World For Canned andبأسم : رشكة عامل الطبيعة للمعلبات و املجمدات
Frozen Company

ــن،  ــل، شــارع املــدارس، جن ــوان : عــامرة النخي العن

فلســطن

Address: Al Nakheel Building, Schools Street, 
Jenin, Palestine.

عنــوان التبليــغ : نابلــس، عــامرة جالريــا ســنرت، ص. 

ب. 768 

Address for Services:  

) 707 (
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  Trade Mark No.:26540العالمة التجارية رقم : 26540 
 In Class: 29يف الصنف : 29 

 Date: 01/03/2015التاريخ : 2015/03/01 
مــن اجــل : اللحــوم و األســامك و لحــوم الدواجــن 

و الصيــد، خالصــات اللحــم، فواكــه و خــرضوات 

ــالم  ــوة، ه ــة و مطه ــده، و مجفف ــة، مجم محفوظ

(جيــيل) و مربيــات و فواكــه مطبوخــة بالســكر، 

البيــض و الحليــب و منتجــات الحليــب، الزيــوت و 

ــألكل ــة ل ــون الصالح الده

In Respect of: Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved,forzen, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

 In the name of: Nature World For Canned andبأسم : رشكة عامل الطبيعة للمعلبات و املجمدات
Frozen Company

العنــوان : عــامرة النخيــل، شــارع املــدارس، جنــن، 

فلســطن

Address: Al Nakheel Building, Schools Street, 
Jenin, Palestine.

عنــوان التبليــغ : نابلــس، عــامرة جالريــا ســنرت، ص. 

ب. 768 

Address for Services:  

) 708 (

Trade Mark No.: 26541 العالمة التجارية رقم : 26541 
 In Class: 31يف الصنف : 31 

 Date: 01/03/2015التاريخ : 2015/03/01 
مــن اجــل : الحبــوب (بــذور)؛ البــذور النامية 

ــة يف الرتبة. للزراع

In Respect of: Grains [seeds]; germinated seeds 
for planting in the soil.

.In the name of: Bejo Zaden B.Vبأسم : بيجو زادين يب.يف.
العنوان : ترامبان 1 ، 1749 يس زد وارمينهيوزين، 

هولندا
Address: Trambaan 1, 1749 Cz Warmen-
huizen, The Netherlands

البــرة.   74472 ص.ب   : التبليــغ  عنــوان 

 2989760 هاتــف 

Address for Services:  
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) 709 (

Trade Mark No.: 26542 العالمة التجارية رقم : 26542 
In Class: 35 يف الصنف : 35 

Date: 01/03/2015 التاريخ : 2015/03/01 
مــن اجــل : خدمــات الدعايــة واالعــالن، ترويــج 

املبيعــات والوســاطة التجاريــة فيــام يتعلــق بالــراء 

والبيــع، اســتراد وتصديــر املــواد الزراعيــة، البســتنة 

ومنتجــات الغابــات والحبــوب غــر املدرجــة يف 

الفئــات األخــرى؛ البــذور؛ خدمــات البيــع بالجملــة.

 In Respect of: Advertisement, sales promotion
 and business mediation regarding the purchase
 and sale, import and export of agricultural,
 horticultural and forestry products and grains
 not included in other classes; seeds; wholesale
.services

In the name of: Bejo Zaden B.V.بأسم : بيجو زادين يب.يف.
زد  يس   1749  ،  1 ترامبــان   : العنــوان 

هولنــدا وارمينهيوزيــن، 

 Address: Trambaan 1, 1749 Cz Warmenhuizen,
The Netherlands

ــف  ــرة. هات ــغ : ص.ب 74472 الب ــوان التبلي عن

 2989760
  :Address for Services

) 710 (

Trade Mark No.: 26543 العالمة التجارية رقم : 26543 
In Class: 31 يف الصنف : 31 

Date: 01/03/2015 التاريخ : 2015/03/01 
مــن اجــل : الحبــوب (بــذور)؛ البــذور الناميــة 

الرتبــة. يف  للزراعــة 

 In Respect of: Grains [seeds]; germinated seeds
.for planting in the soil

In the name of: Bejo Zaden B.V.بأسم : بيجو زادين يب.يف.
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زد  يس   1749  ،  1 ترامبــان   : العنــوان 

هولنــدا وارمينهيوزيــن، 

 Address: Trambaan 1, 1749 Cz Warmenhuizen,
The Netherlands

ــف  ــرة. هات ــغ : ص.ب 74472 الب ــوان التبلي عن

 2989760
  :Address for Services

) 711 (

Trade Mark No.: 26544 العالمة التجارية رقم : 26544 
In Class: 35 يف الصنف : 35 

Date: 01/03/2015 التاريخ : 2015/03/01 
مــن اجــل : خدمــات الدعايــة واالعــالن، 

ترويــج املبيعــات والوســاطة التجاريــة فيــام 

ــر  ــتراد وتصدي ــع، اس ــراء والبي ــق بال يتعل

املــواد الزراعيــة، البســتنة ومنتجــات الغابات 

والحبــوب غــر املدرجــة يف الفئــات األخــرى؛ 

ــة. ــع بالجمل ــات البي ــذور؛ خدم الب

 In Respect of: Advertisement, sales promotion
 and business mediation regarding the purchase
 and sale, import and export of agricultural,
 horticultural and forestry products and grains
 not included in other classes; seeds; wholesale
.services

In the name of: Bejo Zaden B.V.بأسم : بيجو زادين يب.يف.
زد  يس   1749  ،  1 ترامبــان   : العنــوان 

هولنــدا وارمينهيوزيــن، 
Address: Trambaan 1, 1749 Cz Warmen-
huizen, The Netherlands

البــرة.   74472 ص.ب   : التبليــغ  عنــوان 

 2989760 هاتــف 

  :Address for Services

) 712 (
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Trade Mark No.: 26545 العالمة التجارية رقم : 26545 
In Class: 42 يف الصنف : 42 

Date: 01/03/2015 التاريخ : 2015/03/01 
مــن اجــل : الخدمــات العلميــة والتقنيــة وخدمــات 
خدمــات   ، بهــا  املتصلــة  والتصاميــم  األبحــاث 
ــم  ــات تصمي ــة ، خدم ــل واألبحــاث الصناعي التحالي
وتطويــر أجهــزة وبرامــج الكمبيوتــر ، الخدمــات 

القانونيــة.

In Respect of: Scientific and technological ser-
 vices and research and design relating thereto;
 industrial analysis research services; design and
development of computer hardware and soft-
.ware; legal services

ــو )  ــايش سيساكوش ــا هيت ــييك كايش ــم : كابوش بأس

ــد( ــايش ، ليمت هيت

In the name of: KABUSHIKI KAISHA HITA-
).CHI SEISAKUSHO )d/b/a Hitachi, Ltd

العنــوان : 6 – 6 ، مارونــويش 1 – تشــومة ، 

ــان ــو ، الياب ــو ، طوكي ــيودا – ك تش

Address: 6-6, Marunouchi 1-chome, Chiyo-
da-Ku, Tokyo, Japan

ــف  ــرة. هات ــغ : ص.ب 74472 الب ــوان التبلي عن
 2989760

  :Address for Services

) 713 (

  Trade Mark No.:26549العالمة التجارية رقم : 26549 
 In Class: 30يف الصنف : 30 

 Date: 01/03/2015التاريخ : 2015/03/01 
In Respect of: riceمن اجل : ارز

-In the name of: sharekat allayth lelinma contribuبأسم : رشكة الليث لالمناء م . خ .م
ta privacy limited

Address: jenin- romanaالعنوان : جنن - رمانة

عنــوان التبليــغ : جنــن/دوار الداخليــه جــوال رقــم 

 0599116523
Address for Services:  
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) 714 (

Trade Mark No.: 26550 العالمة التجارية رقم : 26550 
In Class: 9 يف الصنف : 9 

Date: 02/03/2015 التاريخ : 2015/03/02 
مــن اجــل : الهواتــف الخلويــة؛ برمجيات الحواســيب 

ــيب؛  ــاب الحواس ــات ألع ــل؛ برمجي ــة للتحمي القابل

أجهــزة حاســوب؛ الحواســيب اللوحيــة؛ األقــراص 

املضغوطــة (للقــراءة فقــط)؛ ذاكــرات نقــل البيانــات 

الفيديــو؛  ألعــاب  أرشطــة  العامليــة؛  التسلســلية 

وســائط  للتحميــل؛  قابلــة  موســيقية  ملفــات 

ــائط  ــبقاً؛ الوس ــجلة مس ــة املس ــيقى اإللكرتوني املوس

) مســبقا  املســّجلة  املوســيقية  غــر  اإللكرتونيــة 

الحاســوب)؛ صــور كرتونيــة  باســتثناء برمجيــات 

متحركــة؛ املنشــورات اإللكرتونيــة القابلــة للتحميــل.

In Respect of: Cellular telephones; download-
able computer software; computer game soft-
 ware; computers; tablet computer; compact
 discs)read-only memory(; USB memories; video
 game cartridges; downloadable music files;
pre-recorded music electronic media; pre-re-
 corded non-musical electronic media )excluding
computer software(; animated cartoons; down-
.loadable electronic publications

In the name of: WEBZEN, Inc.بأسم : ويبزين ، إنك.
العنــوان : 242، بانغيــو – رو ، بندانــغ – غــو ، 

ــا )ســامبيونغ-  ســيونغنام - يس، جيونغــي-دو، كوري

دونــغ ، بانغيــو ديجيتــال كونتينتــس بــارك يب دونــغ

 Address: 242, Pangyo-ro, Bundang-gu,
 Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
 )Sampyeong-dong, Pangyo Digital Contents
)Park B Dong

عنــوان التبليــغ : ص.ب 74472 البــرة. هاتــف 

 2989760
  :Address for Services

الحامية باللون االسود والرتقايل واالزرق والرمادي واالبيض 

) 715 (
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Trade Mark No.: 26551 العالمة التجارية رقم : 26551 
In Class: 41 يف الصنف : 41 

Date: 02/03/2015 التاريخ : 2015/03/02 
ــات  ــالم؛ املعلوم ــول األف ــات ح ــل : املعلوم ــن اج م

ــى  ــة ع ــورات اإللكرتوني ــر املنش ــه؛ توف ــن الرتفي ع

ــات  ــا)؛ املعلوم ــن تحميله ــت (ال ميك ــبكة اإلنرتن ش

الرياضيــة؛  املنافســات  تنظيــم  التعليــم؛  عــن 

خدمــات األلعــاب املقّدمــة إلكرتونيــا عــر اإلنرتنــت 

ــر املعلومــات حــول  مــن شــبكات الحاســوب ؛ توف

ــاب. األلع

 In Respect of: Film information; entertainment
information; providing on-line electronic pub-
lications )not downloadable(; education infor-
 mation; organization of sports competitions;
 game services provided on-line from a computer
.network; provision of game information

In the name of: WEBZEN, Inc.بأسم : ويبزين ، إنك.
 ، ، بندانــغ – غــو  بانغيــو – رو  العنــوان : 242، 

ــا )ســامبيونغ-  ســيونغنام - يس، جيونغــي-دو، كوري

دونــغ ، بانغيــو ديجيتــال كونتينتــس بــارك يب دونــغ

 Address: 242, Pangyo-ro, Bundang-gu,
 Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
 )Sampyeong-dong, Pangyo Digital Contents
)Park B Dong

ــف  ــرة. هات ــغ : ص.ب 74472 الب ــوان التبلي عن

 2989760
  :Address for Services

الحامية باللون االسود والرتقايل واالزرق والرمادي واالبيض 

) 716 (

Trade Mark No.: 26552 العالمة التجارية رقم : 26552 
In Class: 9 يف الصنف : 9 

Date: 02/03/2015 التاريخ : 2015/03/02 
برمجيــات  الخلويــة؛  الهواتــف   : اجــل  مــن 
الحواســيب القابلــة للتحميــل؛ برمجيــات ألعــاب 
الحواســيب؛ أجهــزة حاســوب؛ الحواســيب اللوحيــة؛ 
األقــراص املضغوطــة (للقــراءة فقــط)؛ ذاكــرات 
نقــل البيانــات التسلســلية العامليــة؛ أرشطــة ألعــاب 

الفيديــو؛ ملفــات موســيقية قابلــة للتحميــل؛

In Respect of: Cellular telephones; download-
able computer software; computer game soft-
ware; computers; tablet computer; compact 
discs)read-only memory(; USB memories; vid-
eo game cartridges; downloadable music files; 
pre-recorded music electronic media; pre-record-
ed non-musical electronic media )excluding
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ــبقاً؛  ــجلة مس ــة املس ــيقى اإللكرتوني ــائط املوس وس
الوســائط اإللكرتونيــة غــر املوســيقية املســّجلة 
مســبقا (باســتثناء برمجيــات الحاســوب)؛ صــور 
ــة  ــة القابل ــة؛ املنشــورات اإللكرتوني ــة متحرك كرتوني

للتحميــل.

computer software(; animated cartoons; down-
.loadable electronic publications

In the name of: WEBZEN, Inc.بأسم : ويبزين ، إنك.
العنــوان : 242، بانغيــو – رو ، بندانــغ – غــو ، 
ســيونغنام - يس، جيونغــي-دو، كوريــا )ســامبيونغ- 
دونــغ ، بانغيــو ديجيتــال كونتينتــس بــارك يب دونــغ

 Address: 242, Pangyo-ro, Bundang-gu,
 Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
 )Sampyeong-dong, Pangyo Digital Contents
)Park B Dong

ــف  ــرة. هات ــغ : ص.ب 74472 الب ــوان التبلي عن
 2989760

  :Address for Services

الحامية باللون االحمر واالسود والرتقايل واالزرق والرمادي واالخرض واالبيض 

) 718 (

Trade Mark No.: 26553 العالمة التجارية رقم : 26553 
In Class: 41 يف الصنف : 41 

Date: 02/03/2015 التاريخ : 2015/03/02 
ــات  ــالم؛ املعلوم ــول األف ــات ح ــل : املعلوم ــن اج م
ــى  ــة ع ــورات اإللكرتوني ــر املنش ــه؛ توف ــن الرتفي ع
ــات  ــا)؛ املعلوم ــن تحميله ــت (ال ميك ــبكة اإلنرتن ش
الرياضيــة؛  املنافســات  تنظيــم  التعليــم؛  عــن 
خدمــات األلعــاب املقّدمــة إلكرتونيــا عــر اإلنرتنــت 
مــن شــبكات الحاســوب ؛ توفــر املعلومــات حــول 

ــاب. األلع

 In Respect of: Film information; entertainment
information; providing on-line electronic pub-
lications )not downloadable(; education infor-
 mation; organization of sports competitions;
 game services provided on-line from a computer
.network; provision of game information

In the name of: WEBZEN, Inc.بأسم : ويبزين ، إنك.
العنــوان : 242، بانغيــو – رو ، بندانــغ – غــو ، 
ســيونغنام - يس، جيونغــي-دو، كوريــا )ســامبيونغ- 
دونــغ ، بانغيــو ديجيتــال كونتينتــس بــارك يب دونــغ

 Address: 242, Pangyo-ro, Bundang-gu,
 Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
 )Sampyeong-dong, Pangyo Digital Contents
)Park B Dong
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ــف  ــرة. هات ــغ : ص.ب 74472 الب ــوان التبلي عن
 2989760

  :Address for Services

الحامية باللون االحمر واالسود والرتقايل واالزرق والرمادي واالخرض واالبيض 

) 719 (

  Trade Mark No.:26559العالمة التجارية رقم : 26559 
 In Class: 25يف الصنف : 25 

 Date: 02/03/2015التاريخ : 2015/03/02 
In Respect of: Clothing, footwear, headgearمن اجل : املالبس ولباس القدم واغطية الرأس

-In the name of: shariket souq almadena lel albesبأسم : رشكة سوق املدينة لأللبسة الجاهزة
eh aljaheza

 : تلفــون   - العــدل  -شــارع  نابلــس   : العنــوان 

0599200160
Address: nablus - share’ aladel tel : 0599200160

عنــوان التبليــغ : شــارع ســفيان عــامرة عنــرت - ط 5 

جــوال رقــم 0597770689 

Address for Services:  

) 720 (

Trade Mark No.: 26560 العالمة التجارية رقم : 26560 
In Class: 32 يف الصنف : 32 

Date: 03/03/2015 التاريخ : 2015/03/03 
مــن اجــل : البــرة )رشاب الشــعر( وامليــاه املعدنيــة 

والغازيــة وغرهــا مــن املروبــات غــر الكحوليــة. 

وعصائــر  الفواكــه  مــن  مســتخلصة  مروبــات 

لعمــل  أخــرى  ومســتحرضات  رشاب  الفواكــه. 

املروبــات.

 In Respect of: Beers; mineral and aerated waters
and other non-alcoholic beveages; fruit beverag-
 es and fruit juices; syrups and other preparations
.for making beverages
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-In the name of: SHAREKT AL JEBRINI LEMبأسم : رشكة الجريني لاللبان واملواد الغذائية
 ONTAJAT AL ALBAN WAALMAWAD AL
GITHAIEAH

Address: AL KHALEEL ALRAMEHالعنوان : فلسطن- الخليل
AL KHALEEL AL-   :Address for Servicesعنوان التبليغ : فلسطن- الخليل 

RAMEH

) 721 (

  Trade Mark No.:26563العالمة التجارية رقم : 26563 
 In Class: 30يف الصنف : 30 

 Date: 03/03/2015التاريخ : 2015/03/03 
والســكر  والــكاكاو  والشــاي  الــنب   : اجــل  مــن 

والقهــوة  الســاجو  ونشــا  التابيــوكا  ونشــا  واألرز 

االصطناعيــة ومروبــات اساســها القهــوة ؛ الدقيــق 

ــة  ــوب واملكرون ــن الحب ــة م واملســتحرضات املصنوع

ــات واملثلجــات؛ عســل  ــات والحلوي جن ــز واملُعَّ والخب

ومســحوق  الخمــرة  األســود؛  والعســل  النحــل 

والصلصــات  الخــل  ؛  والخــردل  امللــح  الخبيــز؛ 

الطامطــم. ، صلصــة  البهــارات  )التوابــل(؛ 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tap-
ioca and sago; coffee artificial, coffee-based bev-
erages, flour and preparations made from cereals, 
pasta, bread, pasty and confectionery, ices; honey, 
treacle; yeast, baking- powder; salt, mustard; vin-
egar, sauces )condiments(; spices; sauce tomato.

ــة  ــة – رشك ــارة والصناع ــس للتج ــة طل ــم : رشك بأس

ــورية ــن س تضام

In the name of: Talas trading company

العنــوان : دف الشــوك الشــارع العــام العقــار رقــم 

ــورية ــاتن – س ــاغور بس 1219 ش
Address: Daf elshuk, alaam street rela estatc 
no.1219.shaghur bsatin -syira

عنــوان التبليــغ : نابلــس، عــامرة جالريــا ســنرت، ص. 

ب. 768 

Address for Services:  

) 722 (
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  Trade Mark No.:26564العالمة التجارية رقم : 26564 
 In Class: 16يف الصنف : 16 

 Date: 04/03/2015التاريخ : 2015/03/04 
In Respect of: printed mattersمن اجل : املطبوعات

بأســم : نقابــة اصحــاب رشكات ومحــالت تجــارة 

املــواد الغذائيــة

In the name of: nakabat ashab sharikat wa ma-
halat tigaret almawad al lghithaeieh

Address: al khalilالعنوان : الخليل الحرس ت 2222438
Address for Services :  al khalilعنوان التبليغ : الخليل الحرس ت 2222438 

) 723 (

  Trade Mark No.:26565العالمة التجارية رقم : 26565 
 In Class: 32يف الصنف : 32 

 Date: 04/03/2015التاريخ : 2015/03/04 
وغرهــا  والغازيــة  املعدنيــة  امليــاه   : اجــل  مــن 

مــن املروبــات غــر الكحوليــة بإســتثناء البــرة 

رشاب  الفواكــه؛  وعصائــر  الفواكــه  مروبــات  ؛ 

املروبــات. لصنــع  أخــرى  ومســتحرضات 

In Respect of: Mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic drinks excluding beers; fruit 
drinks and fruit juices; syrups and other prepara-
tions for making beverages.

.In the name of: PepsiCo, Incبأسم : بيبسيكو ، إنك.
العنــوان : 700 أندرســون هيــل روود ، بورشــيس ، 

نيويــورك 10577 ، الواليــات املتحــدة األمريكيــة

Address: 700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 
10577, U.S.A.

عنــوان التبليــغ : ص.ب 74472 البــرة. هاتــف 

 2989760
Address for Services:  

) 724 (

Trade Mark No.: 26567 العالمة التجارية رقم : 26567 
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In Class: 32 يف الصنف : 32 
Date: 04/03/2015 التاريخ : 2015/03/04 

البــرة )الجعــة والبــرة الســوداء(-   : مــن اجــل 

الــراب ويــره مــن  امليــاه املعدنيــة والغازيــة- 

ــه  ــر الفواك ــات– عص ــل املروب ــتحرضات لعم املس

ــاء  ــه– م ــر الفواك ــها عص ــي أساس ــات الت واملروب

ــر. ــاء الزه ــورد– م ال

 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: khaled hamdan mohammd hamaبأسم : خالد حمدان محمد حامدة
da

Address: gaza -alsodaniah shat al bahrالعنوان : غزة السودانية شاطئ البحر
املنــارة  دوار  الخليــل   : التبليــغ  عنــوان 

 0 5 9 9 3 6 2 6 0 8
  :Address for Services

) 725 (

Trade Mark No.: 26568 العالمة التجارية رقم : 26568 
In Class: 29 يف الصنف : 29 

Date: 04/03/2015 التاريخ : 2015/03/04 
ــة  ــور الداجن ــامك والطي ــوم واألس ــل : اللح ــن اج م

وطيــور الصيــد– مســتخرجات اللحــوم– اللحــوم 

والخــرضاوات  الفواكــه  واملعلبــة-  املحفوظــة 

الجيالتــن  واملطهيــة–  واملجففــة  املحفوظــة 

ــنب  ــالت- الل ــة واملخل ــة املحفوظ ــات– األغذي واملربي

وســمنة  )زبــدة  األلبــان  منتجــات  مــن  ويــره 

حيــواين(– جبنــة وحليــب مجفــف وشــحوم صالحــة 

صالحــة  مهدرجــة  زيــوت  الزيــوت–  للتغذيــة- 

مارغريــن. نباتيــة–  زبــدة  للتغذيــة– 

 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: khaled hamdan mohammd hamaبأسم : خالد حمدان محمد حامدة
da

Address: gaza -alsodaniah shat al bahrالعنوان : غزة السودانية شاطئ البحر

املنــارة  دوار  الخليــل   : التبليــغ  عنــوان 

 0 5 9 9 3 6 2 6 0 8
  :Address for Services
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) 726 (

Trade Mark No.: 26570 العالمة التجارية رقم : 26570 
In Class: 35 يف الصنف : 35 

Date: 04/03/2015 التاريخ : 2015/03/04 
الدعايــة واالعــالن  : خدمــات  اجــل  مــن 

وادارة وتوجيــه االعــامل , وتفعيــل النشــاط 

ــي املكتب

In Respect of: Advertising; business manage-
ment; business administration; office functions

بأســم : رشكــة معامــل ســلفانا للحلويــات 

م خ  م  والســكاكر 

 In the name of: sherkat mamel silvana
lelhalawiat walsakaker

ــارع  ــة - ش ــة الصناعي ــه - املنطق ــوان : رام الل العن

يافــا
 Address: ramallah - almanteqa alsenaiah -
sharea yafa

عنــوان التبليــغ : رام اللــه - املنطقــة الصناعيــة 

- شــارع يافــا 

ramallah - alman-   :Address for Services
teqa alsenaiah - sharea yafa

) 727 (

Trade Mark No.: 26571 العالمة التجارية رقم : 26571 
In Class: 30 يف الصنف : 30 

Date: 04/03/2015 التاريخ : 2015/03/04 
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مــن اجــل : القهــوة والشــاي والــكاكاو والقهــوة 

والســاغو  التابيــوكا   , االرز   , االصطناعيــة 

واملســتحرضات املصنوعــة مــن الحبــوب , الخبــز 

والفطائــر والحلويــات , الحلويــات املثلجــة , عســل 

ومســحوق  الخمــرة   , االســود  والعســل  النحــل 

الخبيــز ,’ امللــح , الخــردل , الخــل والصلصــات ) 

التوابــل ( البهــارات , الثلــج

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

بأســم : رشكــة معامــل ســلفانا للحلويــات والســكاكر 

م خ م

In the name of: sherkat mamel silvana lelhalawi-
at walsakaker

ــارع  ــة - ش ــة الصناعي ــه - املنطق ــوان : رام الل العن

ــا ياف

 Address: ramallah - almanteqa alsenaiah - sharea
yafa

ــة -  ــة الصناعي ــه - املنطق ــغ : رام الل ــوان التبلي عن

ــا  ــارع ياف ش

 ramallah - almanteqa   :Address for Services
alsenaiah - sharea yafa

) 728 (

Trade Mark No.: 26573 العالمة التجارية رقم : 26573 
In Class: 42 يف الصنف : 42 

Date: 04/03/2015 التاريخ : 2015/03/04 
In Respect of: Laboratory (scientific -) services /من اجل : خدمات املخترات العلمية

In the name of: WALEED REYAD MAHMOD بأسم : وليد رياض محمود رداد
RADDAD

Address: TULKARM - SHARE’ NABLUSالعنوان : طولكرم - شارع نابلس
TULKARM - SHARE’   :Address for Services عنوان التبليغ : طولكرم - شارع نابلس 

NABLUS
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إعالن رقم )1( لسنة 2015

قانون امتيازات االخرتاع والرسوم

رقم )22( لسنه 1953

وفقا ألحكام قانون امتيازات االخرتاع والرسوم رقم )22( لسنة 1953، فقد قدمت طلبات لتسجيل رسوم صناعية املنشورة يف اإلعالن 
ويحق ألي شخص التقدم بطلب لشطب الرسم إذا ثبت بأن قد تم استخدامه قبل تاريخ تسجيله مبوجب احكام املادة )36( من قانون 
الرسوم والنامذج الصناعية، عى أن يقدم طالب الشخص الئحة خطية حسب االصول املقررة اىل املسجل، يبن فيها اسباب شطب الرسم 

التي يستند اليها يف الئحته.

  عيل ذوقان

  مسجل امتيازات االخرتاع والرسوم
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536

  07/10/2013 بتاريخ:    536 طلب رقم : 

باسم:  رشكة األخوين رايب لألملنيوم   

العنوان: رام الله – املنطقة الصناعية

لتسجيل تصميم أو منوذج عى: بروفيل أملنيوم

بالفئة :02/25 )تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ :  رام الله – املنطقة الصناعية
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537

  07/10/2013 بتاريخ:    537 طلب رقم : 

باسم:  رشكة األخوين رايب لألملنيوم   

العنوان: رام الله – املنطقة الصناعية

لتسجيل تصميم أو منوذج عى: بروفيل أملنيوم

بالفئة :02/25 )تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ :  رام الله – املنطقة الصناعية
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538

  07/10/2013 بتاريخ:    538 طلب رقم : 

باسم:  رشكة األخوين رايب لألملنيوم   

العنوان: رام الله – املنطقة الصناعية

لتسجيل تصميم أو منوذج عى: بروفيل أملنيوم

بالفئة :02/25 )تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ :  رام الله – املنطقة الصناعية
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539

  07/10/2013 بتاريخ:  طلب رقم : 539  

باسم:  رشكة األخوين رايب لألملنيوم   

العنوان: رام الله – املنطقة الصناعية

لتسجيل تصميم أو منوذج عى : بروفيل أملنيوم

بالفئة :02/25 )تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ :  رام الله – املنطقة الصناعية
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540

  07/10/2013 بتاريخ:  طلب رقم : 540  

باسم:  رشكة األخوين رايب لألملنيوم   

العنوان: رام الله – املنطقة الصناعية

لتسجيل تصميم أو منوذج عى : بروفيل أملنيوم

بالفئة :02/25 )تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ :  رام الله – املنطقة الصناعية
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541

  07/10/2013 بتاريخ:    541 طلب رقم : 

باسم:  رشكة األخوين رايب لألملنيوم   

العنوان: رام الله – املنطقة الصناعية

لتسجيل تصميم أو منوذج عى : بروفيل أملنيوم

بالفئة :02/25 )تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ :  رام الله – املنطقة الصناعية
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542

  07/10/2013 بتاريخ:    542 طلب رقم : 

باسم:  رشكة األخوين رايب لألملنيوم   

العنوان: رام الله – املنطقة الصناعية

لتسجيل تصميم أو منوذج عى : بروفيل أملنيوم

بالفئة :02/25 )تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ :  رام الله – املنطقة الصناعية
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543

  07/10/2013 بتاريخ:  طلب رقم : 543  

باسم:  رشكة األخوين رايب لألملنيوم   

العنوان: رام الله – املنطقة الصناعية

لتسجيل تصميم أو منوذج عى : بروفيل أملنيوم

بالفئة :02/25 )تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ :  رام الله – املنطقة الصناعية
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544

  07/10/2013 بتاريخ:    544 طلب رقم : 

باسم:  رشكة األخوين رايب لألملنيوم   

العنوان: رام الله – املنطقة الصناعية

لتسجيل تصميم أو منوذج عى : بروفيل أملنيوم

بالفئة :02/25 )تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ :  رام الله – املنطقة الصناعية



458العدد الثالث عرش        8\ 6\2015

545

  07/10/2013 بتاريخ:    545 طلب رقم : 

باسم:  رشكة األخوين رايب لألملنيوم   

العنوان: رام الله – املنطقة الصناعية

لتسجيل تصميم أو منوذج عى : بروفيل أملنيوم

بالفئة :02/25 )تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ :  رام الله – املنطقة الصناعية



459العدد الثالث عرش      8\ 6\2015

546

  07/10/2013 بتاريخ:    546 طلب رقم : 

باسم:  رشكة األخوين رايب لألملنيوم   

العنوان: رام الله – املنطقة الصناعية

لتسجيل تصميم أو منوذج عى : بروفيل أملنيوم

بالفئة :02/25 )تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ :  رام الله – املنطقة الصناعية



460العدد الثالث عرش        8\ 6\2015

547

  07/10/2013 بتاريخ:    547 طلب رقم : 

باسم:  رشكة األخوين رايب لألملنيوم   

العنوان: رام الله – املنطقة الصناعية

لتسجيل تصميم أو منوذج عى : بروفيل أملنيوم

بالفئة :02/25 )تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ :  رام الله – املنطقة الصناعية



461العدد الثالث عرش      8\ 6\2015

548

  07/10/2013 بتاريخ:    548 طلب رقم : 

باسم:  رشكة األخوين رايب لألملنيوم   

العنوان: رام الله – املنطقة الصناعية

لتسجيل تصميم أو منوذج عى : بروفيل أملنيوم

بالفئة :02/25 )تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ :  رام الله – املنطقة الصناعية



462العدد الثالث عرش        8\ 6\2015

550

  07/10/2013 بتاريخ:    550 طلب رقم : 

باسم:  رشكة األخوين رايب لألملنيوم   

العنوان: رام الله – املنطقة الصناعية

لتسجيل تصميم أو منوذج عى : بروفيل أملنيوم

بالفئة :02/25 )تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ :  رام الله – املنطقة الصناعية



463العدد الثالث عرش      8\ 6\2015

551

  07/10/2013 بتاريخ:  طلب رقم : 551  

باسم:  رشكة األخوين رايب لألملنيوم   

العنوان: رام الله – املنطقة الصناعية

لتسجيل تصميم أو منوذج عى : بروفيل أملنيوم

بالفئة :02/25 )تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ :  رام الله – املنطقة الصناعية



464العدد الثالث عرش        8\ 6\2015

552

  07/10/2013 بتاريخ:    552 طلب رقم : 

باسم:  رشكة األخوين رايب لألملنيوم   

العنوان: رام الله – املنطقة الصناعية

لتسجيل تصميم أو منوذج عى : بروفيل أملنيوم

بالفئة :02/25 )تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ :  رام الله – املنطقة الصناعية



465العدد الثالث عرش      8\ 6\2015

553

  07/10/2013 بتاريخ:    553 طلب رقم : 

باسم:  رشكة األخوين رايب لألملنيوم   

العنوان: رام الله – املنطقة الصناعية

لتسجيل تصميم أو منوذج عى : بروفيل أملنيوم

بالفئة :02/25 )تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ :  رام الله – املنطقة الصناعية



466العدد الثالث عرش        8\ 6\2015

554

  07/10/2013 بتاريخ:    554 طلب رقم : 

باسم:  رشكة األخوين رايب لألملنيوم   

العنوان: رام الله – املنطقة الصناعية

لتسجيل تصميم أو منوذج عى : بروفيل أملنيوم

بالفئة :02/25 )تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ :  رام الله – املنطقة الصناعية



467العدد الثالث عرش      8\ 6\2015

555

  07/10/2013 بتاريخ:    555 طلب رقم : 

باسم:  رشكة األخوين رايب لألملنيوم   

العنوان: رام الله – املنطقة الصناعية

لتسجيل تصميم أو منوذج عى : بروفيل أملنيوم

بالفئة :02/25 )تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ :  رام الله – املنطقة الصناعية



468العدد الثالث عرش        8\ 6\2015

556

  07/10/2013 بتاريخ:    556 طلب رقم : 

باسم:  رشكة األخوين رايب لألملنيوم   

العنوان: رام الله – املنطقة الصناعية

لتسجيل تصميم أو منوذج عى : بروفيل أملنيوم

بالفئة :02/25 )تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ :  رام الله – املنطقة الصناعية



469العدد الثالث عرش      8\ 6\2015

557

  07/10/2013 بتاريخ:    557 طلب رقم : 

باسم:  رشكة األخوين رايب لألملنيوم   

العنوان: رام الله – املنطقة الصناعية

لتسجيل تصميم أو منوذج عى : بروفيل أملنيوم

بالفئة :02/25 )تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ :  رام الله – املنطقة الصناعية



470العدد الثالث عرش        8\ 6\2015

558

  07/10/2013 بتاريخ:    558 طلب رقم : 

باسم:  رشكة األخوين رايب لألملنيوم   

العنوان: رام الله – املنطقة الصناعية

لتسجيل تصميم أو منوذج عى : بروفيل أملنيوم

بالفئة :02/25 )تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ :  رام الله – املنطقة الصناعية



471العدد الثالث عرش      8\ 6\2015

559

  07/10/2013 بتاريخ:    559 طلب رقم : 

باسم:  رشكة األخوين رايب لألملنيوم   

العنوان: رام الله – املنطقة الصناعية

لتسجيل تصميم أو منوذج عى : بروفيل أملنيوم

بالفئة :02/25 )تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ :  رام الله – املنطقة الصناعية



472العدد الثالث عرش        8\ 6\2015

560

 29/10/2013 بتاريخ:  طلب رقم : 560  

باسم:  رشكة مصنع أحذية روما   

العنوان: الخليل – جبل الرحمة

لتسجيل تصميم أو منوذج عى : نعل أحذية

بالفئة :2/04  )تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ :  الخليل – جبل الرحمة



473العدد الثالث عرش      8\ 6\2015

563

 05/11/2013 بتاريخ:  طلب رقم : 563  

باسم:  رائد زهر مذبوح  

العنوان: الخليل –  ضاحية الريد

لتسجيل تصميم أو منوذج عى : نعل أحذية

بالفئة :2/04  )تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ :  الخليل –  ضاحية الريد



474العدد الثالث عرش        8\ 6\2015

566

09/12/2013 بتاريخ:    566 طلب رقم : 

باسم:  رشكة نابويل لتجارة وصناعة األحذية  

العنوان: الخليل 

لتسجيل تصميم أو منوذج عى : نعل أحذية

بالفئة :2/04  )تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ :  الوكيل صالح أحمد الجنيدي



475العدد الثالث عرش      8\ 6\2015

571

06/02/2014 بتاريخ:  طلب رقم : 571  

باسم:  رشكة الرق األدىن للصناعة والتجارة مساهمة خصوصية محدودة  

العنوان: نابلس – بيت ايبا

لتسجيل تصميم أو منوذج عى :  عبوة بالستيكية

بالفئة :01/9 )تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ :  رشكة ابو غزالة للملكية الفكرية



476العدد الثالث عرش        8\ 6\2015

572

09/02/2014 بتاريخ:  طلب رقم : 572  

باسم:  رشكة اللؤلؤة لألملنيوم  

العنوان: طولكرم - عتيل

لتسجيل تصميم أو منوذج عى :  بروفيل أملنيوم

بالفئة : 01/25 )تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ :  طولكرم - عتيل



477العدد الثالث عرش      8\ 6\2015

573

09/02/2014 بتاريخ:    573 طلب رقم : 

باسم:  رشكة اللؤلؤة لألملنيوم  

العنوان: طولكرم - عتيل

لتسجيل تصميم أو منوذج عى :  بروفيل أملنيوم

بالفئة : 01/25 )تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ :  طولكرم - عتيل



478العدد الثالث عرش        8\ 6\2015

574

09/02/2014 بتاريخ:    574 طلب رقم : 

باسم:  رشكة اللؤلؤة لألملنيوم  

العنوان: طولكرم - عتيل

لتسجيل تصميم أو منوذج عى :  بروفيل أملنيوم

بالفئة : 01/25 )تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ :  طولكرم - عتيل



479العدد الثالث عرش      8\ 6\2015

575

09/02/2014 بتاريخ:    575 طلب رقم : 

باسم:  رشكة اللؤلؤة لألملنيوم  

العنوان: طولكرم - عتيل

لتسجيل تصميم أو منوذج عى :  بروفيل أملنيوم

بالفئة : 01/25 )تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ :  طولكرم - عتيل



480العدد الثالث عرش        8\ 6\2015

576

12/02/2014 بتاريخ:    576 طلب رقم : 

باسم:  مراد محمود محمد خليل 

العنوان: رام الله – بيتونيا – مفرق حتو

لتسجيل تصميم أو منوذج عى :  بروفيل أملنيوم

بالفئة : 01/25 )تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ :  رام الله – بيتونيا – مفرق حتو



481العدد الثالث عرش      8\ 6\2015

577

12/02/2014 بتاريخ:  طلب رقم : 577  

باسم:  رشكة الرمياس لصناعة األحذية 

العنوان: الخليل – فرش الهوى

لتسجيل تصميم أو منوذج عى :  نعل أحذية

بالفئة : 2/04  )تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ :  الخليل – فرش الهوى



482العدد الثالث عرش        8\ 6\2015

587

21/04/2014 بتاريخ:  طلب رقم : 587  

باسم:  رشكة مصادر ألنظمة الطاقة 

العنوان: طولكرم – شارع نابلس

لتسجيل تصميم أو منوذج عى :  بروفيل أملنيوم

بالفئة : 01/25 )تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ :  طولكرم – شارع نابلس



483العدد الثالث عرش      8\ 6\2015

588

21/04/2014 بتاريخ:  طلب رقم : 588  

باسم:  رشكة مصادر ألنظمة الطاقة 

العنوان: طولكرم – شارع نابلس

لتسجيل تصميم أو منوذج عى :  بروفيل أملنيوم

بالفئة : 01/25 )تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ :  طولكرم – شارع نابلس



484العدد الثالث عرش        8\ 6\2015

590

24/04/2014 بتاريخ:     590 طلب رقم : 

باسم:  كامل ادوار تابري   

العنوان: ارسائيل – النارصة عيليت

لتسجيل تصميم أو منوذج عى: دمية

بالفئة : 21/01 )تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ :  املحامي غسان العقاد                   



485العدد الثالث عرش      8\ 6\2015

591

29/04/2014 بتاريخ:    591 طلب رقم : 

باسم:  عبد العظيم عبد الكريم خليل الزرو

العنوان: الخليل –  راس الجورة

لتسجيل تصميم أو منوذج عى :  نعل أحذية

بالفئة : 2/04  )تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ :  الخليل –  راس الجورة



486العدد الثالث عرش        8\ 6\2015

 594

20/7/2014 بتاريخ:     594 طلب رقم : 

باسم:  ايكيس – غرانيني غروب جي ام يب اتش    

العنوان: ارسائيل – تل ابيب

لتسجيل تصميم أو منوذج عى: عبوة للمروبات مصنوعة من البالستيك.

بالفئة : 01/9 )تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ :  سابا ورشكاهم للملكية الفكرية.             



487العدد الثالث عرش      8\ 6\2015

 515

28/04/2013 بتاريخ:     515 طلب رقم : 

باسم:  ارشف سليامن امن ابو منشار.  

العنوان: الخليل / الحاووز الثاين –  أول طريق دورا.

لتسجيل تصميم أو منوذج عى: جالون لستوك الحجر.

بالفئة : 01/9 )تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ :  أرشف سليامن امن ابو منشار.             



488العدد الثالث عرش        8\ 6\2015

 565

11/11/2013 بتاريخ:  طلب رقم :565    

باسم:  عبد العظيم عبد الكريم خليل الزرو.  

العنوان: الخليل .

لتسجيل تصميم أو منوذج عى: نعل أحذية .

بالفئة : 04/2 )تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ :  عبد العظيم عبد الكريم خليل الزرو.



489العدد الثالث عرش      8\ 6\2015

578

18/03/2014 بتاريخ:         578 طلب رقم : 

باسم:  نامباك بالستيك يوروب ليمتد .  

العنوان: جينا رود، انرتشينج بارك، بيوبورت باجنيل، باكينجهامشر، ام كيه 16 9 كيو جيه، اململكة املتحدة .

لتسجيل تصميم أو منوذج عى: حاوية بالستيكية .

بالفئة : 01/9 )تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ :  نادر جميل قمصية / بيت ساحور .



490العدد الثالث عرش        8\ 6\2015

579

18/03/2014 بتاريخ:  طلب رقم : 579          

باسم:  نامباك بالستيك يوروب ليمتد .  

العنوان: جينا رود، انرتشينج بارك، بيوبورت باجنيل، باكينجهامشر، ام كيه 16 9 كيو جيه، اململكة املتحدة .

لتسجيل تصميم أو منوذج عى: حاوية بالستيكية .

بالفئة : 01/9 )تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ :  نادر جميل قمصية / بيت ساحور .



491العدد الثالث عرش      8\ 6\2015

580

18/03/2014 بتاريخ:  طلب رقم : 580          

باسم:  نامباك بالستيك يوروب ليمتد .  

العنوان: جينا رود، انرتشينج بارك، بيوبورت باجنيل، باكينجهامشر، ام كيه 16 9 كيو جيه، اململكة املتحدة .

لتسجيل تصميم أو منوذج عى: حاوية بالستيكية .

بالفئة : 01/9 )تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ :  نادر جميل قمصية / بيت ساحور .



492العدد الثالث عرش        8\ 6\2015

581

18/03/2014 بتاريخ:  طلب رقم : 581          

باسم:  نامباك بالستيك يوروب ليمتد .  

العنوان: جينا رود، انرتشينج بارك، بيوبورت باجنيل، باكينجهامشر، ام كيه 16 9 كيو جيه، اململكة املتحدة .

لتسجيل تصميم أو منوذج عى: حاوية بالستيكية .

بالفئة : 01/9 )تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ :  نادر جميل قمصية / بيت ساحور .



493العدد الثالث عرش      8\ 6\2015

582

18/03/2014 بتاريخ:  طلب رقم : 582          

باسم:  نامباك بالستيك يوروب ليمتد .  

العنوان: جينا رود، انرتشينج بارك، بيوبورت باجنيل، باكينجهامشر، ام كيه 16 9 كيو جيه، اململكة املتحدة .

لتسجيل تصميم أو منوذج عى: حاوية بالستيكية .

بالفئة : 01/9 )تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ :  نادر جميل قمصية / بيت ساحور .



494العدد الثالث عرش        8\ 6\2015

583

18/03/2014 بتاريخ:  طلب رقم : 583          

باسم:  نامباك بالستيك يوروب ليمتد .  

العنوان: جينا رود، انرتشينج بارك، بيوبورت باجنيل، باكينجهامشر، ام كيه 16 9 كيو جيه، اململكة املتحدة .

لتسجيل تصميم أو منوذج عى: حاوية بالستيكية .

بالفئة : 01/9 )تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ :  نادر جميل قمصية / بيت ساحور .



495العدد الثالث عرش      8\ 6\2015

584

18/03/2014 بتاريخ:  طلب رقم : 584          

باسم:  نامباك بالستيك يوروب ليمتد .  

العنوان: جينا رود، انرتشينج بارك، بيوبورت باجنيل، باكينجهامشر، ام كيه 16 9 كيو جيه، اململكة املتحدة .

لتسجيل تصميم أو منوذج عى: حاوية بالستيكية .

بالفئة : 01/9 )تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ :  نادر جميل قمصية / بيت ساحور .



496العدد الثالث عرش        8\ 6\2015

585

18/03/2014 بتاريخ:  طلب رقم : 585          

باسم:  نامباك بالستيك يوروب ليمتد .  

العنوان: جينا رود، انرتشينج بارك، بيوبورت باجنيل، باكينجهامشر، ام كيه 16 9 كيو جيه، اململكة املتحدة .

لتسجيل تصميم أو منوذج عى: حاوية بالستيكية .

بالفئة : 01/9 )تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ :  نادر جميل قمصية / بيت ساحور .
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586

18/03/2014 بتاريخ:  طلب رقم : 586          

باسم:  نامباك بالستيك يوروب ليمتد .  

العنوان: جينا رود، انرتشينج بارك، بيوبورت باجنيل، باكينجهامشر، ام كيه 16 9 كيو جيه، اململكة املتحدة .

لتسجيل تصميم أو منوذج عى: حاوية بالستيكية .

بالفئة : 01/9 )تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ :  نادر جميل قمصية / بيت ساحور .
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592

28/05/2014 بتاريخ:  طلب رقم : 592     

باسم:  رشكة ماسرت ايتايل فيتنجز الصناعية التجارية.

العنوان: بيت ساحور .

لتسجيل تصميم أو منوذج عى :  بروفيل املنيوم  .

بالفئة : 02/25 )تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ :  ابراهيم نروخ.
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593

28/05/2014 بتاريخ:  طلب رقم : 593     

باسم:  رشكة ماسرت ايتايل فيتنجز الصناعية التجارية.

العنوان: بيت ساحور .

لتسجيل تصميم أو منوذج عى :  بروفيل املنيوم  .

بالفئة : 02/25 )تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ :  ابراهيم نروخ.
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595

21/10/2014 بتاريخ:  طلب رقم : 595     

باسم:  ابراهيم ماجد عبد الدويك .

العنوان: الخليل .

لتسجيل تصميم أو منوذج عى :  علبة بالستيكية .

بالفئة : 02/9 )تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ :  ابراهيم ماجد عبد الدويك.
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596

21/10/2014 بتاريخ:  طلب رقم : 596     

باسم:  ابراهيم ماجد عبد الدويك .

العنوان: الخليل .

لتسجيل تصميم أو منوذج عى :  بخاخ مزيل عرق باللون االسود   .

بالفئة : 02/28 )تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ :  ابراهيم ماجد عبد الدويك.
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597

21/10/2014 بتاريخ:  طلب رقم : 597     

باسم:  ابراهيم ماجد عبد الدويك .

العنوان: الخليل .

لتسجيل تصميم أو منوذج عى :  بخاخ مزيل عرق باللون البنفسجي   .

بالفئة : 02/28 )تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ :  ابراهيم ماجد عبد الدويك.
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598

21/10/2014 بتاريخ:  طلب رقم : 598     

باسم:  ابراهيم ماجد عبد الدويك .

العنوان: الخليل .

لتسجيل تصميم أو منوذج عى :  بخاخ مزيل عرق باللون الرتكواز  .

بالفئة : 02/28 )تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ :  ابراهيم ماجد عبد الدويك.
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599

21/10/2014 بتاريخ:  طلب رقم : 599     

باسم:  ابراهيم ماجد عبد الدويك .

العنوان: الخليل .

لتسجيل تصميم أو منوذج عى :  بخاخ مزيل عرق باللون الزهري   .

بالفئة : 02/28 )تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ :  ابراهيم ماجد عبد الدويك
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600

21/10/2014 بتاريخ:  طلب رقم : 600     

باسم:  ابراهيم ماجد عبد الدويك .

العنوان: الخليل .

لتسجيل تصميم أو منوذج عى :  بخاخ مزيل عرق باللون االخرض   .

بالفئة : 02/28 )تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ :  ابراهيم ماجد عبد الدويك.
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601

21/10/2014 بتاريخ:  طلب رقم : 601     

باسم:  ابراهيم ماجد عبد الدويك .

العنوان: الخليل .

لتسجيل تصميم أو منوذج عى :  بخاخ مزيل عرق باللون االصفر  .

بالفئة : 02/28 )تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ :  ابراهيم ماجد عبد الدويك.
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602

20/11/2014 بتاريخ:  طلب رقم : 602     

. باسم:  محالت العمري للحديد واالملنيوم 

العنوان: البرة – املنطقة الصناعية .

لتسجيل تصميم أو منوذج عى :  قطعة بالستيكية لروفيل أملنيوم

بالفئة : 02/25 )تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ :  محالت العمري للحديد واالملنيوم.
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603

09/12/2014 بتاريخ:     603 طلب رقم : 

باسم:  “ محمد غسان “ محمود الصاحب.                      

العنوان: الخليل.

لتسجيل تصميم أو منوذج عى: تحفة فنية.

بالفئة : 02/11 )تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ :  » محمد غسان » محمود الصاحب.                   
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604

09/12/2014 بتاريخ:    604 طلب رقم : 

باسم:  “ محمد غسان “ محمود الصاحب.                      

العنوان: الخليل.

لتسجيل تصميم أو منوذج عى: تحفة فنية.

بالفئة : 02/11 )تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ :  » محمد غسان » محمود الصاحب.      
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605

09/12/2014 بتاريخ:  طلب رقم : 605   

باسم:  “ محمد غسان “ محمود الصاحب.                      

العنوان: الخليل.

لتسجيل تصميم أو منوذج عى: تحفة فنية.

بالفئة : 02/11 )تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ :  » محمد غسان » محمود الصاحب.                   
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606

09/12/2014 بتاريخ:    606 طلب رقم : 

باسم:  “ محمد غسان “ محمود الصاحب.                      

العنوان: الخليل.

لتسجيل تصميم أو منوذج عى: تحفة فنية.

بالفئة : 02/11 )تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ :  » محمد غسان » محمود الصاحب.                   
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607

09/12/2014 بتاريخ:    607 طلب رقم : 

باسم:  “ محمد غسان “ محمود الصاحب.                      

العنوان: الخليل.

لتسجيل تصميم أو منوذج عى: تحفة فنية.

بالفئة : 02/11 )تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ :  » محمد غسان » محمود الصاحب.                   
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608

08/02/2015 بتاريخ:  طلب رقم : 608     

باسم:  رشكة ماسرت ايتايل فيتنجز الصناعية التجارية.

العنوان: بيت ساحور .

لتسجيل تصميم أو منوذج عى :  بروفيل املنيوم  .

بالفئة : 02/25 )تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ :  ابراهيم نروخ.
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609

08/02/2015 بتاريخ:  طلب رقم : 609     

باسم:  رشكة ماسرت ايتايل فيتنجز الصناعية التجارية.

العنوان: بيت ساحور .

لتسجيل تصميم أو منوذج عى :  بروفيل املنيوم  .

بالفئة : 02/25 )تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ :  ابراهيم نروخ.
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610

08/02/2015 بتاريخ:  طلب رقم : 610     

باسم:  رشكة ماسرت ايتايل فيتنجز الصناعية التجارية.

العنوان: بيت ساحور .

لتسجيل تصميم أو منوذج عى :  بروفيل املنيوم  .

بالفئة : 02/25 )تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ :  ابراهيم نروخ.
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611

08/02/2015 بتاريخ:  طلب رقم : 611     

باسم:  رشكة ماسرت ايتايل فيتنجز الصناعية التجارية.

العنوان: بيت ساحور .

لتسجيل تصميم أو منوذج عى :  بروفيل املنيوم  .

بالفئة : 02/25 )تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ :  ابراهيم نروخ.
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612

08/02/2015 بتاريخ:  طلب رقم : 612     

باسم:  رشكة ماسرت ايتايل فيتنجز الصناعية التجارية.

العنوان: بيت ساحور .

لتسجيل تصميم أو منوذج عى :  بروفيل املنيوم  .

بالفئة : 02/25 )تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ :  ابراهيم نروخ.
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613

08/02/2015 بتاريخ:  طلب رقم : 613     

باسم:  رشكة ماسرت ايتايل فيتنجز الصناعية التجارية.

العنوان: بيت ساحور .

لتسجيل تصميم أو منوذج عى :  بروفيل املنيوم  .

بالفئة : 02/25 )تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ :  ابراهيم نروخ.
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615

12/02/2015 بتاريخ:  طلب رقم : 615     

باسم:  جهاد يعقوب عبد الفتاح الشوييك .

العنوان: القدس .

لتسجيل تصميم أو منوذج عى :  محارم معطرة  .

بالفئة : 02/28 )تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ : جهاد يعقوب عبد الفتاح الشوييك .
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616

12/02/2015 بتاريخ:  طلب رقم : 616     

باسم:  جهاد يعقوب عبد الفتاح الشوييك .

العنوان: القدس .

لتسجيل تصميم أو منوذج عى :  محارم معطرة  .

بالفئة : 02/28 )تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ : جهاد يعقوب عبد الفتاح الشوييك .
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617

12/02/2015 بتاريخ:  طلب رقم : 617     

باسم:  جهاد يعقوب عبد الفتاح الشوييك .

العنوان: القدس .

لتسجيل تصميم أو منوذج عى :  محارم معطرة  .

بالفئة : 02/28 )تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ : جهاد يعقوب عبد الفتاح الشوييك .
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إعالن رقم )2( لسنة 2015

قانون امتيازات االخرتاع والرسوم

رقم )22( لسنه 1953

وفقــا ألحــكام قانــون امتيــازات االخــرتاع والرســوم رقــم )22( لســنة 1953، فقــد قدمــت طلبــات لتســجيل امتيــاز اخــرتاع املنشــورة 

ــة البالغــة شــهرين مــن  ــات خــالل املــدة القانوني ــب مــن هــذه الطلب يف اإلعــالن ويحــق العــرتاض عــن تســجيل أي اخــرتاع يف أي طل

تاريــخ هــذا االعــالن. عــى أن يقــدم االعــرتاض خطيــا حســب االصــول املقــررة اىل املســجل، يبــن فيهــا اســباب االعــرتاض التــي يســتند 

اليهــا يف اعرتاضــه. 

علي ذوقان

  مسجل امتيازات االختراع والرسوم
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 رقم االمتياز:

220

Patent No. : 

220
اسم وعنوان املخرتع:

أفنان فواز أحمد حمد / نابلس

رحال يوسف رشيد رشيد / رام الله

شادي حسني عبد الرحمن صوالحة / نابلس

محمد موىس محمد منارصة / الخليل

مرح مدحت عبد الله جاموس / نابلس

Name & Address of Inventor:

Afnan Fawaz Ahmad Hamad \ Nablus

Rahal Yossef  Rasheed Rasheed \ Ramallah

Shadi Hosni Abd Al- Rahman Sawalha \ Nablus

Mohammad Musa Mohammad Mnasra \ Hebron

Marah Madhat Abd Allah Jamous \ Nablus

اسم وعنوان صاحب االمتياز:

أفنان فواز أحمد حمد / نابلس

رحال يوسف رشيد رشيد / رام الله

شادي حسني عبد الرحمن صوالحة / نابلس

محمد موىس محمد منارصة / الخليل

مرح مدحت عبد الله جاموس / نابلس

Name and address of the Applicant: 

Afnan Fawaz Ahmad Hamad \ Nablus

Rahal Yossef  Rasheed Rasheed \ Ramallah

Shadi Hosni Abd Al- Rahman Sawalha \ Nablus

Mohammad Musa Mohammad Mnasra \ Hebron

Marah Madhat Abd Allah Jamous \ Nablus

تاريخ تقديم الطلب:

2013/04/30

Date of Application :

30/04/2013
 موضوع االخرتاع :

تحويل املخلفات البالستيكية اىل وقود

Title of Invention:

Production of fuel from waste polymers 
مدة االمتياز :

 16 سنة

Period of Patent:

 16 Years
عنوان التبليغ:

  مرح جاموس

 نابلس / االتحاد / شارع عامد الدين

Address for Services:

Marah Jamous

Nablus \ Aletihad \ Emad al deen street
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 رقم االمتياز:

255

Patent No. : 

255
اسم وعنوان املخرتع:

فرناندو بينجامن فيشامن

Name & Address of Inventor:

Fernando Benjamin Fischmann

اسم وعنوان صاحب االمتياز:

رشكة كريستال الغونز ) كيوراساو ( يب. يف.

Name and address of the Applicant: 

CRYSTAL LAGOONS )Curacao( B.V.

تاريخ تقديم الطلب:

2014/11/04

Date of Application :

04/11/2014
 موضوع االخرتاع :

نظام تعقيم موضعي ملسطحات مائية كبرة

Title of Invention:

Localized Disinfection System for Large Water 
Bodies

مدة االمتياز :

 16 سنة

Period of Patent:

 16 Years
عنوان التبليغ:

  عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون

  رام الله ، ص.ب 74

Address for Services:

A.F. & R. SHEHADEH, Law Office 

Ramallah , P.O. Box 74

رقم االمتياز: 

247

Patent No. : 

247
اسم وعنوان املخرتع:

رىب “ محمد سليم “ اسحق النتشة

الخليل – راس الجورة

Name & Address of Inventor:

Ruba “M.Salim” Natcheh

Hebron - Rasalgorra
اسم وعنوان صاحب االمتياز:

رىب “ محمد سليم “ اسحق النتشة

الخليل – راس الجورة

Name and address of the Applicant: 

Ruba “M.Salim” Natcheh

Hebron - Rasalgorra

تاريخ تقديم الطلب:

2014/04/30

Date of Application :

30/04/2014
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موضوع االخرتاع : 

جهاز يعمل عى الحد من حاالت االختناق عند األطفال 
داخل املركبات املغلقة.

Title of Invention:

Device works to prevent chocking inside the  
Vehicles.

مدة االمتياز :

 16 سنة

Period of Patent:

 16 Years

عنوان التبليغ:

فلسطن- الخليل - راس  الجورة

Address for Services:

Palestine- Hebron - Rasalgorra


