
إعالن رقم )02( لسنة 2017
بموجب أحكام قانون العالمات التجارية

رقم 33 لسنة 1952
الساري في المحافظات الشمالية

لقد قدمت لدينا طلبات لتسجل العالمات التجارية المنشورة في هذا العدد من مجلة الملكية 
الصناعية. ومن ثم يجوز االعتراض على تسجيل أي منها خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر 
هذا اإلعالن. وعلى المعترض أن يتقدم باعتراضه مكتوبًا إلى مسجل العالمات التجارية وفقًا 
لألصول خالل األجل المذكور مبينًا فيه أسباب اعتراضه ليتسنى لنا إجراء المقتضى القانوني.

علي عمر ذوقان

مسجل العالمات التجارية
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) 1 (

 Trade Mark No.: 19572العالمة التجارية رقم : 19572 
 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 18/08/2011التاريخ : 2011/08/18 
للشعر، جل  لوشن  للشعر،  للشعر، كريمات  زيوت   : اجل  من 

للشعر، وجمعها مستحضرات تتعلق بالشعر والبشرة. 
In Respect of: hair oils, hair creams, hair lotions, 
hair gels, all preparations pertaining to hair and 
skin 

 In the name of: Marico Limitedبأسم : ماريكو ليمتد. 

العنوان : رانغ شاردا، كيه.سي.مارغ، باندرا ركالميشن، باندرا 
)دبليو(، مومباي 050 400، الهند 

Address: Rang Sharda, K.C. Marg. Bandra 
Reclamation. Bamdra (W), 

عنوان التبليغ : سماس للملكية الفكرية ص ب 219 نابلس 
_فلسطبن 

Address for Services:  

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام 
ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

) 02 (

 Trade Mark No.: 25168العالمة التجارية رقم : 25168 
 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 07/07/2014التاريخ : 2014/07/07 
واللقاحات  الصيدالنية  المستحضرات   : اجل  من 

والمستحضرات التشخيصية لالستعمال الطبي 
In Respect of: Pharmaceutical preparations, 
vaccines, diagnostic preparations for medical 
use. 

 In the name of: Novartis AGبأسم : نوفارتس ايه جي 

 Address: 4002 Basel, Switzerlandالعنوان : 4002 بازل، سويسرا 

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

Address for Services:  
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) 03 (

 Trade Mark No.: 25557العالمة التجارية رقم : 25557 
 In Class: 9في الصنف : 9 

Date: 15/09/2014التاريخ : 2014/09/15 
من اجل : الحواسيب؛ األجهزة الملحقة بالحواسيب؛ العتاد 
المحمولة  الحواسيب  الحاسوبية؛  االلعاب  آالت  الحاسوبي؛ 
الشخصية؛  الرقمية  المساعدات  اللوحية؛  الحواسيب  باليد؛ 
قارئات  االلكترونية؛  الكتابة  دفاتر  االلكترونية؛  المفكرات 
المحمولة  االلكترونية  األلعاب  وحدات  اإللكترونية؛  الكتب 
عرض  لوحات  أو  شاشات  مع  لالستعمال  المعدة  باليد 
باليد  المحمولة  الرقمية  االلكترونية  األجهزة  خارجية؛ 
االلكترونية  الرقمية  األجهزة  بها؛  الخاصة  والبرمجيات 
والوصول  الدخول  توفر  والتي  والمتحركة  باليد  المحمولة 
إلى اإلنترنت والمعدة إلرسال واستقبال وتخزين المكالمات 
البيانات  الهاتفية والفاكس والبريد االلكتروني وغيرها من 
الستقبال  باليد  المحمولة  االلكترونية  الوحدات  الرقمية؛ 
نقلها  و/أو  تخزينها  و/او  السلكيا  والرسائل  البيانات 
تعقب  من  المستخدم  التيتمكن  االلكترونية  واألجهزة 
المعلومات الشخصية أو إدارتها؛ أجهزة لتسجيل األصوات 
ونسخها؛ األم بي ثري وغيره من مشغالت األشكال الصوتية 
ومشغالت  مسجالت  الرقمية؛  الصوت  مسجالت  الرقمية؛ 
الصوتية؛  األشرطة  ومشغالت  مسجالت  الرقمية؛  الفيديو 
ومشغالت  مسجالت  الفيديو؛  أشرطة  ومشغالت  مسجالت 
األقراص  ومشغالت  مسجالت  المضغوطة؛  األقراص 
ومشغالت  مسجالت  المتنوعة؛  االستخدامات  ذات  الرقمية 
إرسال  وأجهزة  الراديو  أجهزة  الرقمية؛  الصوتية  األشرطة 
والرقمية؛  والمرئية  الصوتية  المازجات  واستقبااللراديو؛ 
فك  أجهزة  الصوتّية؛  اإلستقبال  أجهزة  الصوت؛  مضخمات 
سماعات  للسيارات؛  الصوتية  األجهزة  الصوتيات؛  تشفير 
الميكروفونات؛  الصوت؛  الرأسية؛ مكبرات  والسماعات  األذن 
أجهزة  المودم؛  أجهزة  الصوتية؛  والمكونات  الملحقات 
الخاصة  االلكترونية  واألدوات  األجهزة  الشبكات؛  اتصال 
بالتعليم؛  الخاصة  البصرية  السمعية  األجهزة  باالتصاالت؛ 
الخاصة  واألدوات  األجهزة  البصرية؛  والمعدات  األجهزة 
باالتصاالت السلكية والالسلكية؛ األجهزة الخاصة باألنظمة 
اإلتصاالت  أجهزة  الهواتف؛  المواقع؛  العالميةلتحديد 
الالسلكية لنقل الصوت والبيانات والصور؛ الكوابل؛ األجهزة 

المعدة لتخزين البيانات؛ وسائط البيانات المغناطيسية؛

In Respect of: Computers; computer peripheral 
devices; computer hardware; computer 
gaming machines; hand held computers; tablet 
computers; personal digital assistants; electronic 
organizers; electronic notepads; electronic 
book readers; handheld electronic game units 
adapted for use with an external display screen or 
monitor; handheld digital electronic devices and 
software related thereto; handheld mobile digital 
electronic devices capable of providing access 
to the Internet and for the sending, receiving, 
and storing of telephone calls, faxes, electronic 
mail, and other digital data; electronic handheld 
units for the wireless receipt, storage and/or 
transmission of data and messages, and electronic 
devices that enable the user to keep track of or 
manage personal information; sound recording 
and reproducing apparatus; MP3 and other digital 
format audio players; digital audio recorders; 
digital video recorders and players; audio cassette 
recorders and players; video cassette recorders 
and players; compact disc recorders and players; 
digital versatile disc recorders and players; digital 
audio tape recorders and players; radios, radio 
transmitters, and receivers; audio, video, and 
digital mixers; audio amplifiers; audio receivers; 
audio decoders; car audio apparatus; earphones, 
headphones; audio speakers; microphones; 
audio components and accessories; modems; 
network communication apparatus; electronic 
communication equipment and instruments; 
audiovisual teaching apparatus; optical apparatus 
and instruments; telecommunications apparatus 
and instruments; global positioning system 
(GPS) devices; telephones; 
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وبرمجيات  برامج  تحمل  التي  واالشرطة  واالقراص  الشرائح 
الحاسوب أو لتسجيلها؛ آالت الفاكس؛ الكاميرات؛ البطاريات؛ 
شاشات  التلفزيون؛  إستقبال  أجهزة  التلفزيون؛  أجهزة 
التلفزيون؛ علب الدخول التلفزيونية؛ البرمجيات الحاسوبية؛ 
الحاسوبية  البرمجيات  واإللكترونية؛  الحاسوبية  األلعاب 
البرمجيات  المواقع؛  العالميةلتحديد  باألنظمة  الخاصة 
للسفر  والتخطيط  والسياحة  بالسفر  الخاّصة  الحاسوبية 
الجغرافية  والمعلومات  السفر  وجهة  وتخطيط  والمالحة 
وحركة  النقل  ووسائل  المقصودة  األماكن  عن  والمعلومات 
جاهات القيادة والسير على األقدام ورسم خرائط 

ّ
المرور وات

المستخدم وخرائط الشوارع  المواقع المصممة حسب طلب 
الوجهات  عن  ومعلومات  اإللكتروني  الخرائط  وعرض 
إنشاء  في  المستخدمة  الحاسوبية  البرمجيات  المقصودة؛ 
والمحتويات  والصور  البيانية  والرسوم  والبيانات  النصوص 
والمنشورات  المتعددة  الوسائط  وذات  والمرئية  الصوتية 
وتوزيعها  وتأليفها  اإللكترونية  واأللعاب  االلكترونية 
وتحريرها  وتشغيلها  واستقبالها  ونقلها  وتنزيلها 
واستخراجها وتشفيرها وحل تشفيرها وعرضها وتخزينها 
وتنظيمها؛ البرمجيات الحاسوبية المستخدمة في تسجيل 
والبيانات  النصوص  عرض  وإعادة  ومعالجة  ونقل  وتنظيم 
اإللكترونية  واأللعاب  الفيديو  وملفات  الصوتية  والملفات 
الدخول  وعلب  والتلفزيونات  بالحواسيب  المتعلقة 
الفيديو  ومشغالت  الصوتية  والمشغالت  التلفزيونية 
اإللكترونية  واألجهزة  والهواتف  الوسائط  ومشغالت 
تمكن  التي  الحاسوبية  البرمجيات  باليد؛  المحمولة  الرقمية 
والرسوم  والبيانات  النصوص  برمجة  من  المستخدمين 
وغيرها  والمرئية  الصوتية  والمحتويات  والصور  البيانية 
عبر  وتوزيعها  المتعددة  الوسائط  ذات  المحتويات  من 
شبكات االتصاالت العالمية وغيرها من الشبكات الحاسوبية 
الحاسوبية  البرمجيات  االتصاالت؛  وشبكات  وااللكترونية 
خوادم  بين  الوصل  وعناوين  البيانات  لتعريف  المعدة 
اإلتصاالت  بشبكات  الموصولين  والمستخدمين  الحواسيب 
وااللكترونية  الحاسوبية  الشبكات  من  وغيرها  العالمية 
وتوزيعها  وجمعها  موقعها  وتحديد  االتصاالت  وشبكات 
األجهزة  في  المستخدمة  الحاسوبية  البرمجيات  وإدارتها؛ 
من  وغيرها  باليد  المحمولة  المتنقلة  الرقمية  االلكترونية 
برمجيات  بالمستهلك؛  الخاصة  االلكترونية  المنتجات 
المنشورات  بقارئات  الخاصة  البرمجيات  اإللكتروني؛  النشر 
اإللكترونية؛ البرمجيات الحاسوبية المعدة إلدارة المعلومات 
الصوتية  والمحتويات  الصوتية  المحتويات  الشخصية؛ 
المرئية والمعلومات والتعليقات المسبقة التسجيل والقابلة 

للتنزيل؛

wireless communication devices for voice, data 
or image transmission; cables; apparatus for data 
storage; magnetic data media; chips, discs and 
tapes bearing or for recording computer programs 
and software; facsimile machines; cameras; 
batteries; televisions; television receivers; 
television monitors; set top boxes; computer 
software; computer and electronic games; global 
positioning system (GPS) computer software; 
computer software for travel and tourism, travel 
planning, navigation, travel route planning, 
geographic, destination, transportation and traffic 
information, driving and walking directions, 
customized mapping of locations, street atlas 
information, electronic map display, and 
destination information; computer software for 
creating, authoring, distributing, downloading, 
transmitting, receiving, playing, editing, 
extracting, encoding, decoding, displaying, 
storing and organizing text, data, graphics, 
images, audio, video, and other multimedia 
content, electronic publications, and electronic 
games; computer software for use in recording, 
organizing, transmitting, manipulating, and 
reviewing text, data, audio files, video files and 
electronic games in connection with computers, 
televisions, television set-top boxes, audio 
players, video players, media players, telephones, 
and handheld digital electronic devices; 
computer software to enable users to program 
and distribute text, data, graphics, images, audio, 
video, and other multimedia content via global 
communication networks and other computer, 
electronic and communications networks; 
computer software for identifying, locating, 
grouping, distributing, and managing data 
and links between computer servers and users 
connected to global communication networks and 
other computer, electronic and communications 
networks; computer software for use on handheld 
mobile digital electronic devices and other 
consumer electronics; electronic publishing 
software; electronic publication reader software; 
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اإلخبارية  والنشرات  الدورية  والنشرات  والمجالت  الكتب 
اإللكترونية  المنشورات  من  وغيرها  والجرائد  والصحف 
البيانات؛  قواعد  بإدارة  الخاصة  البرمجيات  للتنزيل؛  القابلة 
المطبوعة؛  األشكال  على  بالتعرف  الخاصة  البرمجيات 
البرمجيات  الصوت؛  على  بالتعرف  الخاصة  البرمجيات 
الخاصة بالبريد االلكتروني والمراسلة؛ البرمجيات الحاسوبية 
الخاصة بالدخول والوصول إلى قواعد البيانات المباشرة )أن 
الين( وتصفحها والبحث فيها؛ لوحات النشرات االلكترونية؛ 
البرمجيات  البيانات؛  قواعد  بتزمين  الخاصة  البرمجيات 
شكل  في  للمستخدمين  أدلة  التطبيقات؛  بتطوير  الخاصة 
يقرأ إلكترونيا أو آليا أو عن طريق الحاسوب والتي تستخدم 
مع جميع المنتجات التي سبق ذكرها وتباع كوحدة متكاملة 
والكوابل وأجهزة  والقارنات واألسالك  الوصل  معها؛ أجهزة 
الشحن ومساند وصل األجهزة اإللكترونية ومحطات االرساء 
الكهربائية  والمهايئات  البينية  واألجهزة  االلكترونية 
التي  المنتجات  جميع  مع  لالستخدام  المعدة  واإللكترونية 
جميع  مع  المستخدمة  الحاسوبية  المعدات  ذكرها؛  سبق 
المزودة  الكترونية  األجهزة  ذكرها؛  سبق  التي  المنتجات 
كافة  مع  تستخدم  التي  المتعددة  الوسائط  بوظائف 
المنتجات السابق ذكرها؛ األجهزة االلكترونية ذات الوظائف 
التفاعلية والتي تستخدم مع كافة المنتجات السابق ذكرها؛ 
بجميع  الخاصة  االختبار  وأجهزة  واللوازم  والقطع  الملحقات 
والحقائب  الخارجية  األغطية  ذكرها؛  السابق  المنتجات 
والعلب المعدة او المصممة الحتواء جميع المنتجات السابق 
البريد  لفحص  المعدة  األجهزة  المالحة؛  أدوات  ذكرها؛ 
التي تعمل  اآلليات لألجهزة  النقد؛  آالت تسجيل  المختوم؛ 
آالت  المالبس؛  أطراف  محددات  اإلمالء؛  آالت  النقد؛  بقطع 
آالت  للبضائع؛  المعدة  اإللكترونية  الملصقات  التصويت؛ 
المقاييس؛  الوزن؛  قياس  وأدوات  أجهزة  الجوائز؛  اختيار 
األجهزة  القياس؛  أجهزة  اإللكترونية؛  اإلعالنات  لوحات 
السيليكونية[؛  ]الشرائح  الرقاقات  البصرية؛  والمعدات 
عن  التحكم  أجهزة  الفلورية؛  الشاشات  المتكاملة؛  الدارات 
البصرية[؛  ]األلياف  الضوء  لتوصيل  المعدة  الفتائل  بعد؛ 
التركيبات الكهربائية المعدة للتحكم بالعمليات الصناعية 
الكهربائي؛  التحليل  أجهزة  الصواعق؛  مانعات  بعد؛  عن 
أجهزة إخماد النيران؛ األجهزة اإلشعاعية لألغراض الصناعية؛ 
أجهزة ومعدات اإلنقاذ؛ صفارات اإلنذار؛ النظارات الشمسية؛ 
الصور الكرتونية المتحركة؛ أجهزة فحص البيض؛ صفارات 
الجوارب  المكهربة؛  األسوار  للزينة؛  مغناطيسات  للكالب؛ 
اجهزة  ومجسات  االنذار  اجهزة  كهربائًيا؛  تحّمى  التي 
انظمة االمن والمراقبة  االنذار؛  االنذار وانظمة مراقبة اجهزة 

السكنية؛

computer software for personal information 
management; downloadable pre-recorded 
audio and audiovisual content, information, 
and commentary; downloadable electronic 
books, magazines, periodicals, newsletters, 
newspapers, journals, and other publications; 
database management software; character 
recognition software; voice recognition software; 
electronic mail and messaging software; 
computer software for accessing, browsing 
and searching online databases; electronic 
bulletin boards; data synchronization software; 
application development software; user manuals 
in electronically readable, machine readable or 
computer readable form for use with, and sold 
as a unit with, all the aforementioned goods; 
electrical and electronic connectors, couplers, 
wires, cables, chargers, docks, docking stations, 
interfaces, and adapters for use with all of 
the aforesaid goods; computer equipment for 
use with all of the aforesaid goods; electronic 
apparatus with multimedia functions for use with 
all of the aforesaid goods; electronic apparatus 
with interactive functions for use with all of the 
aforesaid goods; accessories, parts, fittings, and 
testing apparatus for all of the aforesaid goods; 
covers, bags and cases adapted or shaped to 
contain all of the aforesaid goods; navigational 
instruments; apparatus to check stamping mail; 
cash registers; mechanisms for coin-operated 
apparatus; dictating machines; hemline markers; 
voting machines; electronic tags for goods; prize 
selection machines; weighing apparatus and 
instruments; measures; electronic notice boards; 
measuring apparatus; optical apparatus and 
instruments; wafers [silicon slices]; integrated 
circuits; fluorescent screens; remote control 
apparatus; lights conducting filaments [optical 
fibers]; electric installations for the remote 
control of industrial operations; lightning 
arresters; electrolyzers; fire extinguishers; 
radiological apparatus for industrial purposes; 
life saving apparatus and equipment; whistle 
alarms; sunglasses; animated cartoons;
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الكربون؛  اوكسيد  واول  الدخان  عن  الكشف  انظمة 
ومجسات  مراقبة  وشاشات  الحرارة(  )منظمات  ثيرموستات 
تكييف  وانظمة  بأجهزة  الخاصة  وتحكم  ضبط  واجهزة 
الهواء والتدفئة والتهوية؛ االقفال والمزالج الخاصة باألبواب 
ابواب  فتح  اجهزة  وااللكترونية؛  الكهربائية  والنوافذ 
النوافذ  واغطية  والستائر  البرادي  فتح  اجهزة  المرائب؛ 
الضبط  اجهزة  الداخلية؛  النوافذ  وستائر  النوافذ  ومظلالت 

والتحكم باإلنارة.

egg-candlers; dog whistles; decorative magnets; 
electrified fences; electrically heated socks; 
alarms, alarm sensors, and alarm monitoring 
systems; residential security and surveillance 
systems; smoke and carbon monoxide detectors; 
thermostats, monitors, sensors, and controls for 
air conditioning, heating, and ventilation devices 
and systems; electric and electronic door and 
window locks and latches; garage door openers; 
curtain, drape, window shade, and window blind 
openers; lighting controls.

 .In the name of: Apple Incبأسم : أبل انك. 

 ،95014 كاليفورنيا  كوبرتينو،  لوب،  انفينيت   1  : العنوان 
الواليات المتحدة األمريكية 

Address: 1 Infinite Loop, Cupertino, California 
95014, United States of America 

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

Address for Services:  

) 04 (

 Trade Mark No.: 25559العالمة التجارية رقم : 25559 
 In Class: 14في الصنف : 14 

 Date: 15/09/2014التاريخ : 2014/09/15 
من اجل : ادوات قياس الوقت وادوات قياس الوقت الدقيقة؛ 
الساعات؛ الساعات الكبيرة؛ قطع قياس الوقت؛ كرونوغرافات 
الوقت؛  لقياس  كقطع  لالستخدام  الزمٍن[  تسجيل  ]اجهزة 
سوار  الساعات؛  سيور  الدقيقة(؛  )موقتات  الكرونومترات 
الساعات؛ العلب المعدة للساعات والساعات الكبيرة وادوات 
قياس الوقت وادوات قياس الوقت الدقيقة؛ القطع الخاصة 
وادوات  الوقت  قياس  وادوات  الكبيرة  والساعات  بالساعات 

قياس الوقت الدقيقة؛ المجوهرات. 

In Respect of: Horological and chronometric 
instruments; watches; clocks; timepieces; 
chronographs for use as timepieces; 
chronometers; watchstraps; watch bands; 
cases for watches, clocks, and horological and 
chronometric instruments; parts for watches, 
clocks, and horological and chronometric 
instruments; jewelry. 

 .In the name of: Apple Incبأسم : أبل انك. 

 ،95014 كاليفورنيا  كوبرتينو،  لوب،  انفينيت   1  : العنوان 
الواليات المتحدة األمريكية 

Address: 1 Infinite Loop, Cupertino, California 
95014, United States of America 

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

Address for Services:  
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) 05 (

 Trade Mark No.: 25562العالمة التجارية رقم : 25562 
 In Class: 14في الصنف : 14 

 Date: 15/09/2014التاريخ : 2014/09/15 
من اجل : ادوات قياس الوقت وادوات قياس الوقت الدقيقة؛ 
الساعات؛ الساعات الكبيرة؛ قطع قياس الوقت؛ كرونوغرافات 
الوقت؛  لقياس  كقطع  لالستخدام  الزمٍن[  تسجيل  ]اجهزة 
سوار  الساعات؛  سيور  الدقيقة(؛  )موقتات  الكرونومترات 
الساعات؛ العلب المعدة للساعات والساعات الكبيرة وادوات 
قياس الوقت وادوات قياس الوقت الدقيقة؛ القطع الخاصة 
وادوات  الوقت  قياس  وادوات  الكبيرة  والساعات  بالساعات 

قياس الوقت الدقيقة؛ المجوهرات. 

In Respect of: Horological and chronometric 
instruments; watches; clocks; timepieces; 
chronographs for use as timepieces; 
chronometers; watchstraps; watch bands; 
cases for watches, clocks, and horological and 
chronometric instruments; parts for watches, 
clocks, and horological and chronometric 
instruments; jewelry. 

 .In the name of: Apple Incبأسم : أبل انك. 

 ،95014 كاليفورنيا  كوبرتينو،  لوب،  انفينيت   1  : العنوان 
الواليات المتحدة األمريكية 

Address: 1 Infinite Loop, Cupertino, California 
95014, United States of America 

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

Address for Services: 

) 06 (

 Trade Mark No.: 25564العالمة التجارية رقم : 25564 
 In Class: 9في الصنف : 9 

Date: 15/09/2014التاريخ : 2014/09/15 
من اجل : الحواسيب؛ األجهزة الملحقة بالحواسيب؛ العتاد 
المحمولة  الحواسيب  الحاسوبية؛  االلعاب  آالت  الحاسوبي؛ 
الشخصية؛  الرقمية  المساعدات  اللوحية؛  الحواسيب  باليد؛ 
قارئات  االلكترونية؛  الكتابة  دفاتر  االلكترونية؛  المفكرات 
المحمولة  االلكترونية  األلعاب  وحدات  اإللكترونية؛  الكتب 
باليد المعدة لالستعمال مع شاشات أو لوحات عرض خارجية؛ 
والبرمجيات  باليد  المحمولة  الرقمية  االلكترونية  األجهزة 
باليد  المحمولة  االلكترونية  الرقمية  األجهزة  بها؛  الخاصة 

والمتحركة والتي توفر الدخول والوصول إلى اإلنترنت

In Respect of: Computers; computer peripheral 
devices; computer hardware; computer 
gaming machines; hand held computers; tablet 
computers; personal digital assistants; electronic 
organizers; electronic notepads; electronic 
book readers; handheld electronic game units 
adapted for use with an external display screen or 
monitor; handheld digital electronic devices and 
software related thereto; handheld mobile digital 
electronic devices capable of providing
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الهاتفية  المكالمات  وتخزين  واستقبال  إلرسال  والمعدة 
الرقمية؛  البيانات  من  وغيرها  االلكتروني  والبريد  والفاكس 
البيانات  الستقبال  باليد  المحمولة  االلكترونية  الوحدات 
واألجهزة  نقلها  و/أو  و/اوتخزينها  السلكيا  والرسائل 
المعلومات  تعقب  من  المستخدم  تمكن  التي  االلكترونية 
ونسخها؛  األصوات  لتسجيل  أجهزة  إدارتها؛  أو  الشخصية 
األم بي ثري وغيره من مشغالت األشكال الصوتية الرقمية؛ 
الفيديو  ومشغالت  مسجالت  الرقمية؛  الصوت  مسجالت 
مسجالت  الصوتية؛  األشرطة  ومشغالت  مسجالت  الرقمية؛ 
األقراص  ومشغالت  مسجالت  الفيديو؛  أشرطة  ومشغالت 
ذات  الرقمية  األقراص  ومشغالت  مسجالت  المضغوطة؛ 
األشرطة  ومشغالت  مسجالت  المتنوعة؛  االستخدامات 
واستقبال  إرسال  وأجهزة  الراديو  أجهزة  الرقمية؛  الصوتية 
مضخمات  والرقمية؛  والمرئية  الصوتية  المازجات  الراديو؛ 
تشفير  فك  أجهزة  الصوتّية؛  اإلستقبال  أجهزة  الصوت؛ 
األذن  سماعات  للسيارات؛  الصوتية  األجهزة  الصوتيات؛ 
الميكروفونات؛  الصوت؛  مكبرات  الرأسية؛  والسماعات 
أجهزة  المودم؛  أجهزة  الصوتية؛  والمكونات  الملحقات 
االلكترونيةالخاصة  واألدوات  األجهزة  الشبكات؛  اتصال 
بالتعليم؛  الخاصة  البصرية  السمعية  األجهزة  باالتصاالت؛ 
الخاصة  واألدوات  األجهزة  البصرية؛  والمعدات  األجهزة 
باالتصاالت السلكية والالسلكية؛ األجهزة الخاصة باألنظمة 
اإلتصاالت  أجهزة  الهواتف؛  المواقع؛  لتحديد  العالمية 
الالسلكية لنقل الصوت والبيانات والصور؛ الكوابل؛ األجهزة 
المغناطيسية؛  البيانات  وسائط  البيانات؛  لتخزين  المعدة 
وبرمجيات  برامج  تحمل  التي  واالشرطة  واالقراص  الشرائح 
الحاسوب أو لتسجيلها؛ آالت الفاكس؛ الكاميرات؛ البطاريات؛ 
شاشات  التلفزيون؛  إستقبال  أجهزة  التلفزيون؛  أجهزة 
التلفزيون؛ علب الدخول التلفزيونية؛ البرمجيات الحاسوبية؛ 
الحاسوبية  البرمجيات  واإللكترونية؛  الحاسوبية  األلعاب 
البرمجيات  المواقع؛  لتحديد  العالمية  باألنظمة  الخاصة 
للسفر  والتخطيط  والسياحة  بالسفر  الخاّصة  الحاسوبية 
الجغرافية  والمعلومات  السفر  وجهة  والمالحةوتخطيط 
وحركة  النقل  ووسائل  المقصودة  األماكن  عن  والمعلومات 
جاهات القيادة والسير على األقدام ورسم خرائط 

ّ
المرور وات

المستخدم وخرائط الشوارع  المواقع المصممة حسب طلب 
الوجهات  عن  ومعلومات  اإللكتروني  الخرائط  وعرض 
إنشاء  في  المستخدمة  الحاسوبية  البرمجيات  المقصودة؛ 
والمحتويات  والصور  البيانية  والرسوم  والبيانات  النصوص 
والمنشورات  المتعددة  الوسائط  وذات  والمرئية  الصوتية 
وتوزيعها  وتأليفها  اإللكترونية  واأللعاب  االلكترونية 
وتحريرها  وتشغيلها  واستقبالها  ونقلها  وتنزيلها 

واستخراجها وتشفيرها وحل تشفيرها وعرضها

access to the Internet and for the sending, 
receiving, and storing of telephone calls, faxes, 
electronic mail, and other digital data; electronic 
handheld units for the wireless receipt, storage 
and/or transmission of data and messages, and 
electronic devices that enable the user to keep 
track of or manage personal information; sound 
recording and reproducing apparatus; MP3 
and other digital format audio players; digital 
audio recorders; digital video recorders and 
players; audio cassette recorders and players; 
video cassette recorders and players; compact 
disc recorders and players; digital versatile disc 
recorders and players; digital audio tape recorders 
and players; radios, radio transmitters, and 
receivers; audio, video, and digital mixers; audio 
amplifiers; audio receivers; audio decoders; car 
audio apparatus; earphones, headphones; audio 
speakers; microphones; audio components and 
accessories; modems; network communication 
apparatus; electronic communication equipment 
and instruments; audiovisual teaching 
apparatus; optical apparatus and instruments; 
telecommunications apparatus and instruments; 
global positioning system (GPS) devices; 
telephones; wireless communication devices 
for voice, data or image transmission; cables; 
apparatus for data storage; magnetic data media; 
chips, discs and tapes bearing or for recording 
computer programs and software; facsimile 
machines; cameras; batteries; televisions; 
television receivers; television monitors; set 
top boxes; computer software; computer and 
electronic games; global positioning system 
(GPS) computer software; computer software for 
travel and tourism, travel planning, navigation, 
travel route planning, geographic, destination, 
transportation and traffic information, driving 
and walking directions, customized mapping of 
locations, street atlas information, electronic map 
display, and destination information; computer 
software for creating, authoring, distributing, 
downloading, transmitting, receiving, playing, 
editing, extracting, encoding, decoding,
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المستخدمة  الحاسوبية  البرمجيات  وتنظيمها؛  وتخزينها 
في تسجيل وتنظيم ونقل ومعالجة وإعادة عرض النصوص 
واأللعاب  الفيديو  وملفات  الصوتية  والملفات  والبيانات 
وعلب  والتلفزيونات  بالحواسيب  المتعلقة  اإللكترونية 
ومشغالت  الصوتية  والمشغالت  التلفزيونية  الدخول 
واألجهزة  والهواتف  الوسائط  ومشغالت  الفيديو 
الحاسوبية  البرمجيات  باليد؛  المحمولة  الرقمية  اإللكترونية 
والبيانات  النصوص  برمجة  من  المستخدمين  تمكن  التي 
والمرئية  الصوتية  والمحتويات  والصور  البيانية  والرسوم 
وتوزيعها  المتعددة  الوسائط  المحتويات ذات  وغيرها من 
الشبكات  من  وغيرها  العالمية  االتصاالت  شبكات  عبر 
البرمجيات  االتصاالت؛  وشبكات  وااللكترونية  الحاسوبية 
بين  الوصل  وعناوين  البيانات  لتعريف  المعدة  الحاسوبية 
بشبكات  الموصولين  والمستخدمين  الحواسيب  خوادم 
الحاسوبية  الشبكات  من  وغيرها  العالمية  اإلتصاالت 
وااللكترونية وشبكات االتصاالت وتحديد موقعها وجمعها 
المستخدمة  الحاسوبية  البرمجيات  وإدارتها؛  وتوزيعها 
باليد  المحمولة  المتنقلة  الرقمية  االلكترونية  األجهزة  في 
بالمستهلك؛  الخاصة  االلكترونية  المنتجات  من  وغيرها 
بقارئات  الخاصة  البرمجيات  اإللكتروني؛  النشر  برمجيات 
المنشورات اإللكترونية؛ البرمجيات الحاسوبية المعدة إلدارة 
والمحتويات  الصوتية  المحتويات  الشخصية؛  المعلومات 
المسبقة  والتعليقات  والمعلومات  المرئية  الصوتية 
والنشرات  والمجالت  الكتب  للتنزيل؛  والقابلة  التسجيل 
وغيرها  والجرائد  والصحف  اإلخبارية  والنشرات  الدورية 
البرمجيات  للتنزيل؛  القابلة  اإللكترونية  المنشورات  من 
البرمجيات الخاصة بالتعرف  البيانات؛  الخاصة بإدارة قواعد 
على  بالتعرف  الخاصة  البرمجيات  المطبوعة؛  األشكال  على 
والمراسلة؛  االلكتروني  بالبريد  الخاصة  البرمجيات  الصوت؛ 
البرمجيات الحاسوبية الخاصة بالدخول والوصول إلى قواعد 
البيانات المباشرة )أن الين( وتصفحها والبحث فيها؛ لوحات 
قواعد  بتزمين  الخاصة  البرمجيات  االلكترونية؛  النشرات 
أدلة  التطبيقات؛  بتطوير  الخاصة  البرمجيات  البيانات؛ 
أو عن طريق  آليا  أو  إلكترونيا  يقرأ  للمستخدمين في شكل 
سبق  التي  المنتجات  جميع  مع  تستخدم  والتي  الحاسوب 
ذكرها وتباع كوحدة متكاملة معها؛ أجهزة الوصل والقارنات 
األجهزة  وصل  ومساند  الشحن  وأجهزة  والكوابل  واألسالك 
البينية  واألجهزة  االلكترونية  االرساء  ومحطات  اإللكترونية 
لالستخدام  المعدة  واإللكترونية  الكهربائية  والمهايئات 
مع جميع المنتجات التي سبق ذكرها؛ المعدات الحاسوبية 
المستخدمة مع جميع المنتجات التي سبق ذكرها؛ األجهزة 
التي  المتعددة  الوسائط  بوظائف  المزودة  الكترونية 

تستخدم مع كافة المنتجات السابق ذكرها؛

displaying, storing and organizing text, data, 
graphics, images, audio, video, and other 
multimedia content, electronic publications, and 
electronic games; computer software for use in 
recording, organizing, transmitting, manipulating, 
and reviewing text, data, audio files, video 
files and electronic games in connection with 
computers, televisions, television set-top boxes, 
audio players, video players, media players, 
telephones, and handheld digital electronic 
devices; computer software to enable users 
to program and distribute text, data, graphics, 
images, audio, video, and other multimedia 
content via global communication networks and 
other computer, electronic and communications 
networks; computer software for identifying, 
locating, grouping, distributing, and managing 
data and links between computer servers and 
users connected to global communication 
networks and other computer, electronic and 
communications networks; computer software for 
use on handheld mobile digital electronic devices 
and other consumer electronics; electronic 
publishing software; electronic publication 
reader software; computer software for personal 
information management; downloadable 
pre-recorded audio and audiovisual content, 
information, and commentary; downloadable 
electronic books, magazines, periodicals, 
newsletters, newspapers, journals, and other 
publications; database management software; 
character recognition software; voice recognition 
software; electronic mail and messaging 
software; computer software for accessing, 
browsing and searching online databases; 
electronic bulletin boards; data synchronization 
software; application development software; 
user manuals in electronically readable, machine 
readable or computer readable form for use with, 
and sold as a unit with, all the aforementioned 
goods; electrical and electronic connectors, 
couplers, wires, cables, chargers, docks, docking 
stations, interfaces, and adapters for use with all 
of the aforesaid goods;
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األجهزة االلكترونية ذات الوظائف التفاعلية والتي تستخدم 
مع كافة المنتجات السابق ذكرها؛ الملحقات والقطع واللوازم 
ذكرها؛  السابق  المنتجات  بجميع  الخاصة  االختبار  وأجهزة 
المصممة  او  المعدة  والعلب  والحقائب  الخارجية  األغطية 
المالحة؛  أدوات  ذكرها؛  السابق  المنتجات  جميع  الحتواء 
األجهزة المعدة لفحص البريد المختوم؛ آالت تسجيل النقد؛ 
اآلليات لألجهزة التي تعمل بقطع النقد؛ آالت اإلمالء؛ محددات 
اإللكترونية  الملصقات  التصويت؛  آالت  المالبس؛  أطراف 
المعدة للبضائع؛ آالت اختيار الجوائز؛ أجهزة وأدوات قياس 
أجهزة  اإللكترونية؛  اإلعالنات  لوحات  المقاييس؛  الوزن؛ 
]الشرائح  الرقاقات  البصرية؛  والمعدات  األجهزة  القياس؛ 
السيليكونية[؛ الدارات المتكاملة؛ الشاشات الفلورية؛ أجهزة 
]األلياف  الضوء  لتوصيل  المعدة  الفتائل  بعد؛  عن  التحكم 
البصرية[؛ التركيبات الكهربائية المعدة للتحكم بالعمليات 
التحليل  أجهزة  الصواعق؛  مانعات  بعد؛  عن  الصناعية 
اإلشعاعية  األجهزة  النيران؛  إخماد  أجهزة  الكهربائي؛ 
لألغراض الصناعية؛ أجهزة ومعدات اإلنقاذ؛ صفارات اإلنذار؛ 
أجهزة  المتحركة؛  الكرتونية  الصور  الشمسية؛  النظارات 
فحص البيض؛ صفارات للكالب؛ مغناطيسات للزينة؛ األسوار 
االنذار  اجهزة  كهربائًيا؛  تحّمى  التي  الجوارب  المكهربة؛ 
ومجسات اجهزة االنذار وانظمة مراقبة اجهزة االنذار؛ انظمة 
واول  الدخان  عن  الكشف  انظمة  السكنية؛  والمراقبة  االمن 
وشاشات  الحرارة(  )منظمات  ثيرموستات  الكربون؛  اوكسيد 
بأجهزة  الخاصة  وتحكم  ضبط  واجهزة  ومجسات  مراقبة 
وانظمة تكييف الهواء والتدفئة والتهوية؛ االقفال والمزالج 
اجهزة  وااللكترونية؛  الكهربائية  والنوافذ  باألبواب  الخاصة 
واغطية  والستائر  البرادي  فتح  اجهزة  المرائب؛  ابواب  فتح 
اجهزة  الداخلية؛  النوافذ  وستائر  النوافذ  ومظلالت  النوافذ 

الضبط والتحكم باإلنارة.

computer equipment for use with all of the 
aforesaid goods; electronic apparatus with 
multimedia functions for use with all of the 
aforesaid goods; electronic apparatus with 
interactive functions for use with all of the 
aforesaid goods; accessories, parts, fittings, and 
testing apparatus for all of the aforesaid goods; 
covers, bags and cases adapted or shaped to 
contain all of the aforesaid goods; navigational 
instruments; apparatus to check stamping mail; 
cash registers; mechanisms for coin-operated 
apparatus; dictating machines; hemline markers; 
voting machines; electronic tags for goods; prize 
selection machines; weighing apparatus and 
instruments; measures; electronic notice boards; 
measuring apparatus; optical apparatus and 
instruments; wafers [silicon slices]; integrated 
circuits; fluorescent screens; remote control 
apparatus; lights conducting filaments [optical 
fibers]; electric installations for the remote 
control of industrial operations; lightning 
arresters; electrolyzers; fire extinguishers; 
radiological apparatus for industrial purposes; 
life saving apparatus and equipment; whistle 
alarms; sunglasses; animated cartoons; egg-
candlers; dog whistles; decorative magnets; 
electrified fences; electrically heated socks; 
alarms, alarm sensors, and alarm monitoring 
systems; residential security and surveillance 
systems; smoke and carbon monoxide detectors; 
thermostats, monitors, sensors, and controls for 
air conditioning, heating, and ventilation devices 
and systems; electric and electronic door and 
window locks and latches; garage door openers; 
curtain, drape, window shade, and window blind 
openers; lighting controls. 

 .In the name of: Apple Incبأسم : أبل انك. 

 ،95014 كاليفورنيا  كوبرتينو،  لوب،  انفينيت   1  : العنوان 
الواليات المتحدة األمريكية 

Address: 1 Infinite Loop, Cupertino, California 
95014, United States of America 

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

Address for Services:  
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) 07 (

 Trade Mark No.: 25565العالمة التجارية رقم : 25565 
 In Class: 9في الصنف : 9 

Date: 15/09/2014التاريخ : 2014/09/15 
العتاد  بالحواسيب؛  الملحقة  األجهزة  الحواسيب؛   : اجل  من 
المحمولة  الحواسيب  الحاسوبية؛  االلعاب  آالت  الحاسوبي؛ 
الشخصية؛  الرقمية  المساعدات  اللوحية؛  الحواسيب  باليد؛ 
قارئات  االلكترونية؛  الكتابة  دفاتر  االلكترونية؛  المفكرات 
المحمولة  االلكترونية  األلعاب  وحدات  اإللكترونية؛  الكتب 
باليد المعدة لالستعمال مع شاشات أو لوحات عرض خارجية؛ 
والبرمجيات  باليد  المحمولة  الرقمية  االلكترونية  األجهزة 
باليد  المحمولة  االلكترونية  الرقمية  األجهزة  بها؛  الخاصة 
اإلنترنت  إلى  والوصول  الدخول  توفر  والتي  والمتحركة 
الهاتفية  المكالمات  وتخزين  واستقبال  إلرسال  والمعدة 
الرقمية؛  البيانات  من  وغيرها  االلكتروني  والبريد  والفاكس 
البيانات  الستقبال  باليد  المحمولة  االلكترونية  الوحدات 
واألجهزة  نقلها  و/أو  تخزينها  و/او  السلكيا  والرسائل 
المعلومات  تعقب  من  المستخدم  تمكن  التي  االلكترونية 
ونسخها؛  األصوات  لتسجيل  أجهزة  إدارتها؛  أو  الشخصية 
األم بي ثري وغيره من مشغالت األشكال الصوتية الرقمية؛ 
الفيديو  ومشغالت  مسجالت  الرقمية؛  الصوت  مسجالت 
مسجالت  الصوتية؛  األشرطة  ومشغالت  مسجالت  الرقمية؛ 
األقراص  ومشغالت  مسجالت  الفيديو؛  أشرطة  ومشغالت 
ذات  الرقمية  األقراص  ومشغالت  مسجالت  المضغوطة؛ 
األشرطة  ومشغالت  مسجالت  المتنوعة؛  االستخدامات 
واستقبال  إرسال  وأجهزة  الراديو  أجهزة  الرقمية؛  الصوتية 
مضخمات  والرقمية؛  والمرئية  الصوتية  المازجات  الراديو؛ 
تشفير  فك  أجهزة  الصوتّية؛  اإلستقبال  أجهزة  الصوت؛ 
األذن  سماعات  للسيارات؛  الصوتية  األجهزة  الصوتيات؛ 
الميكروفونات؛  الصوت؛  مكبرات  الرأسية؛  والسماعات 
الملحقات والمكونات الصوتية؛ أجهزة المودم؛ أجهزة اتصال 
الشبكات؛ األجهزة واألدوات االلكترونية الخاصة باالتصاالت؛ 
األجهزة  بالتعليم؛  الخاصة  البصرية  السمعية  األجهزة 
باالتصاالت  الخاصة  واألدوات  األجهزة  البصرية؛  والمعدات 
العالمية  باألنظمة  الخاصة  األجهزة  والالسلكية؛  السلكية 
لتحديد المواقع؛ الهواتف؛ أجهزة اإلتصاالت الالسلكية لنقل 
الكوابل؛ األجهزة المعدة لتخزين  الصوت والبيانات والصور؛ 
البيانات؛ وسائط البيانات المغناطيسية؛ الشرائح واالقراص

In Respect of: Computers; computer peripheral 
devices; computer hardware; computer 
gaming machines; hand held computers; tablet 
computers; personal digital assistants; electronic 
organizers; electronic notepads; electronic 
book readers; handheld electronic game units 
adapted for use with an external display screen or 
monitor; handheld digital electronic devices and 
software related thereto; handheld mobile digital 
electronic devices capable of providing access 
to the Internet and for the sending, receiving, 
and storing of telephone calls, faxes, electronic 
mail, and other digital data; electronic handheld 
units for the wireless receipt, storage and/or 
transmission of data and messages, and electronic 
devices that enable the user to keep track of or 
manage personal information; sound recording 
and reproducing apparatus; MP3 and other digital 
format audio players; digital audio recorders; 
digital video recorders and players; audio cassette 
recorders and players; video cassette recorders 
and players; compact disc recorders and players; 
digital versatile disc recorders and players; digital 
audio tape recorders and players; radios, radio 
transmitters, and receivers; audio, video, and 
digital mixers; audio amplifiers; audio receivers; 
audio decoders; car audio apparatus; earphones, 
headphones; audio speakers; microphones; 
audio components and accessories; modems; 
network communication apparatus; electronic 
communication equipment and instruments; 
audiovisual teaching apparatus; optical apparatus 
and instruments; telecommunications apparatus 
and instruments; global positioning system (GPS) 
devices; telephones; wireless communication 
devices for voice,
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أو  الحاسوب  وبرمجيات  برامج  تحمل  التي  واالشرطة 
أجهزة  البطاريات؛  الكاميرات؛  الفاكس؛  آالت  لتسجيلها؛ 
التلفزيون؛  شاشات  التلفزيون؛  إستقبال  أجهزة  التلفزيون؛ 
األلعاب  الحاسوبية؛  البرمجيات  التلفزيونية؛  الدخول  علب 
الخاصة  الحاسوبية  البرمجيات  واإللكترونية؛  الحاسوبية 
الحاسوبية  البرمجيات  المواقع؛  لتحديد  العالمية  باألنظمة 
والمالحة  للسفر  والتخطيط  والسياحة  بالسفر  الخاّصة 
الجغرافية والمعلومات  وتخطيط وجهة السفر والمعلومات 
المرور  وحركة  النقل   ووسائل  المقصودة  األماكن  عن 
جاهات القيادة والسير على األقدام ورسم خرائط المواقع 

ّ
وات

وعرض  الشوارع  وخرائط  المستخدم  طلب  المصممة حسب 
المقصودة؛  الوجهات  عن  ومعلومات  اإللكتروني  الخرائط 
النصوص  إنشاء  في  المستخدمة  الحاسوبية  البرمجيات 
الصوتية  والمحتويات  والصور  البيانية  والرسوم  والبيانات 
والمرئية وذات الوسائط المتعددة والمنشورات االلكترونية 
ونقلها  وتنزيلها  وتوزيعها  وتأليفها  اإللكترونية  واأللعاب 
وتشفيرها  واستخراجها  وتحريرها  وتشغيلها  واستقبالها 
البرمجيات  وتنظيمها؛  وتخزينها  وعرضها  تشفيرها  وحل 
الحاسوبية المستخدمة في تسجيل وتنظيم ونقل ومعالجة 
الصوتية  والملفات  والبيانات  النصوص  عرض  وإعادة 
وملفات الفيديو واأللعاب اإللكترونية المتعلقة بالحواسيب 
والمشغالت  التلفزيونية  الدخول  وعلب  والتلفزيونات 
الصوتية ومشغالت الفيديو ومشغالت الوسائط والهواتف 
البرمجيات  باليد؛  المحمولة  الرقمية  اإللكترونية  واألجهزة 
النصوص  برمجة  من  المستخدمين  تمكن  التي  الحاسوبية 
الصوتية  والمحتويات  والصور  البيانية  والرسوم  والبيانات 
المتعددة  الوسائط  ذات  المحتويات  من  وغيرها  والمرئية 
من  وغيرها  العالمية  االتصاالت  شبكات  عبر  وتوزيعها 
االتصاالت؛  وشبكات  وااللكترونية  الحاسوبية  الشبكات 
وعناوين  البيانات  لتعريف  المعدة  الحاسوبية  البرمجيات 
الموصولين  والمستخدمين  الحواسيب  خوادم  بين  الوصل 
بشبكات اإلتصاالت العالمية وغيرها من الشبكات الحاسوبية 
وااللكترونية وشبكات االتصاالت وتحديد موقعها وجمعها 
الحاسوبية المستخدمة في  البرمجيات  وتوزيعها وإدارتها؛ 
األجهزة االلكترونية الرقمية المتنقلة المحمولة باليد وغيرها 
برمجيات  بالمستهلك؛  الخاصة  االلكترونية  المنتجات  من 
المنشورات  بقارئات  الخاصة  البرمجيات  اإللكتروني؛  النشر 
اإللكترونية؛ البرمجيات الحاسوبية المعدة إلدارة المعلومات 
الصوتية  والمحتويات  الصوتية  المحتويات  الشخصية؛ 
التسجيلوالقابلة  المسبقة  والتعليقات  والمعلومات  المرئية 
والنشرات  الدورية  والنشرات  والمجالت  الكتب  للتنزيل؛ 

اإلخبارية والصحف والجرائد

data or image transmission; cables; apparatus 
for data storage; magnetic data media; chips, 
discs and tapes bearing or for recording 
computer programs and software; facsimile 
machines; cameras; batteries; televisions; 
television receivers; television monitors; set 
top boxes; computer software; computer and 
electronic games; global positioning system 
(GPS) computer software; computer software for 
travel and tourism, travel planning, navigation, 
travel route planning, geographic, destination, 
transportation and traffic information, driving 
and walking directions, customized mapping of 
locations, street atlas information, electronic map 
display, and destination information; computer 
software for creating, authoring, distributing, 
downloading, transmitting, receiving, playing, 
editing, extracting, encoding, decoding, 
displaying, storing and organizing text, data, 
graphics, images, audio, video, and other 
multimedia content, electronic publications, 
and electronic games; computer software for 
use in recording, organizing, transmitting, 
manipulating, and reviewing text, data, 
audio files, video files and electronic games 
in connection with computers, televisions, 
television set-top boxes, audio players, video 
players, media players, telephones, and handheld 
digital electronic devices; computer software 
to enable users to program and distribute text, 
data, graphics, images, audio, video, and other 
multimedia content via global communication 
networks and other computer, electronic and 
communications networks; computer software 
for identifying, locating, grouping, distributing, 
and managing data and links between 
computer servers and users connected to global 
communication networks and other computer, 
electronic and communications networks; 
computer software for use on handheld mobile 
digital electronic devices and other consumer 
electronics; electronic publishing software; 
electronic publication reader software;
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وغيرها من المنشورات اإللكترونية القابلة للتنزيل؛ البرمجيات 
البرمجيات الخاصة بالتعرف  البيانات؛  الخاصة بإدارة قواعد 
على  بالتعرف  الخاصة  البرمجيات  المطبوعة؛  األشكال  على 
والمراسلة؛  االلكتروني  بالبريد  الخاصة  البرمجيات  الصوت؛ 
البرمجيات الحاسوبية الخاصة بالدخول والوصول إلى قواعد 
البيانات المباشرة )أن الين( وتصفحها والبحث فيها؛ لوحات 
قواعد  بتزمين  الخاصة  البرمجيات  االلكترونية؛  النشرات 
أدلة  التطبيقات؛  بتطوير  الخاصة  البرمجيات  البيانات؛ 
أو عن طريق  آليا  أو  إلكترونيا  يقرأ  للمستخدمين في شكل 
سبق  التي  المنتجات  جميع  مع  تستخدم  والتي  الحاسوب 
ذكرها وتباع كوحدة متكاملة معها؛ أجهزة الوصل والقارنات 
األجهزة  وصل  ومساند  الشحن  وأجهزة  والكوابل  واألسالك 
البينية  واألجهزة  االلكترونية  االرساء  ومحطات  اإللكترونية 
المعدة لالستخدام مع  الكهربائيةواإللكترونية  والمهايئات 
الحاسوبية  المعدات  ذكرها؛  سبق  التي  المنتجات  جميع 
ذكرها؛  سبق  التي  المنتجات  جميع  مع  المستخدمة 
المتعددة  الوسائط  بوظائف  المزودة  الكترونية  األجهزة 
األجهزة  السابق ذكرها؛  المنتجات  التي تستخدم مع كافة 
االلكترونية ذات الوظائف التفاعلية والتي تستخدم مع كافة 
المنتجات السابق ذكرها؛ الملحقات والقطع واللوازم وأجهزة 
األغطية  ذكرها؛  السابق  المنتجات  بجميع  الخاصة  االختبار 
الحتواء  المصممة  او  المعدة  والعلب  والحقائب  الخارجية 
األجهزة  المالحة؛  أدوات  ذكرها؛  السابق  المنتجات  جميع 
المعدة لفحص البريد المختوم؛ آالت تسجيل النقد؛ اآلليات 
محددات  اإلمالء؛  آالت  النقد؛  بقطع  تعمل  التي  لألجهزة 
اإللكترونية  الملصقات  التصويت؛  آالت  المالبس؛  أطراف 
المعدة للبضائع؛ آالت اختيار الجوائز؛ أجهزة وأدوات قياس 
أجهزة  اإلعالناتاإللكترونية؛  لوحات  المقاييس؛  الوزن؛ 
]الشرائح  الرقاقات  البصرية؛  والمعدات  األجهزة  القياس؛ 
السيليكونية[؛ الدارات المتكاملة؛ الشاشات الفلورية؛ أجهزة 
]األلياف  الضوء  لتوصيل  المعدة  الفتائل  بعد؛  عن  التحكم 
البصرية[؛ التركيبات الكهربائية المعدة للتحكم بالعمليات 
التحليل  أجهزة  الصواعق؛  مانعات  بعد؛  عن  الصناعية 
اإلشعاعية  األجهزة  النيران؛  إخماد  أجهزة  الكهربائي؛ 
لألغراض الصناعية؛ أجهزة ومعدات اإلنقاذ؛ صفارات اإلنذار؛ 
أجهزة  المتحركة؛  الكرتونية  الصور  الشمسية؛  النظارات 
فحص البيض؛ صفارات للكالب؛ مغناطيسات للزينة؛ األسوار 
االنذار  اجهزة  كهربائًيا؛  تحّمى  التي  الجوارب  المكهربة؛ 
ومجسات اجهزة االنذار وانظمة مراقبة اجهزة االنذار؛ انظمة 
واول  الدخان  عن  الكشف  انظمة  السكنية؛  والمراقبة  االمن 
وشاشات  الحرارة(  )منظمات  ثيرموستات  الكربون؛  اوكسيد 

مراقبة ومجسات

computer software for personal information 
management; downloadable pre-recorded 
audio and audiovisual content, information, 
and commentary; downloadable electronic 
books, magazines, periodicals, newsletters, 
newspapers, journals, and other publications; 
database management software; character 
recognition software; voice recognition software; 
electronic mail and messaging software; 
computer software for accessing, browsing 
and searching online databases; electronic 
bulletin boards; data synchronization software; 
application development software; user manuals 
in electronically readable, machine readable or 
computer readable form for use with, and sold 
as a unit with, all the aforementioned goods; 
electrical and electronic connectors, couplers, 
wires, cables, chargers, docks, docking stations, 
interfaces, and adapters for use with all of 
the aforesaid goods; computer equipment for 
use with all of the aforesaid goods; electronic 
apparatus with multimedia functions for use with 
all of the aforesaid goods; electronic apparatus 
with interactive functions for use with all of the 
aforesaid goods; accessories, parts, fittings, and 
testing apparatus for all of the aforesaid goods; 
covers, bags and cases adapted or shaped to 
contain all of the aforesaid goods; navigational 
instruments; apparatus to check stamping mail; 
cash registers; mechanisms for coin-operated 
apparatus; dictating machines; hemline markers; 
voting machines; electronic tags for goods; prize 
selection machines; weighing apparatus and 
instruments; measures; electronic notice boards; 
measuring apparatus; optical apparatus and 
instruments; wafers [silicon slices]; integrated 
circuits; fluorescent screens; remote control 
apparatus; lights conducting filaments [optical 
fibers]; electric installations for the remote 
control of industrial operations; lightning 
arresters; electrolyzers; fire extinguishers; 
radiological apparatus for industrial purposes; 
life saving apparatus and equipment; whistle 
alarms; sunglasses; animated cartoons;
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تكييف  وانظمة  بأجهزة  الخاصة  وتحكم  ضبط  واجهزة 
الهواء والتدفئة والتهوية؛ االقفال والمزالج الخاصة باألبواب 
ابواب  فتح  اجهزة  وااللكترونية؛  الكهربائية  والنوافذ 
النوافذ  واغطية  والستائر  البرادي  فتح  اجهزة  المرائب؛ 
الضبط  اجهزة  الداخلية؛  النوافذ  وستائر  النوافذ  ومظلالت 

والتحكم باإلنارة.

egg-candlers; dog whistles; decorative magnets; 
electrified fences; electrically heated socks; 
alarms, alarm sensors, and alarm monitoring 
systems; residential security and surveillance 
systems; smoke and carbon monoxide detectors; 
thermostats, monitors, sensors, and controls for 
air conditioning, heating, and ventilation devices 
and systems; electric and electronic door and 
window locks and latches; garage door openers; 
curtain, drape, window shade, and window blind 
openers; lighting controls. 

 .In the name of: Apple Incبأسم : أبل انك. 

 ،95014 كاليفورنيا  كوبرتينو،  لوب،  انفينيت   1  : العنوان 
الواليات المتحدة األمريكية 

Address: 1 Infinite Loop, Cupertino, California 
95014, United States of America 

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

Address for Services:

) 08 (

 Trade Mark No.: 25566العالمة التجارية رقم : 25566 
 In Class: 14في الصنف : 14 

 Date: 15/09/2014التاريخ : 2014/09/15 
من اجل : ادوات قياس الوقت وادوات قياس الوقت الدقيقة؛ 
الساعات؛ الساعات الكبيرة؛ قطع قياس الوقت؛ كرونوغرافات 
الوقت؛  لقياس  كقطع  لالستخدام  الزمٍن[  تسجيل  ]اجهزة 
سوار  الساعات؛  سيور  الدقيقة(؛  )موقتات  الكرونومترات 
الساعات؛ العلب المعدة للساعات والساعات الكبيرة وادوات 
قياس الوقت وادوات قياس الوقت الدقيقة؛ القطع الخاصة 
وادوات  الوقت  قياس  وادوات  الكبيرة  والساعات  بالساعات 

قياس الوقت الدقيقة؛ المجوهرات. 

In Respect of: Horological and chronometric 
instruments; watches; clocks; timepieces; 
chronographs for use as timepieces; 
chronometers; watchstraps; watch bands; 
cases for watches, clocks, and horological and 
chronometric instruments; parts for watches, 
clocks, and horological and chronometric 
instruments; jewelry. 

 .In the name of: Apple Incبأسم : أبل انك. 

 ،95014 كاليفورنيا  كوبرتينو،  لوب،  انفينيت   1  : العنوان 
الواليات المتحدة األمريكية 

Address: 1 Infinite Loop, Cupertino, California 
95014, United States of America 

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

Address for Services:  
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) 09 (

 Trade Mark No.: 25609العالمة التجارية رقم : 25609 
 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 21/09/2014التاريخ : 2014/09/21 
من اجل : أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو الصور، 
حامالت بيانات مغناطيسية، أقراص تسجيل، أقراص مدمجة، 
أقراص فيديوية رقمية وغيرها من وسائط التسجيل الرقمية، 
أجهزة لفتح ملفات الصوت المضغوطة )MP3(؛ آالت حاسبة 
الهواتف  وألعاب  والبرمجيات  البيانات  معالجة  ومعدات 
الرقمية،  الموسيقية  والمشغالت  والكمبيوتر  النقالة 
والكمبيوتر  النقالة  للهواتف  إلكترونية  ألعاب  برمجيات 
أجهزة  كمبيوتر،  أجهزة  الرقمية،  الموسيقية  والمشغالت 
كمبيوتر شخصية صغيرة، أجهزة كمبيوتر يدوية )محمولة(، 
أجهزة  شخصية،  كمبيوتر  أجهزة  نقالة،  كمبيوتر  أجهزة 
لوحية  كمبيوتر  أجهزة  اليد،  معصم  على  تلبس  كمبيوتر 
نقالة  هواتف  رقمية،  موسيقية  مشغالت  نقالة،  وأجهزة 
الذكية(،  )الهواتف  عالية  بوظيفية  نقالة متطورة  وهواتف 
أجهزة ومعدات االتصال عن ُبعد، أجهزة تسجيل أو إرسال أو 
نسخ الصوت أو الصور، تتضمن الهواتف الخلوية والهواتف 
النقالة ذات الخائص المتقدمة )الهواتف الذكية(، األجهزة 
وإرسال  االنترنت  إلى  للوصول  المحمولة  اإللكترونية 
والرسائل  القصيرة  الرسائل  وتخزين  وتسجيل  واستقبال 
والمؤتمرات  والفاكس  الهاتفية  والمكالمات  االلكترونية 
والرسائل  والموسيقي  واألصوات  والصور،  الفيديوية 
اإللكترونية  األجهزة  الرقمية؛  البيانات  من  وغيرها  النصية 
أو  للبيانات  الالسلكي  وإرسال  وتخزين  الستقبال  المحمولة 
وتنظيم  لمراقبة  المحمولة  اإللكترونية  األجهزة  الرسائل، 
المعلومات الشخصية، األجهزة اإللكترونية المحمولة للبحث 
األجهزة  المعلومات،  ونقل  الخرائط  وعرض   ]GPS[ العالمي 
اإللكترونية  األجهزة  األلعاب،  برمجيات  لحزم  االلكترونية 
المحمولة للكشف عن وتخزين وتتبع ومراقبة ونقل البيانات 
والمسار  الموقع  وبخاصة  المستخدم،  بنشاط  يتعلق  فيما 
الكمبيوتر  أغطية ألجهزة  القلب؛  نبضات  ومعدل  والمسافة 
الصغيرة؛  الشخصية  الكمبيوتر  وأجهزة  النقالة  والهواتف 
الكمبيوتر  ألجهزة  بطاريات  فوتوغرافية؛  ومعدات  أجهزة 
للساعات  وبطاريات  البطاريات  االلكترونية،  والمعدات 

ومعدات قياس الوقت.

In Respect of: Apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images, 
magnetic data carriers, recording discs, compact 
discs, DVDs and other digital recording media, 
devices for switching compressed sound files 
(MP3); calculating machines and equipment for 
the processing of information, software, mobile 
games, computer and digital music players, 
electronic game software for mobile phones to 
computers and digital music players, computers, 
laptops, palmtops, mobile computers, personal 
computers, computers worn on the wrist, and 
tablet computers and mobile devices, digital 
music players, mobile phones and advanced 
mobile phones with the extended functionality 
(smart phones), telecommunications apparatus 
and instruments, apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images, 
including cell phones and mobile phones with 
advanced features of extended (smart phones), 
electronic handheld devices for accessing the 
Internet and sending, receiving, recording and 
storing short messages, e-mails, phone calls, 
fax, video conferencing, images, sounds, music, 
text and other digital data; handheld electronic 
devices for receiving, storage and the wireless 
transmission of data or messages, electronic 
handheld devices to monitor and organize 
personal information, electronic handheld devices 
for universal search [GPS] and display maps 
and transport information, electronic devices 
pocket for games, electronic handheld devices 
for detecting, storing, tracking, monitoring and 
transmission of data on the activity of the user, 
namely the position, the route, distance, heart 
rate; covers for computers,
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mobile phones and laptops; photographic 
apparatus and instruments; batteries for computers 
and electronic equipment, batteries and batteries 
for watches and chronological instruments.

 In the name of: Swatch AG (Swatch SA) (Swatchبأسم : سواتش أيه جي ) سواتش إس أيه( )سواتش ليمتد( 
Ltd.) 

بيل/  2502  ،94 شتراسه   - ستامبفلي  جاكوب-   : العنوان 
بين- سويسرا 

Address: Jakob-Stampfli-Strasse 94,2502 Biel/
Bienne - Switzerland 

عنوان التبليغ : سماس للملكية الفكرية ص ب 219 نابلس 
_فلسطبن 

Address for Services:  

) 10 (

 Trade Mark No.: 25614العالمة التجارية رقم : 25614 
 In Class: 14في الصنف : 14 

 Date: 21/09/2014التاريخ : 2014/09/21 
والمنتجات  منها  خليط  وكل  النفيسة  المعادن   : اجل  من 
في  والواردة  بها  المطلية  أو  المواد  هذه  من  المصنوعة 
المجوهرات  الجوائز؛  التماثيل صغيرة،  وبخاصة  الفئة  هذه 
وبخاصة الخواتم واألقراط وزمامات )مرابط( األكمام واألساور 
السلسلية  والقالئد  الزينة  ودبابيس  الصغيرة  والحلي 
المجوهرات  وصناديق  العنق  وربطات  والدبابيس  والقالئد 
وعلب المجوهرات واألحجار الكريمة، واألحجار شبه الكريمة 
الوقت  قياس  وأدوات  الوقت  قياس  أدوات  كريمة(؛  )أحجار 
)الموقتات  والكرونوغرافات  الساعات  وبخاصة  الدقيقة 
والساعات  الساعات  وسيور  الحائط  وساعات  المسجلة( 
المذكورة  البضائع  ولوازم  المنبهة وأجزاء  والساعات  الكبيرة 
أعاله، وبخاصة اإلبر والمثبتات واألجهزة الهزازة وأسطوانات 
المدرج  الساعة  ووجه  الساعات  وحقائب  الزمنية  اآلالت 
)قرص الساعة( وآليات الساعات وسالسل الساعات وحركات 
للساعات  الزجاجية  واألغطية  الساعات  ونوابض  الساعات 

وعلب لصانعي الساعات وعلب للساعات. 

In Respect of: Precious metals and their alloys and 
goods made of these materials or plated therewith 
included in this class namely figurines, trophies; 
jewelry namely rings, earrings, cufflinks, 
bracelets, charms, brooches, chains, necklaces, 
pins tie, tie, jewelry boxes, cases, precious stones, 
semi-precious stones (gemstones); horological 
and chronometric instruments, namely watches, 
chronographs, clocks, watchstrap, clocks, alarm 
clocks and parts and fittings for the aforesaid 
goods, namely needles, anchors, rockers, 
barrels, watch cases, watch dials, clockworks, 
watch chains, watch movements, watch springs, 
watch glasses, cases for watchmaking, cases for 
watches.” 

 In the name of: Swatch AG (Swatch SA) (Swatch Ltd.)بأسم : سواتش أيه جي ) سواتش إس أيه( )سواتش ليمتد( 

بيل/  2502  ،94 شتراسه   - ستامبفلي  جاكوب-   : العنوان 
بين- سويسرا 

Address: Jakob-Stampfli-Strasse 94,2502 Biel/
Bienne - Switzerland 

عنوان التبليغ : سماس للملكيه الفكريه ص.ب 219 نابلس- 
فلسطين 

Address for Services:  



17 2017/4/26العـدد الثامن عشر

) 11 (

 Trade Mark No.: 25627العالمة التجارية رقم : 25627 
 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 21/09/2014التاريخ : 2014/09/21 
من اجل : المالبس وأغطية ولباس القدم، بما في ذلك مالبس 
العروس والزفاف ، مالبس الحجاب وأغطية الرأس ، العباءات، 

عباءات ومالبس الحفالت. 

In Respect of: Clothing, headgear and footwear, 
including bridal wear, wedding gowns, veils and 
headwear, gowns, prom gowns and dresses 

 In the name of: Maggie Sottero Designs LLCبأسم : ماجي سوتيرو ديزاينز إل إل سي 

سيتي  الك  سولت  ويست   1070 ساوث   2300  : العنوان 
يوتاه 84119 الواليات المتحدة األمريكية 

Address: 2300 South 1070 West Salt Lake 
CityUtah 84119 United States of America 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 219 نابلس- فلسطين 

) 12 (

 Trade Mark No.: 26094العالمة التجارية رقم : 26094 
 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 15/12/2014التاريخ : 2014/12/15 
وجل  حالقة  كريمات  وهي  حالقة،  مستحضرات   : اجل  من 

حالقة وغسول )لوشن( حالقة ورغوة حالقة 
In Respect of: Shaving preparations, namely, shaving 
creams, shaving gels, shaving lotions, and shaving foams 

 In the name of: The Gillette Companyبأسم : ذا جيليت كومبني 

ماساشوسيتس  بوسطن،  بارك،  جيليت  وان   : العنوان 
02127، الواليات المتحدة األمريكية 

Address: One Gillette Park, Boston, 
Massachusetts 02127, United States of America 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص . ب. 1903 , رام الله 
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) 13 (

 Trade Mark No.: 26547العالمة التجارية رقم : 26547 
 In Class: 37في الصنف : 37 

 Date: 01/03/2015التاريخ : 2015/03/01 
تعبيد  المصانع،  إنشاء  اإلنشاء،  بالطوب،  البناء   : اجل  من 

الطرق 
In Respect of: ) building construction, 
bricklaying, factory construction, paving(road) 

-In the name of: Sharket sanad lalsenaat alبأسم : شركة سند للصناعات اإلنشائية 
enshayeh 

 Address: ramallah- al masayef . al qaser bldالعنوان : رام الله - المصايف - عمارة القصرالطابق 4 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : البرة - البالوع - عمارة الفارع - الطابق الثالث 

) 14 (

 Trade Mark No.: 26548العالمة التجارية رقم : 26548 
 In Class: 2في الصنف : 2 

 Date: 01/03/2015التاريخ : 2015/03/01 
 In Respect of: Paints, Varnishes, colorantsمن اجل : دهانات والونيش ، ، مواد التلوين. 

-In the name of: Sharket sanad lalsenaat alبأسم : شركة سند للصناعات اإلنشائية 
enshayeh 

 Address: ramallah- al masayef . al qaser bldالعنوان : رام الله - المصايف - عمارة القصر الطابق 4 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : البرة - البالوع - عمارة الفارع - الطابق الثالث 
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) 15 (

 Trade Mark No.: 26613العالمة التجارية رقم : 26613 
 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 11/03/2015التاريخ : 2015/03/11 
من اجل : اللحوم و األسماك ولحوم الدواجن والصيد، خالصات 
اللحم، فواكه و خضروات محفوظة، مجمدة ومجففة و مطهوة، 
البيض  بالسكر،  مطبوخة  فواكه  و  مربيات  و  (جيلي)  هالم 
والحليب و منتجات الحليب، الزيوت والدهون الصالحة لألكل، 
فواكه  محفوظ،  سمك  محفوظة،  بقول  المحفوظة،  األغذية 
محفوظة،  فطور  محفوظة،  لحوم  محفوظ،  عدس  محفوظة، 
صويا  فول  محفوظة،  بازالء  محفوظ،  بصل  محفوظ،  زيتون 

محفوظ للطعام، وخضروات محفوظة. 

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, preserved foods, preserved beans, preserved 
fish, preserved fruit, preserved lentils, preserved 
meat, preserved mushrooms, preserved olives, 
preserved onions, preserved peas, Soya beans 
preserved for food, and preserved vegetables. 

 In the name of: Harvest Foods companyبأسم : شركة هارفست فودز شركة مساهمة مصرية 

 Address: 6 October city, Egyptالعنوان : مدينة 6 أكتوبر – جمهورية مصر العربية 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : نابلس، عمارة جاليريا سنتر، ص. ب. 768 

) 16 (

 Trade Mark No.: 27045العالمة التجارية رقم : 27045 
 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 01/06/2015التاريخ : 2015/06/01 
 In Respect of: aerated watersمن اجل : المياه المعدنيه 

 In the name of: sharekit alshalal letabe t almeyahبأسم : شركة الشالل لتعبئة المياه 

 Address: nablus- aseraj alshamaleyahالعنوان : نابلس-عصيرة - جوال :0599750125 

 Address for Services:   nablus- aserajعنوان التبليغ : نابلس-عصيرة - جوال :0599750125 
alshamaleyah
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) 17 (

 Trade Mark No.: 27155العالمة التجارية رقم : 27155 
 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 16/06/2015التاريخ : 2015/06/16 
الطعام  ؛توفير  الطعام  وتقديم  توفير  خدمات   : اجل  من 
الطعام  وساحات  والمطاعم  المقاهي  خدمات  والشراب؛ 
وخدمات المطاعم التي تقوم بتحضير الطعام لتناوله خارجا 
فيما  المعلومات  توفير  السريع،  االكل  تسهيالت  تقديم  ؛ 
يتعلق بكافة هذه الخدمات بما في ذلك توفير المعلومات 

المتعلقة بهذه الخدمات عبر شبكة حاسوب عامة 

In Respect of: catering services; provision of 
food and drink; café, restaurant, food court and 
takeaway food services; providing fast-food 
facilities; provision of information in relation 
to all these services, including provision of 
information 

 In the name of: Shareket Al-Aker Le Alestithmarبأسم : شركة العكر لالستثمار والتموين م.خ.م 
Wa Altamween Almosahema Alkhososyeh 
Almahdodah 

 Address: Nablus-University Streetالعنوان : نابلس- شارع الجامعة 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : مكتب الزعبي للمحاماة - رام الله - ص.ب : 75 

) 18 (

 Trade Mark No.: 27156العالمة التجارية رقم : 27156 
 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 16/06/2015التاريخ : 2015/06/16 
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من اجل : اللحوم واالسماك ولحوم الدواجن والصيد، خالصات 
هالم  ومطهوة،  ومجففة  محفوظة  وخضروات  فواكه  اللحم، 
ومنتجات  واللبن  بالسكر،  مطبوخة  وفواكه  ومربيات  )جيلي( 
المحفوظة  االغذية  لالكل،  المعدة  والدهون  الزيوت  االلبان، 

والمخالالت، صلصات الفواكه 

In Respect of: Meat, fish, poultry and game, 
meat extracts, presered, dried and cooked fruits 
and vegetables; jellies, jams, cooked fruits with 
sugar, yogurts and yogurt products, edible oils 
and fats, preserved food and pickles, fruit sauces. 

 In the name of: Shareket Al-Aker Le Alestithmarبأسم : شركة العكر لالستثمار والتموين م.خ.م 
Wa Altamween Almosahema Alkhososyeh 
Almahdodah 

 Address: Nablus-University Streetالعنوان : نابلس- شارع الجامعة 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : مكتب الزعبي للمحاماة - رام الله - ص.ب : 75 

) 19 (

 Trade Mark No.: 27157العالمة التجارية رقم : 27157 

 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 16/06/2015التاريخ : 2015/06/16 

الطعام  ؛توفير  الطعام  وتقديم  توفير  خدمات   : اجل  من 
الطعام  وساحات  والمطاعم  المقاهي  خدمات  والشراب؛ 
وخدمات المطاعم التي تقوم بتحضير الطعام لتناوله خارجا؛ 
فيما  المعلومات  توفير  السريع،  االكل  تسهيالت  تقديم 
يتعلق بكافة هذه الخدمات بما في ذلك توفير المعلومات 

المتعلقة بهذه الخدمات عبر شبكة حاسوب عامة 

In Respect of: catering services; provision of 
food and drink; café, restaurant, food court and 
takeaway food services; providing fast-food 
facilities; provision of information in relation 
to all these services, including provision of 
information 

 In the name of: Shareket Al-Aker Le Alestithmarبأسم : شركة العكر لالستثمار والتموين م.خ.م 
Wa Altamween Almosahema Alkhososyeh 
Almahdodah 

 Address: Nablus-University Streetالعنوان : نابلس- شارع الجامعة 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : مكتب الزعبي للمحاماة - رام الله - ص.ب : 75 
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) 20 (

 Trade Mark No.: 27310العالمة التجارية رقم : 27310 
 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 23/07/2015التاريخ : 2015/07/23 
 .In Respect of: Pharmaceutical preparationsمن اجل : المستحضرات الصيدالنية. 

 In the name of: Novartis AGبأسم : نوفارتس ايه جي 

 Address: 4002 Basel, Switzerlandالعنوان : 4002 بازل، سويسرا 

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

Address for Services:  

) 21 (

 Trade Mark No.: 27542العالمة التجارية رقم : 27542 
 In Class: 14في الصنف : 14 

 Date: 03/09/2015التاريخ : 2015/09/03 
وتحديدا  اليد  وساعات  الحائط  ساعات  منتجات   : اجل  من 
واكسسوارات  لوزام  ومكونات  الرسغ  وساعات  الساعات 
في  مشمولة  غير  الحائط  وساعات  اليد  ساعات  منتجات 
والميقات  الوقت  قياس  وادوات  والساعات  اخرى  اصناف 
اليد(  وساعات  الحائط  ساعات  )منتجات  الوقت  ومسجالت 
قياس  وادوات  واجهزة  الرياضية  االحداث  توقيت  وادوات 
احزمة  اخرى،  اصناف  في  مشمولة  غير  الوقت  وتسجيل 
وساعات  اليد  ساعات  )منتجات  الساعة  واقراص  الساعات 
وساعات  الحائط  لساعات  العرض  وعلب  والعلب  الحائط( 
اليد والجواهر وحركات الساعة واالجزاء التابعة لها. الجواهر. 
الثمينة  المعادن  الكريمة.  شبه  واالحجار  الكريمة  االحجار 

وتوابعها. 

In Respect of: Clock and watchmaking, namely 
watches, wristwatches, components for clock 
and watchmaking articles and accessories for 
clock and watchmaking articles not included 
in other classes, clocks and other chronometric 
instruments, chronometers, chronographs (clock 
and watchmaking), apparatuses for timing sports 
events, apparatuses and instruments to measure 
and record the time not included in other classes; 
watch straps, dials (clock and watchmaking), 
boxes and presentation cases for clock and 
watchmaking and jewellery, watch movements 
and parts thereof. Jewellery. Precious and semi-
precious stones. Precious metals and their alloys.
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 In the name of: ROLEX SAبأسم : رولكس اس اي 

 ,Address: Rue François-Dussaud 3-5-7, Genevaالعنوان : رو فرانسوا-دوسو 3-5-7، جنيفا- سويسرا 
Switzerland 

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

Address for Services:  

) 22 (

 Trade Mark No.: 27804العالمة التجارية رقم : 27804 
 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 14/10/2015التاريخ : 2015/10/14 
من اجل : البيرة، المياه المعدنية والغازية ومشروبات اخرى 
غير كحولية، شراب الفواكه وعصير الفواكه، الشراب المحلى 
ومستحضرات اخرى لصنع المشروبات، مياه الشرب المنكهة، 

In Respect of: Beers; mineral and aerated waters 
and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and 
fruit juices;

الخفيفة،  المشروبات  الخضار،  وعصائر  الخضار  شراب 
مشروبات الصودا، عصير التفاح، في الصنف 32.

syrups and other preparations for making 
beverages; flavored drinking water; vegetable 
drinks and vegetable juices; soft beverages; soda 
beverages; ciders; in class 32.

 .In the name of: JAFORA TABORI LTDبأسم : جافورا تابوري لميتد. 

رود،  فاينشتاين  غاد  عنوانها،  اسرائيلية  شركة   : العنوان 
ص.ب 2340، ريهوفوت 76120، اسرائيل 

Address: an Israeli company of, Gad Feinstein 
Road, P.O. B. 2340, Rehovot 76120; ISRAEL 

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

Address for Services:  

) 23 (

 Trade Mark No.: 27834العالمة التجارية رقم : 27834 
 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 21/10/2015التاريخ : 2015/10/21 
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على  المحتوية  الغذائية  المواد  الشوكالتة,   : اجل  من 
بالشوكالته,  المغطاه  او  رئيسي(  )كمكون  الشوكالته 
المشروبات التي اساسها الشوكالته, الحلويات المكونة من 
واالشكال  االلواح  الجوز(,  او  اللوز  )حلوى  برالين  الشوكالته, 
التي  المنتجات  الثلج,  الشوكالته,  من  المصنوعة  االخرى 
اساسها القهوة والكاكاو, المعجنات, حلوى العقبى والكعك 

In Respect of: Chocolates; Foodstuff containing 
chocolate (as the main constituent) or covered 
with chocolate; beverages based on chocolate; 
confectionery items formed from chocolate; 
pralines, bars and other items of various shapes 
made of chocolate; ices; Coffee and cocoa based 
products; Pastry, dessert and cakes 

 .In the name of: PRISMA di M. Grassini & Cبأسم : بريسما دي ام. غراسيني & سي. اس ان سي 
SNC 

 Address: Strada di Cerchiaia 39, SIENA 53100العنوان : سترادا دي سيرتشيايا 39, سيينا 53100 )ايطاليا( 
(Italy) 

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

Address for Services:  

) 24 (

 Trade Mark No.: 27990العالمة التجارية رقم : 27990 
 In Class: 8في الصنف : 8 

 Date: 12/11/2015التاريخ : 2015/11/12 
التركيب  وادوات  البناء  وادوات  االنابيب  أدوات   : اجل  من 

الكهربائية وتشمل مفاتيح الشد والملزمة وادوات القطع. 
In Respect of: Pipe tools, construction tools and 
electrical installation tools including wrenches, 
vices, cutters. 

: كابوشيكي كايشا ماتسوزاكا تيكوشو تعمل ايضا  بأسم 
تحت اسم ام سي سي كوربوريشن 

In the name of: Kabushiki Kaisha Matsuzaka 
Tekkosho also trading as MCC Corporation 

ماي،  تسو-سيتي،  تاكاشاياكوموري-كو،   ،1814  : العنوان 
تسو- تاكاشاياكوموري-كو،   ،1814 اليابان   0817-514

سيتي، ماي، 514-0817 اليابان 

Address: 1814, Takachayakomori-cho, Tsu-city, 
Mie, 514-0817 Japan 

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

Address for Services:  

) 25 (

 Trade Mark No.: 28031العالمة التجارية رقم : 28031 
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 In Class: 30في الصنف : 30 
 Date: 18/11/2015التاريخ : 2015/11/18 

من اجل : بسكويت؛ شوكوالتة؛ فطائر؛ بسكويت؛ بسكويت 
بوظة  حلوى؛  بالفواكه(؛  )كيك  تورتات  كيك؛  محشو؛ 

)أيسكريم(، مثلجات صالحة لألكل 

In Respect of: Biscuits, chocolates, pastries, 
crackers, wafers, cakes, tarts, desserts, ice-
creams, edible ices. 

 In the name of: Eti gida Sanayi Ve Ticaretبأسم : اتي غيدا ساناي في تيكاريت أنونيم سيركيتي 
Anonim Sirketi 

ماهموت  كيزيلسيكلي  ماهاليسي  هوسنوديي   : العنوان 
باسي  تيبي   11 رقم  بالزا  .اتي  دي  سي  بيهليفان 

أسكيسيهير تركيا 

Address: Hosnudiye Mahallesi KizilcikliMahmut 
Pehlivan Cd .Eti plaza No:11 Tepebasi Eskisehir 
TURKIYE. 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ: فراس اتيرة للملكية الفكرية - نابلس -ص.ب: 768 

) 26 (

 Trade Mark No.: 28063العالمة التجارية رقم : 28063 
 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 19/11/2015التاريخ : 2015/11/19 
االعمال  وتوجيه  وادارة  واالعالن  الدعاية  خدمات   : اجل  من 

وتفعيل النشاط المكتبي) تجارة سيارات 
In Respect of: Advertising; business management; 
business administration; office functions trading 
cars . 

 In the name of: sharekt alemda llseyaratبأسم : شركة االمضاء للسيارات مساهمة خصوصية 
mosahama khososya 

 ‹Address: Ramallah almantiqa alsinaiya shareeالعنوان : رام الله المنطقة الصناعية شارع حسن سالمة 
hasan salama 

جوال  سالمة  حسن  شارع  بيتونيا  الله  رام   : التبليغ  عنوان 
جوال 0595559996 

Address for Services:  

) 27 (

 Trade Mark No.: 28105العالمة التجارية رقم : 28105 
 In Class: 12في الصنف : 12 

 Date: 25/11/2015التاريخ : 2015/11/25 
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 .In Respect of: Motor vehicles and parts thereofمن اجل : المركبات واالجزاء التابعة لها. 

 In the name of: FCA US LLCبأسم : اف سي اي يو اس ال ال سي 

1000 كرايسلر درايف،  : شركة من والية ديالوير،  العنوان 
الواليات   ،48326 متشيغان  هيلز،  اوبورن  اوف  سيتي 

المتحدة االمريكية 

Address: A limited liability company organized 
and existing under the laws of the State of 
Delaware at 1000 Chrysler Drive, City of Auburn 
Hills, Michigan 48326, U.S.A 

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

Address for Services:  

) 28 (

 Trade Mark No.: 28106العالمة التجارية رقم : 28106 
 In Class: 12في الصنف : 12 

 Date: 25/11/2015التاريخ : 2015/11/25 
 .In Respect of: Motor vehicles and parts thereofمن اجل : المركبات واالجزاء التابعة لها. 

 In the name of: FCA US LLCبأسم : اف سي اي يو اس ال ال سي 

1000 كرايسلر درايف،  : شركة من والية ديالوير،  العنوان 
الواليات   ،48326 متشيغان  هيلز،  اوبورن  اوف  سيتي 

المتحدة االمريكية 

Address: A limited liability company organized 
and existing under the laws of the State of 
Delaware at 1000 Chrysler Drive, City of Auburn 
Hills, Michigan 48326, U.S.A 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، ص.ب 74, رام الله 

) 29 (

 Trade Mark No.: 28107العالمة التجارية رقم : 28107 
 In Class: 12في الصنف : 12 

 Date: 25/11/2015التاريخ : 2015/11/25 
 .In Respect of: Motor vehicles and parts thereofمن اجل : المركبات واالجزاء التابعة لها. 

 In the name of: FCA US LLCبأسم : اف سي اي يو اس ال ال سي 

1000 كرايسلر درايف،  : شركة من والية ديالوير،  العنوان 
الواليات   ،48326 متشيغان  هيلز،  اوبورن  اوف  سيتي 

المتحدة االمريكية 

Address: A limited liability company organized 
and existing under the laws of the State of 
Delaware at 1000 Chrysler Drive, City of Auburn 
Hills, Michigan 48326, U.S.A 
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  :Address for Servicesعنوان التبليغ: عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، ص.ب 74, رام الله 

) 30 (

 Trade Mark No.: 28108العالمة التجارية رقم : 28108 
 In Class: 12في الصنف : 12 

 Date: 25/11/2015التاريخ : 2015/11/25 
 .In Respect of: Motor vehicles and parts thereofمن اجل : المركبات واالجزاء التابعة لها. 

 In the name of: FCA US LLCبأسم : اف سي اي يو اس ال ال سي 

1000 كرايسلر درايف،  : شركة من والية ديالوير،  العنوان 
الواليات   ،48326 متشيغان  هيلز،  اوبورن  اوف  سيتي 

المتحدة االمريكية 

Address: A limited liability company organized 
and existing under the laws of the State of 
Delaware at 1000 Chrysler Drive, City of Auburn 
Hills, Michigan 48326, U.S.A 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ: عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، ص.ب 74, رام الله 

) 31 (

 Trade Mark No.: 28109العالمة التجارية رقم : 28109 
 In Class: 12في الصنف : 12 

 Date: 25/11/2015التاريخ : 2015/11/25 
 .In Respect of: Motor vehicles and parts thereofمن اجل : المركبات واالجزاء التابعة لها. 

 In the name of: FCA US LLCبأسم : اف سي اي يو اس ال ال سي 

1000 كرايسلر درايف،  : شركة من والية ديالوير،  العنوان 
الواليات   ،48326 متشيغان  هيلز،  اوبورن  اوف  سيتي 

المتحدة االمريكية 

Address: A limited liability company organized 
and existing under the laws of the State of 
Delaware at 1000 Chrysler Drive, City of Auburn 
Hills, Michigan 48326, U.S.A 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ: عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، ص.ب 74, رام الله 
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) 32 (

 Trade Mark No.: 28110العالمة التجارية رقم : 28110 
 In Class: 12في الصنف : 12 

 Date: 25/11/2015التاريخ : 2015/11/25 
 .In Respect of: Motor vehicles and parts thereofمن اجل : المركبات واالجزاء التابعة لها. 

 In the name of: FCA US LLCبأسم : اف سي اي يو اس ال ال سي 

1000 كرايسلر درايف،  : شركة من والية ديالوير،  العنوان 
الواليات   ،48326 متشيغان  هيلز،  اوبورن  اوف  سيتي 

المتحدة االمريكية 

Address: A limited liability company organized 
and existing under the laws of the State of 
Delaware at 1000 Chrysler Drive, City of Auburn 
Hills, Michigan 48326, U.S.A 

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

Address for Services:  

) 33 (

 Trade Mark No.: 28111العالمة التجارية رقم : 28111 
 In Class: 12في الصنف : 12 

 Date: 25/11/2015التاريخ : 2015/11/25 
 .In Respect of: Motor vehicles and parts thereofمن اجل : المركبات واالجزاء التابعة لها. 

 In the name of: FCA US LLCبأسم : اف سي اي يو اس ال ال سي 

1000 كرايسلر درايف،  : شركة من والية ديالوير،  العنوان 
الواليات   ،48326 متشيغان  هيلز،  اوبورن  اوف  سيتي 

المتحدة االمريكية 

Address: A limited liability company organized 
and existing under the laws of the State of 
Delaware at 1000 Chrysler Drive, City of Auburn 
Hills, Michigan 48326, U.S.A 

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

Address for Services:  
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) 34 (

 Trade Mark No.: 28584العالمة التجارية رقم : 28584 
 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 08/02/2016التاريخ : 2016/02/08 
من اجل : الدعاية واالعالن ,وادارة وتوجيه وتفعيل النشاط 

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

 In the name of: gassan mohammed yousef dibieبأسم : غسان محمد يوسف دبعي 

 Address: nablus- share a aljamaa -jawwalالعنوان : نابلس-شارع الجامعه جوال 0599822699 
0599822699 

 Address for Services:   nablus- share a aljamaaعنوان التبليغ : نابلس-شارع الجامعه جوال 0599822699 
-jawwal 0599822699
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام 

ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

) 35 (

 Trade Mark No.: 28842العالمة التجارية رقم : 28842 
 In Class: 21في الصنف : 21 

 Date: 21/03/2016التاريخ : 2016/03/21 
من اجل : أدوات وأواني وأوعية لالستعمال المنزلي وللمطبخ 
، أمشاط وأسفنج ، فراشي ) عدا فراشي التلوين أو الدهان ( ، 
مواد صنع الفراشي ، أدوات تنظيف ، سلك جلي ، زجاج غير 
في  المستعمل  الزجاج  )عدا  زجاج شبه مشغول  أو  مشغول 
المباني ( ، أواني زجاجية وأواني خزف صيني وأواني خزفية 

غير واردة في فئات أخرى . 

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 
building); glassware, porcelain and earthenware 
not included in other classes. 
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 In the name of: Sharekat Steya Lel Esteradبأسم : شركة ستيا لالستيراد والتصدير مساهمة خصوصية 
Waltasdir msohema khososya 

 Address: Ramallah Almanttiqa Alssinayaالعنوان : رام الله المنطقة الصناعية 

Address for Services:   Ramallah Almanttiqa Alssinayaعنوان التبليغ : رام الله المنطقة الصناعية 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام 
ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

) 36 (

 Trade Mark No.: 28981العالمة التجارية رقم : 28981 
 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 05/04/2016التاريخ : 2016/04/05 
الجسم وتحديدا  بالوجه وبشرة  العناية  : منتجات  اجل  من 
واالمصال  والكريمات  السائلة  والكريمات  المنظفات 
والمناديل المشبعة بالمواد الكيميائية او المركبات للصحة 
ومواد  والفوط  والمناديل  الشخصية  والنظافة  الشخصية 

الفرك والمرطبات وواقيات الشمس. 

In Respect of: Facial and body skin care products, 
namely, cleansers, lotions, creams, serums, 
disposable wipes impregnated with chemicals 
or compounds for personal hygiene, wipes and 
pads, scrubs, moisturizers, and sunscreen. 

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

العنوان : شركة من نيوجيرسي وعنوانها ون جونسون اند 
جونسون بالزا، نيو برانزويك، نيو جيرسي، 08933، الواليات 

المتحدة 

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

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، ص.ب 74,رام الله 

 factors of radiance عدم منح حماية على

) 37 (

 Trade Mark No.: 28991العالمة التجارية رقم : 28991 
 In Class: 3في الصنف : 3 
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 Date: 06/04/2016التاريخ : 2016/04/06 
أخرى  ومواد  األقمشة  تبييض  مستحضرات   : اجل  من 
تنظيف،  مستحضرات  المالبس;  وكي  غسل  في  تستعمل 
عطرية;  زيوت  عطور;  صابون;  وكشط;  جلي  تلميع، 
األسنان;  معجون  للشعر;  غسوالت  تجميل;  مستحضرات 
على  كولونيا; عطر مؤسسة  المدبوغ; عطور;  للجلد  كريمات 
المياه; خالصات العطور; مزيالت روائح كريهة إلستخدامها 
خالصات  عطرية;  اساسيات  طيبة;  روائح  الجسم;  على 
الزهور )عطور(; بخور; مياه الخزامى; مزيجات من اوراق الورد 
الجو  ملطفات  معطر;  ماء  طيبة(;  )روائح  المعطرة  المجففة 
المنزلي; صابون  للسيارة; مزيالت روائح كريهة لإلستعمال 
مزيل الروائح الكريهة; صابون لإلستخدام الشخصي;صابون 
الشمس;  من  الوقاية  مستحضرات  الحالقة;  صابون  للوجه; 
)بودرة(;  تالك  التجميل(;  )مستحضرات  الشمس  كريمات 
التجميل  مستحضرات  اإلستحمام;  بعد  لإلستخدام  بودرة 
لتغطية الشوائب; كريمات; غسوالت، وبودرة )مستحضرات 
مواد  التجاعيد;  كريم  والجسم;  بالوجه  للعناية  تجميل( 
التجميل; غسوالت بعد الحالقة; جل وصابون الحالقة; زيوت 
اإلستحمام;  غسوالت  تجميل(;  )مستحضرات  اإلستحمام 
كريمات الحمام; امالح اإلستحمام ليست لإلستخدام الطبي; 
للجسم;  وكريمات  للجسم;غسوالت  زيوت  تجميلية;  اقنعة 
التجميل  مستحضرات  للجسم،  مستحلبات  منظف;  حليب 
غزل  الشعر;  مزيالت  البشرة;  تفتيح  كريمات  لإلستحمام; 
قطني ألغراض التجميل; منتجات التجميل بما فيها منتجات 
المكياج; اقالم للشفاه; أقالم للحواجب; اقالم للعيون; ظالل 
الشفاه;  ملمع  مستعارة;  أظافر  مستعارة;  رموش  العيون; 
المكياج;  مساحيق  بالشفاه;  للعناية  منتجات  الشفاه;  طالء 
مسكرة;  المكياج;  ومزيالت  غسوالت  تجميل،  مستحضرات 
باألظافر;  للعناية  منتجات  األظافر;  تصميم  طبعات  كحل; 
الشعر;  أصباغ  شامبو;  األظافر;  طالء  مزيالت  األظافر;  طالء 
غسوالت  للشعر;  طيبة  روائح  الشعر;  مرطبات  الشعر;  جل 
اصباغ  إلزالة  الشعر; شامبو جاف; منتجات  مثبتات  للشعر; 
مزيالت  األليفة;  للحيوانات  تجميل  الشغر;مستحضرات 

روائح كريهة للحيوانات األليفة; شامبو للحيوانات األليفة. 

In Respect of: Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; soaps; 
perfumery; essential oils; cosmetics; hair lotions; 
toothpaste; creams for leather; perfumes; cologne; 
water perfume; extract perfumes; deodorants for 
use on the body; fragrances; perfume bases; flower 
extracts (perfumery); incense; lavender water; 
potpourris (fragrances); scented water; car air 
fresheners; deodorants for household purposes; 
deodorant soaps; soaps for personal use; toilet 
soaps; shaving soaps; sunscreens preparations; 
sun creams [cosmetics]; talc (powder); powders 
for toilet use; cosmetics to correct imperfections; 
creams, lotions, and powders (cosmetics) for the 
care of face and body; wrinkle creams; toiletries; 
aftershave lotions; gels and shaving soaps; bath 
oils (cosmetics); bath lotions; shower creams; 
bath salts not for medical purposes; beauty 
masks; body oils; lotions and body creams; 
cleansing milk; emulsions for the body; cosmetic 
preparations for baths; skin whitening creams; 
depilatories; cotton wool for cosmetic use; 
beauty products including make-up products; 
pencils for lips; eyebrow pencils; eye pencils; eye 
shadows; false eyelashes; false nails; lip gloss; 
lipstick; products for lip care; make-up powders; 
cosmetics; lotions and makeup removers; 
mascaras; eyeliner; nail design stickers; products 
for nail care; nail polish; nail polish removers; 
shampoos; hair dyes; hair gels; hair moisturizers; 
fragrances for hair; hair lotions; hair sprays; 
dry shampoos; products to remove hair dyes; 
cosmetics for pets; pet deodorants; pet shampoos. 

 In the name of: CHANELبأسم : شانيل 

العنوان : 135, افينيو شارل دي غول 92200 نوييه- سور- 
سين )فرنسا( 

Address: 135, avenue Charles de Gaulle 92200 
NEUILLY- SUR- SEINE (FRANCE) 

للخدمات  اتقان   - عساف  مهند  المحامي   : التبليغ  عنوان 
االستشارية - رام الله -برج رام الله التجاري-ط3 

Address for Services:  
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) 38 (

 Trade Mark No.: 29002العالمة التجارية رقم : 29002 
 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 10/04/2016التاريخ : 2016/04/10 
 In Respect of: Services for providing food andمن اجل : خدمات توفير االطعمة والمشروبات 

drink . 
 In the name of: husam aldeen lutfi qataloniبأسم : حسام الدين لطفي عبد قتلوني 

تلفون  االسراء  عماره   - سفيان  -شارع  نابلس   : العنوان 
 092339720

Address: nablus - share› sufyan amaret al israa 
tel 09239720 

عنوان التبليغ : نابلس -شارع سفيان - عماره االسراء تلفون 
 092339720

Address for Services:   nablus - share› sufyan 
amaret al israa tel 09239720

) 39 (

 Trade Mark No.: 29111العالمة التجارية رقم : 29111 
 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 24/04/2016التاريخ : 2016/04/24 
من اجل : المالبس, بما فيها الجوارب, البسة القدم, احذية 
الباليز,  النعال,  السلة,  كرة  لرياضة  احذية  السلة,  كرة 
االطقم,  سراويل  االطقم,  باليز  البولو,  قمصان  القمصان, 
البيجامات,  الشورتات,  الجرازي,  الباليز,  اطماق  السراويل, 
الربطات,  االحزمة,  الكنزات,  الرغبي,  قمصان  الرياضة,  باليز 
االحماء,  بدالت  االقنعة,  قلنسوات,  قبعات,  ليلية,  قمصان 
الجاكيتات,  االحماء,  وباليز  اطماق  االحماء,  سراويل 
للرياح, المشمعات, المعاطف, مراييل  الجاكيتات المقاومة 
المعصم,  عصبة  الرأس,  عصبة  الورق,  من  ليست  االطفال 

المئزر, المالبس الداخلية, شورتات البوكسر,

In Respect of: Clothing, namely hosiery, 
footwear, basketball shoes, basketball sneakers, 
slippers, T-shirts, shirts, polo shirts, sweatshirts, 
sweatpants, pants, tank tops, jerseys, shorts, 
pajamas, 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,
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القفازات,  الكفوف,  االذن,  اغطية  الفضفاضة,  البنطلونات 
االوشحة, القمصان المنسوجة, ثياب صوفية, االثواب, اثواب 
التشجيع واالثواب الموحدة, البسة السباحة, اطقم االستحمام, 
اطقم السباحة, البكيني, التانكيني, سراويل السباحة, سراويل 
االستحمام, شورتات المالحة, اطقم الرطوبة, البسة الشواطئ, 
البسة االستحمام, طيات اطقم االستحمام, الصنادل, صنادل 
قلنسوات  الشمس,  حاجبات  الشواطئ,  قبعات  الشواطئ, 

السباحة, قلنسوات االستحمام, اغطية الراس باالجنحة 

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, bathing caps, novelty 
headwear with attached wigs 

 .In the name of: NBA Properties, Incبأسم : ان بي ايه بروبرتيز, انك. 

نيويورك,  افنيو,  فيفث  تاور645-  اوليمبيك   : العنوان 
نيويورك 10022, الواليات المتحدة االمريكية 

Address: Olympic Tower-645 Fifth Avenue, New 
York, New York 10022, U.S.A. 

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

Address for Services:  

) 40 (

 Trade Mark No.: 29112العالمة التجارية رقم : 29112 
 In Class: 41في الصنف : 41 

 Date: 24/04/2016التاريخ : 2016/04/24 
البرامج  طبيعة  ذات  والتدريب  الترفيه  خدمات   : اجل  من 
التلفزيونية االذاعية المستمرة في مجال كرة السلة وتقديم 
العاب كرة السلة والمعارض المباشرة , خدمات انتاج وتوزيع 
برامج العاب كرة السلة التلفزيونية واالذاعية , خدمات برامج 
التحري  خدمات   , السلة  كرة  مجال  في  السلة  كرة  واحداث 
وتنظيم مستوصفات ومعسكرات كرة السلة و مستوصفات 
فريق  ومعسكرات  ومستوصفات  و  المدربين  ومعسكرات 
الراقصات واحداث كرة السلة , خدمات الترفيه ذات طبيعة 
الراقصات  فريق  او  للحظ  الجالب  للزي  الشخصي  الظهور 
وفي  المستوصفات  وفي  السلة  كرة  ومعارض  العاب  في 
المعسكرات وفي العاب كرة السلة االخرى , خدمات الترفيه 
المشجعين,  اندية  خدمات   , والحفالت  الخاصة  لالحداث 
التي  االنترنت  مواقع  توفير  خاص  وبشكل  الترفيه  خدمات 
تشمل مواد متعددة الوسائط في مجال التغطية التلفزيونية 

In Respect of: Entertainment and educational 
services in the nature of ongoing television and 
radio programs in the field of basketball and 
rendering live basketball games and basketball 
exhibitions; the production and distribution of 
radio and television shows featuring basketball 
games, basketball events and programs in the 
field of basketball; conducting and arranging 
basketball clinics and camps, coaches clinics 
and camps, dance team clinics and camps and 
basketball games; entertainment services in the 
nature of personal appearances by a costumed 
mascot or dance team at basketball games and 
exhibitions, clinics, camps, promotions, and 
other basketball-related events, 
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المرئية  التسجيالت  و  التفاعلية  التلفزيونية  التغطية  و 
المرئية  التغطية  و  المستمرة  المرئية  التسجيالت  و 
المتفاعلة لالنتخابات و البرامج االذاعية و التغطية االذاعية 
توفير  السلة،  كرة  مجال  في  المسموعة  والتسجيالت  و 
االخبار والمعلومات ذات الطبيعة االحصائية والموجزات في 
العاب  الغير منزلة، خاصة،  الحية  االلعاب  السلة،  مجال كرة 
و  التفاعلية  الفيديو  والعاب  الفيديو  العاب  و  الكمبيوتر 
الكبار  حفالت  والعاب  التصفيف  العاب  و  المهارات  العاب 
والصغار وااللعاب الخشبية والعاب البزل وااللعاب البسيطة، 
والنشرات  المجالت  نشر  خاصة،  االلكتروني،  النشر  خدمات 
عبر  مباشرة  لالخرين  االلعاب  وجداول  الملونة،  والكتب 
االنترنت، وجميعها في مجال كرة السلة, خدمة توفير قاعدة 

بيانات محوسبة عبر االنترنت في مجال كرة السلة 

special events and parties; fan club services; 
entertainment services, namely providing a 
website featuring multimedia material in the 
nature of television highlights, interactive 
television highlights, video recordings, video 
stream recordings, interactive video highlight 
selections, radio programs, radio highlights, 
and audio recordings in the field of basketball; 
providing news and information 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, arcade games, adults› and 
children›s party games, board games, puzzles, 
and trivia games; electronic 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 بي ايه بروبرتيز, انك. 

نيويورك,  افنيو,  فيفث  تاور645-  اوليمبيك   : العنوان 
نيويورك 10022, الواليات المتحدة االمريكية 

Address: Olympic Tower-645 Fifth Avenue, New 
York, New York 10022, U.S.A. 

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

Address for Services:  

) 41 (

 Trade Mark No.: 29152العالمة التجارية رقم : 29152 
 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 28/04/2016التاريخ : 2016/04/28 
األعمال  وتوجيه  وادارة  واإلعالن  الدعاية  خدمات   : اجل  من 

وتفعيل النشاط المكتبي 
In Respect of: Advertising; business management; 
business administration; office functions 
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 .In the name of: MIG Holdings S.P.Cبأسم : أم آي جي القابضة ش.ش.و 

 436 مجمع   ،3618 طريق   ،852 مبنى   ،72 شقة   : العنوان 
منطقة السيف - البحرين 

Address: Flat 72, Building 852, Road 3618, 
Block 436 Al seef – Bahrain 

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

Address for Services:  

) 42 (

 Trade Mark No.: 29153العالمة التجارية رقم : 29153 
 In Class: 36في الصنف : 36 

 Date: 28/04/2016التاريخ : 2016/04/28 
الشؤون  ؛  التمويلية  الشؤون  ؛  التأمين  خدمات   : اجل  من 

المالية ؛ الشؤون العقارية 
In Respect of: Insurance; financial affairs; 
monetary affairs; real estate affairs 

 .In the name of: MIG Holdings S.P.Cبأسم : أم آي جي القابضة ش.ش.و 

 436 مجمع   ،3618 طريق   ،852 مبنى   ،72 شقة   : العنوان 
منطقة السيف - البحرين 

Address: Flat 72, Building 852, Road 3618, 
Block 436 Al seef – Bahrain 

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

Address for Services:  

) 43 (

 Trade Mark No.: 29158العالمة التجارية رقم : 29158 
 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 28/04/2016التاريخ : 2016/04/28 
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من اجل : المياه المعدنية والغازية والمشروبات األخرى غير 
الكحوية، مشروبات الفواكه وعصير الفواكه، الشراب المركز 

والمستحضرات األخرى التي تستعمل لصنع المشروبات. 

In Respect of: Mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic beverages; fruit beverages 
and fruit juices; syrups and other preparations for 
making beverages. 

 In the name of: Mirzet Spahicبأسم : ميرزيت سباهيك 

 ,Address: Quellenstr. 115/17, A-1100 Viennaالعنوان : كويلينستر. 115/17، ِإيه100- فيننا ، النمسا 
Austria 

.ب  - ص  الفكرية  للملكية  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
4472 البيرة 

Address for Services:  

) 44 (

 Trade Mark No.: 29196العالمة التجارية رقم : 29196 
 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 04/05/2016التاريخ : 2016/05/04 
 In Respect of: cosmaticsمن اجل : مواد التجميل 

 In the name of: MAZEN A H BADERبأسم : مازن عبد المحسن حسن بدر 

 Address: AL KHALILالعنوان : الخليل واد الهرية 0599261627 

Address for Services:   AL KHALILعنوان التبليغ : الخليل واد الهرية 0599261627 

) 45 (

 Trade Mark No.: 29269العالمة التجارية رقم : 29269 
 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 17/05/2016التاريخ : 2016/05/17 
والصحية،  والبيطرية  الصيدلية  المستحضرات   : اجل  من 
أغذية  البيطري،  او  الطبي  لالستعمال  المعدة  الحمية  مواد 
والحيوان,  لالنسان  الغذائية  للحمية  مكمالت   ، األطفال 

اللصوق الطبية ومواد التضميد ،

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; 
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المطهرات   ، الطبي  والشمع  األسنان  بحشو  الخاصة  المواد 
والحيوانات  الهوام  ابادة  في  المستعملة  المستحضرات   ،
المكمالت  الضارة,  واألعشاب  والفطريات  الضارة  والحشرات 
مستحضرات  الطبي,  لالستخدام  الغذائية  للحمية 
للحمية  مكمالت  غذائية,  مكمالت  طبيعة  ذات  فيتامينية 
الغذائية, مكمالت المواد الغذائية المصنوعة خصيصا من 

الفيتامينات او معدنية 

Dietary supplements for humans and animals; 
Plasters, materials for dressings; Material for 
stopping teeth, dental wax; Disinfectants; 
Preparations for destroying vermin; Fungicides, 
herbicides; Dietetic supplements for medical 
purposes; Vitamin preparations in the nature of 
food supplements; Dietary food supplements; 
Health food supplements in particular made of 
vitamins or minerals 

 .In the name of: NUTRA ESSENTIAL OTC, S.Lبأسم : نوترا اسينتيال اوكت, اس.ال. 

 Address: La Granja, 1 – 3 - ALCOBENDASالعنوان : ال غرانيا, 1 - 3 - الكوبينداس )مدريد( - اسبانيا 
(MADRID) - SPAIN 

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

Address for Services:

) 46 (

 Trade Mark No.: 29277العالمة التجارية رقم : 29277 
 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 17/05/2016التاريخ : 2016/05/17 
 In Respect of: Clothing, footwear, headgearمن اجل : المالبس-ولباس القدم-وأغطية الرأس 

 In the name of: sharekit ayad letijaret alalbesah alبأسم : شركة عياد لتجارة الالبسه الجاهزه العاديه العامة 
jahezah al aadyah al a›amah 

 Address: nablus - share› hefa awal dakhlet alالعنوان : نابلس - شارع حيفا - اول دخلة المعاجين 
maajen 

 Address for Services:   nablus - share› hefa awalعنوان التبليغ : نابلس - شارع حيفا - اول دخلة المعاجين 
dakhlet al maajen
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) 47 (

 Trade Mark No.: 29282العالمة التجارية رقم : 29282 
 In Class: 10في الصنف : 10 

 Date: 18/05/2016التاريخ : 2016/05/18 
الجراحية والطبية والطب األسنان  : أجهزة وأدوات  من اجل 
الطبية؛  لألغراض  مصنوع  األثاث خصيصا  البيطري،  والطب 
العظام  المواد  البديلة؛  واألطراف  االصطناعية  األطراف 
أدوات  المعقمة؛  الجراحة  وأوراق  الجراحية  العباءات  الطبية؛ 
جنسية للبالغين؛ الواقي الذكري؛ زجاجات الرضع؛ اللهايات 

للرضع؛ الحلمات للرضع؛ حلقات التسنين لألطفال 

In Respect of: Surgical, medical, dental and 
veterinary apparatus and instruments; furniture 
especially made for medical purposes; artificial 
limbs and prostheses; medical orthopaedic 
articles; surgical gowns and surgical sterile 
sheets; adult sexual aids; condoms; babies› 
bottles; babies› pacifiers; teats; teethers for babies 

تيجاريت  في  توريزم  اهراجات  ادهاالت  تريمبكس   : بأسم 
انونيم شيركيتي 

In the name of: TRIMPEKS ITHALAT 
IHRACAT TURIZM VE TICARET ANONIM 
SIRKETI 

العنوان : اسكي بويوكديرى جاديسي يونوس امرى سوكاك 
توبتشو ايش مركيزي نو: 2/1 4. ليفانت، اسطنبول / تركيا 

Address: Eski Buyukdere Caddesi Yunus Emre 
Sokak Topcu Is Merkezi No:1/12 4 Levent, 
Istanbul / Turkey 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : بيت لحم 

) 48 (

 Trade Mark No.: 29295العالمة التجارية رقم : 29295 
 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 23/05/2016التاريخ : 2016/05/23 
بمسح  الخاصة  والبحرية  العلمية  والعدد  األجهزة   : اجل  من 
األراضي– األجهزة والعدد الكهربائية )بما في ذلك الالسلكية( 
)الفوتوغرافية(  الضوئي  بالتصوير  الخاصة  والعدد  األجهزة 
الوزن  وعمليات  النظارات–  بصناعة  والخاصة  والسينمائية 

والقياس وإعطاء اإلشارات– والضبط )المراقبة(،

In Respect of: Scientific, nautical, surveying, 
electric, photographic, cinematographic,optical, 
weighing, measuring, signalling, checking 
(supervision), life-saving and teaching apparatus 
and instruments; apparatus for recording,
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التي  األتوماتيكية  الذاتية  األجهزة  والتعليم–  واإلنقاذ 
الخزائن  الناطقة–  اآلالت  ويرها،  نقود  قطعة  بوضع  تعمل 
الحريق–  إطفاء  جهزة  الحاسبة–  اآلالت  للنقود–  الراصدة 
 0 المعامل(  في  العلمية  )بحاث  العلمية  والعدد  األجهزة 
األجهزة  أي  نفسها(  السفن  )عدا  البحرية  والعدد  األجهزة 
برج  في  والقياس  المالحظات  ورصد  اإلرسال  بنقل  الخاصة 
السفينة األجهزة الميكانيكية الكهربائية وجهزة الحراريات 
المكواة  اليدوية–  الكهربائية  اللحام  )كاويات  الكهربائية 
الكهربائية المسطحة( 0 الوسائد المدفأة كهربائيًا– األردية 
الجسم–  على  تلبس  التي  األصناف  كهربائيًا–  المدفأة 
السيجار  قداحات  القدم–  لتدفئة  الكهربائية  األجهزة 

الكهربائية ويرها– األغطية المدفأة كهربائيًا. 

transmission or reproduction of sound or 
images; magnetic data carriers, recording discs; 
automatic vending machines and mechanisms 
for coin-operated apparatus; cash registers, 
calculating machines, data processing equipment 
and computers; fire-extinguishing apparatus 

 In the name of: Foshan Suoer Electronic Industryبأسم : فوشان سيور الكترونيك اندستري كو.، ال تي دي. 
Co., Ltd 

نانهاي  رود، شيشان تاون،  2 فيالج، يانفينغ  نو.   : العنوان 
ديستريكت، فوشان سيتي، غوانغدونغ بروفنس، الصين 

Address: No.2 Village, Yanfeng Road, Shishan 
Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong 
Province, China 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ: نابلس - عمارة جاليريا سنتر / ت: 092373888 

) 49 (

 Trade Mark No.: 29297العالمة التجارية رقم : 29297 
 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 23/05/2016التاريخ : 2016/05/23 
كمبيوتر؛  برمجيات  نقالة؛  برمجيات  تطبيقات   : اجل  من 
برمجيات وتطبيقات برمجيات تستخدم في توفير االتصال 
البرية  المركبات  باستخدام  يتعلق  فيما  الترفيهي  والرابط 
إرسال  أنظمة مالحية، تشتمل على أجهزة  المحركات؛  ذات 
إلكترونية ومعالجات  وأنظمة دارات  إلكترونية ومستقبالت 
وجميعها  كمبيوتر  وبرمجيات  خلوية  وهواتف  دقيقة 
المركبات ذات  المالحة وجميعها مدمجة في  تستخدم في 
المحركات؛ أنظمة تحديد المواقع العالمي؛ خرائط إلكترونية 
مجسات  وبخاصة  كمبيوتر،  وعتاد  برمجيات  للتنزيل؛  قابلة 
وأجهزة كمبيوتر وأجهزة إرسال واستقبال السلكية لتوفير 
االتصال داخل المركبة وبين المركبات ومع الهواتف الخلوية 
ومع مراكز البيانات باإلضافة إلى واجهات تطبيقية لمسية 

وسمعية ومرئية لضمان التفاعل مع ركاب المركبة؛

In Respect of: Mobile software application; 
computer software; software and software 
applications for use in providing communications 
and entertainment connectivity in connection 
with the use of motor land vehicles; navigational 
systems, comprising electronic transmitters, 
receivers, circuitry, microprocessors, cellular 
telephone and computer software all for 
use in navigation and all integrated into a 
motor vehicle; global positioning systems; 
downloadable electronic maps; software and 
computer hardware, namely, sensors, computers, 
and wireless transceivers to provide connectivity 
within a vehicle, between vehicles,
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في  تستخدم  مجسات  من  تتألف  تشخيصية  أجهزة 
الكهربائية  المشكالت  تشخيص  وفي  المركبة  أداء  اختبار 
والميكانيكية التي تتعرض لها المركبة، مدمجة في المركبة 
ذات المحركات؛ معدات إرسال واستقبال السلكية تستخدم 
السيارات  في  المستخدمة  الُبعدية  الكمبيوتر  أجهزة  مع 
ولتوفير  المركبات  صيانة  وتشخيص  ومراقبة  لتتبع 
الكمبيوتر  تطبيقات  برمجيات  للسائقين؛  المعلومات 
للهواتف الخلوية الذكية وأجهزة PDA، وأجهزة الكمبيوتر 
والركاب  المركبة  سائقي  ِقـبل  من  تستخدم  التي  اللوحية 
المعلومات  وتنزيل  مع  والتفاعل  ومعاينة  إلى  للوصول 
توفر  برمجيات  وتطبيقات  برمجيات  الترفيهي؛  والمحتوى 
المركبة  وداخل  ُبعد  عن  الوصول  إمكانية  للمستخدمين 
والوظائف  المحركات  ذات  المركبات  وظائف  لتأدية 
االتصال  وسبل  راحته  ووسائل  السائق  بأمان  الصلة  ذات 
تتيح  برمجيات  وتطبيقات  برمجيات  والتوجيه؛  والترفيه 
المسروقة  المركبات  مواقع  وتعيين  تتبع  للمستخدمين 
وشحن األجهزة اإللكترونية وتخزين والجمع اآلني للمعلومات 
تركيبات  بالمركبة؛  والخاصة  المستخدم  عن  الشخصية 
المركبة؛  مع  مدمج  كجزء  باع 

ُ
ت إلكترونية  تطبيقية  واجهات 

تركيبات واجهات تطبيقية إلكترونية للواجهات التطبيقية 
األوساط  الخلوية ومشغالت  للهواتف  والالسلكية  السلكية 

اإللكترونية مع أنظمة السيارات الكهربائية 

with cell phones, and with data centers, in addition 
to tactile, audible, and visual interfaces to interact 
with occupants of a vehicle; diagnostic apparatus 
consisting of sensors for use in testing vehicle 
function and in diagnosing vehicle electrical and 
mechanical problems, integrated into a motor 
vehicle; wireless transmission and receiving 
equipment for use in connection with remote 
computers for use in automobiles for tracking, 
monitoring and diagnosing vehicle maintenance 
and for providing information to drivers; 
computer application software for smartphones, 
PDA devices and tablet computers for use by 
drivers of vehicles and passengers for accessing, 
viewing, and interacting with and downloading 
information and entertainment content; software 
and software applications that provides users with 
remote and in-vehicle access to motor vehicle 
functions and functions relating to driver safety, 
convenience, communication, entertainment, and 
navigation; software and software applications to 
allow users to track and locate stolen vehicles, 
charge electronics, and store and synchronize 
collected personalized user and vehicle 
information; electronic interface modules sold as 
an integral part of a vehicle; electronic interface 
modules for wired and wireless interface of 
mobile phones and electronic media players with 
an automotive electrical system. 

 In the name of: Jaguar Land Rover Limitedبأسم : جاكوار الند روفر ليمتد 

اف  4ال   3 في  سي  كوفنتري  وايتلي،  رود  أبي   : العنوان 
المملكة المتحدة 

Address: Abbey Road Whitley, Coventry CV3 
4LFUnited Kingdom 

عنوان التبليغ : : سماس للملكيه الفكريه ص.ب 219 نابلس-
فلسطين 

Address for Services:  

) 50 (

 Trade Mark No.: 29308العالمة التجارية رقم : 29308 
 In Class: 8في الصنف : 8 

 Date: 22/05/2016التاريخ : 2016/05/22 
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وادوات  بالمهن–  الخاصة  اليدوية  واالالت  العدد   : اجل  من 
القطع والشحذ والصقل والتلميع، معدات قص وقطع وتلميع. 

In Respect of: / Hand tools and implements hand 
operated, cutlery and honing Tools, Cutting 
and polishing Sheets, Saw Blades, Cutting and 
polishing equipment 

 In the name of: Shareket Al Melhem Lil Tawzeaaبأسم : شركة الملحم للتوزيع والتسويق 
W Al Tasweeq 

 Address: ramallah- palestineالعنوان : رام الله - فلسطين 

الله  رام  برج  الله  رام   - كمال  بالل  المحامي   : التبليغ  عنوان 
التجارية - الطابق الثالث 

Address for Services:  

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية 
واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

) 51 (

 Trade Mark No.: 29325العالمة التجارية رقم : 29325 
 In Class: 10في الصنف : 10 

 Date: 25/05/2016التاريخ : 2016/05/25 
واألسنان  والطبية  الجراحية  وأدوات  أجهزة   : اجل  من 
األطراف  الطبية.  لألغراض  خصيصا  أثاث  البيطري.  والطب 
الطبية؛  العظام  المواد  االصطناعية.  االصطناعية  واألطراف 
العباءات الجراحية وأوراق الخيوط الجراحية المعقمة. الكبار 
الرضع  ›زجاجات:  الذكري.  الواقي  الجنسية:  المساعدات 

األطفال اللهايات. الحلمات: الحبال لألطفال 

In Respect of: Surgical, medical, dental and 
veterinary apparatus and instruments; furniture 
especially made for medical purposes; artificial 
limbs and prostheses; medical orthopaedic 
articles; surgical gowns and surgical sterile 
sheets; adult sexual aids: condoms; babies› 
bottles: babies› pacifiers; teats: tethers for babies 

تيجاريت  في  توريزم  اهراجات  ادهاالت  تريمبكس   : بأسم 
انونيم شيركيتي 

In the name of: TRIMPEKS ITHALAT 
IHRACAT TURIZM VE TICARET ANONIM 
SIRKETI 

العنوان : اسكي بويوكديرى جاديسي يونوس امرى سوكاك 
توبتشو ايش مركيزي نو : 2/1 4.ليفانت , اسطنبول / تركيا 

Address: Eski Buyukdere Caddesi Yunus Emre 
Sokak Topcu Is Merkezi No:1/12 4 Levent, 
Istanbul/Turkey 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : بيت لحم 
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) 52 (

 Trade Mark No.: 29348العالمة التجارية رقم : 29348 
 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 26/05/2016التاريخ : 2016/05/26 
 In Respect of: perfume deodrantمن اجل : عطور مزيل عرق 

 In the name of: MANSOUR A.A ABU AISHEHبأسم : منصور عبد الرحيم خليل ابو عيشة 

 Address: ALKHALILالعنوان : الخليل واد الهرية ت 0599874443 

Address for Services:   ALKHALILعنوان التبليغ : الخليل واد الهرية ت 0599874443 

) 53 (

 Trade Mark No.: 29350العالمة التجارية رقم : 29350 
 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 26/05/2016التاريخ : 2016/05/26 
 In Respect of: Cosmetics beauty creamمن اجل : مستحضرات التجميل كريم الجمال 

 In the name of: MANSOUR A.A ABU AISHEHبأسم : منصور عبد الرحيم خليل ابو عيشة 

 Address: ALKHALILالعنوان : الخليل واد الهرية ت 0599874443 

Address for Services:   ALKHALILعنوان التبليغ : الخليل واد الهرية ت 0599874443 

) 54 (

 Trade Mark No.: 29369العالمة التجارية رقم : 29369 

 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 29/05/2016التاريخ : 2016/05/29 
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والمساحية  والمالحية  العلمية  : األجهزة واألدوات  من اجل 
الفوتوغرافي  التصوير  وأدوات  وأجهزة  والكهربائية 
الوزن  وأدوات  البصرية  واألدوات  واألجهزة  والسينمائي 
والتعليم،  واإلنقاذ  )اإلشراف(  والمراقبة  واإلشارة  والقياس 
أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو الصور، حامالت 
النقد،  تسجيل  ،آالت  تسجيل  أقراص  مغناطيسية،  بيانات 
الكمبيوتر؛  أجهزة  البيانات،  معالجة  معدات  حاسبة،  آالت 
المركبات؛  محركات  إلكترونية؛  ومضات  عدسات؛  كاميرات؛ 
مرشحات بصرية؛ مناصب لالستخدام مع الكاميرات؛ مناصب 
علب  للكاميرات؛  وأشرطة  حبال  شبكات  القوائم؛  ثالثية 
للكاميرات؛ علب للعدسات؛ كاميرات تصوير سينمائي؛ أجهزة 
عرض؛ شاشات عرض؛ ميكروفونات؛ أشرطة تسجيل الصوت؛ 
مناظير ثنائية؛ تلسكوبات؛ ميكروسكوبات )مجاهر(؛ نظارات 
بصرية؛ نظارات شمسية؛ كاميرات فيديو؛ كاميرات لتسجيل 
أشرطة  فيديو؛  مسجالت  الفيديو؛  مستقبالت  الفيديو؛ 
)VCDs(؛  المضغوطة  الفيديوية  أقراص  فيديو؛  تسجيل 
ُمسجالت  المضغوطة)VCD(؛  الفيديوية  األقراص  مشغالت 
األقراص الفيديوية المضغوطة)VCD(؛ أقراص مدمجة CDs؛ 
الفيديوية  األقراص  مشغالت  المدمجة؛  االقراص  مشغالت 
أشرطة  الرقمية؛  الفيديوية  األقراص  ُمسجالت  الرقمية؛ 
فيديو؛ أقراص فيديو؛ األقراص الفيديوية الرقمية)DVDs(؛ 
تلفزيون؛  أجهزة  االستخدامات؛  متعددة  رقمية  أقراص 
األجهزة الكهروضوئية؛ آالت نسخ؛ أجهزة تلقيم الورق؛ رزم 
الرسم الصغيرة؛ طابعات  النسخ؛ آالت فاكس؛ أجهزة  آلالت 
للحبر؛  النافثة  الطابعات  الليزر؛  أشعة  طابعات  إلكترونية؛ 
الليزر؛  لطابعات  حبر  خرطوشات  الصور؛  معالجة  خرطوشات 
خرطوشات حبر لقطارات الطابعات الكهربائية أو اإللكترونية 
لالستخدام مع أجهزة الكمبيوتر؛ اآلالت الحاسبة اإللكترونية؛ 
برمجيات كمبيوتر،وحدات الواجهات؛ شاشات عرض؛ لوحات 
األقراص  للصور؛  الكمبيوتر؛ ماسحات ضوئية  تمدد ألجهزة 
آالت  النصوص؛  معالجة  برامج  الممغنطة؛  البطاقات  المرنة؛ 
ترجمة؛ أشباه موصالت؛ أجهزة بصرية؛ ألياف بصرية؛ أجهزة 
مساعدة  اتصاالت  أجهزة  األبعاد؛  ثالثية  أجهزة  قياس؛ 
لألشخاص الذين يعانون من اضطرابات في التحدث والكتابة؛ 
المغناطيسية؛ محركات األقراص؛ طابعات؛ قارئات  الرؤوس 
البطاقات؛ محوالت التيار المتردد؛ بطاريات؛ خرطوشات إنتاج 
صور كهربائية ضوئية؛ آالت التشفير دوارة أو خطية؛ الخاليا 
الشمسية؛ بطاريات شمسية؛ مكبرات صوت؛ مكبرات صوت؛ 
وتوزيع  استقبال  أجهزة  السائل؛  البلوري  العرض  شاشة 
أجهزة  المحمولة(؛  )الهواتف  النقالة  الهواتف  حنة؛ 

ّ
الش

التلفزيونية؛  التصوير  التلفزيون؛ صمامات  الرادار؛ شاشات 
مشغالت  MP3؛  مشغالت  التلفزيونية؛  التصوير  صمامات 

األقراص الصغيرة؛ مكبرات صوت؛

In Respect of: Scientific, nautical, surveying, 
electric, photographic, cinematographic, optical, 
weighting, measuring, signalling, checking 
(supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments; apparatus for recording, transmission 
or reproduction of sound or images; magnetic data 
carriers, recording discs; calculating machines and 
data processing equipment; computers; cameras; 
lenses; electronic flashes; motor drives; optical 
filters; copy stands adapted for use with cameras; 
tripods; camera slings and straps; camera cases; 
lens cases; cinematographic cameras; projectors; 
projection screens, microphones; sound recording 
tapes; binoculars; telescopes; microscopes; 
glasses (optical); sunglasses; video cameras; 
cameras for video recording; video tuners; video 
recorders; video tape recorders; video compact 
discs (VCDs); VCD players; VCD recorders; 
compact discs (CDs); CD players; CD recorders; 
DVD players; DVD recorders; video tapes; video 
disks; digital video discs (DVDs); digital versatile 
discs (DVDs); televisions; electrophotographic 
apparatus; copying machines; paper feeders; 
sorters for copying machines;facsimile machines; 
micrographic apparatus; electronic printers; laser 
beam printers; ink-jet printers; image processing 
cartridges; toner cartridges for laser printers; 
toner cartridges for electrical or electronic 
printing heads for use with computers; electronic 
calculators; computer software; interface units; 
monitors; expansion boards for computers; image 
scanners; floppy disks; magnetic cards; word 
processors; translating machines; semiconductors; 
optical apparatus; optical fibres; measuring 
apparatus; holographic apparatus; communication 
aid apparatus for people with speech and writing 
disorders; magnetic heads; disk drivers; printers; 
card readers; meters; alternating current adaptors; 
batteries; photoelectrical image producing 
cartridges; rotary or linear encoders; solar cells; 
solar batteries; speakers; loudspeakers; liquid 
crystal display boards; set-top boxes; mobile 
phones (portable phones); radar appliances; TV 
screens;
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 صناديق الموسيقى؛ شاشات عرض؛ شاشة العرض البلوري 
السائل؛ أجهزة اإلرسال البصرية الرقمية؛ أجهزة االستقبال 
دارات  المركبات؛  في  العرض  شاشات  الرقمية؛  البصرية 

متكاملة. 

vidicon; vidicon tubes; MP3 players; MD (mini-
disc) players; loudhailer; sound boxes; display 
monitors; LCDs (liquid crystal displays); digital 
optical transmitters; digital optical receivers; 
display monitors in vehicles; integrated circuits. 

 .In the name of: Skyworth Group Co., Ltdبأسم : سكايوورث جروب كو.، ليمتد. 

العنوان : 22-24/إفـ ئيست وينغ،سكايوورث ِسميكوندكتر 
رود،مقاطعة  إتش  تي   4 ساوث  بيلدينغغوكِسن  ديزاين 

نانشان، شنجن-الصين 

Address: 22-24/F, East Wing,Skyworth 
Semiconductor Design BuildingGaoxin South 
4th Road, Nanshan District, Shenzhen- China 

عنوان التبليغ : سماس للملكيه الفكريه ص.ب 219 نابلس- 
فلسطين 

Address for Services:  

) 55 (

 Trade Mark No.: 29370العالمة التجارية رقم : 29370 
 In Class: 11في الصنف : 11 

 Date: 29/05/2016التاريخ : 2016/05/29 
والطهو  البخار  وتوليد  والتدفئة  لإلنارة  أجهزة   : اجل  من 
الصحية؛  واألغراض  المياه  وإمداد  والتهوية  والتجفيف 
طهو؛  حلقات  طهو؛  أجهزة  البخار؛  توليد  أجهزة  ثالجات؛ 
مصابيح  بصيالت  كهربائية؛  غاليات  ساخنة؛  أطباق 
لمياه  كهربائية؛ مقالي عميقة كهربائية؛ مرشحات )فالتر( 
كهربائية؛  حرارية  مشعات  سخانات؛  مجمدات؛  الشرب؛ 
دفايات؛ محمصات خبز؛ أوعية طهو األرز الكهربائية؛ أفران 
الهواء؛  ترشيح  منشآت  القهوة؛  لصنع  مكنات  ميكروويف؛ 
مجففات  شعر؛  مجففات  الهواء؛  لمعالجة  تأين  أجهزة 
مصابيح  ترطيب؛  أجهزة  الّرطوبة؛  إزالة  أجهزة  المالبس؛ 
اإلنذار للمركبات؛ معدات تكييف الهواء؛ أجهزة إزالة الّرطوبة 
كهربائية  منزلية  أجهزة  الكهربائية؛  األفران  الكهربائية؛ 
تبريد؛  أجهزة  والدفايات،  السخانات  ذلك  في  بما  للتدفئة، 
مراوح للمكاتب؛ مراوح أرضية؛ مراوح تهوية؛ مبردات الغرف؛ 
أفران الزيت والغار؛ مواقد الزيت والغاز؛ معدات اإلضاءة بما 
في ذلك المصابيح المتوهجة؛ المصابيح الفلورية؛ مصابيح 
التعقيم؛  مصابيح  الحمراء؛  تحت  األشعة  مصابيح  الزئبق؛ 
أوعية  غاز؛  قداحات  )والعات(؛  قداحات  المصابيح؛  تركيبات 
مكيفات  كهربائية؛  طهو  أوعية  أفران؛  بالتحريض؛  طهو 

هواء؛ مجففات شعر كهربائية؛ مراوح كهربائية. 

In Respect of: Apparatus for lighting, heating, 
steam generating, cooking, drying, ventilating, 
water supply and sanitary purposes; refrigerators; 
steam generating appliances; cooking appliances; 
cooking rings; hot plates; electric kettles; electric 
light bulbs; electric deep fryers; filters for drinking 
water; freezers; heaters; electric radiators; 
warmers; toasters; electric rice cookers; microwave 
ovens; coffee makers; air filtering installations; 
ioniser for treatment of air; hair dryers; clothes 
dryers; dehumidifiers; humidifiers; warning lights 
for vehicles; air conditioning equipment; electric 
dehumidifiers; electric furnaces; household 
electric appliances for heating, including heaters 
and warmers; refrigerating machines; desk fans; 
floor fans; ventilating fans; room coolers; oil and 
gas ranges; oil and gas stoves; lighting equipments 
including incandescent lamps; fluorescent lamps 
mercury lamps; infrared lamps; sterilisation lamps; 
lamp fixtures; lighters; gas lighters; induction 
cookers; ovens; electric cookers; air-conditioners; 
electric hair dryers; electric fans. 



45 2017/4/26العـدد الثامن عشر

 .In the name of: Skyworth Group Co., Ltdبأسم : سكايوورث جروب كو.، ليمتد. 

العنوان : 22-24/إفـ ئيست وينغ،سكايوورث ِسميكوندكتر 
رود،مقاطعة  إتش  تي   4 ساوث  بيلدينغغوكِسن  ديزاين 

نانشان، شنجن-الصين 

Address: 22-24/F, East Wing,Skyworth 
Semiconductor Design BuildingGaoxin South 
4th Road, Nanshan District, Shenzhen- China 

عنوان التبليغ : سماس للملكيه الفكريه ص.ب 219 نابلس- 
فلسطين 

Address for Services:  

) 56 (

 Trade Mark No.: 29371العالمة التجارية رقم : 29371 
 In Class: 7في الصنف : 7 

 Date: 29/05/2016التاريخ : 2016/05/29 
مناصب  الحمضيات؛  عصارات  آلية؛  وعدد  آالت   : اجل  من 
يدوية  خالطات  كهربائية؛  خالطات  للخالطات؛  )قواعد( 
العصائر؛  الستخالص  كهربائية  أجهزة  كهربائية؛ 
جليد  كسارات  الفلفل؛  مطاحن  الكهربائية؛  اللحم  مفارم 
قطع  ماكينات  ]كهربائية[؛  أغذية  معالجات  كهربائية؛ 
االستخدام؛  متعددة  قطاعات  مطاحن؛  الكهربائية؛  الجليد 
فتاحات كهربائية للعلب؛ مباري حواف كهربائية؛ غساالت 
كهربائية  االت  كهربائية؛  صحون  غساالت  كهربائية؛ 
شحذ  أدوات  السراويل؛  انثناءات  على  الضغط  على  تعمل 
السكاكين الكهربائية؛ مكانس كهربائية؛ أكياس المكانس 
الكهربائية؛ آالت كهربائية لغسل السجاد بالشامبو؛ أدوات 
التنظيف بالبخار؛ أدوات كهربائية للتنظيف؛ مضخات ماء؛ 
كهربائية  آالت  ضاغطات؛  دوارة؛  مضخات  هواء؛  مضخات 
للتخلص من الفضالت؛ آالت جز العشب الكهربائية؛ أدوات 
تشذيب كهربائية؛ أدوات كهربائية للبستنة؛ آالت ترشيح؛ 
غساالت عالية الضغط؛ محركات ماكينات الخياطة؛ محركات 
غير المستخدمة في المركبات البرية؛ أجهزة التحكم بسرعة 
مولدات؛  البرية؛  المركبات  في  المستخدمة  غير  المحركات 
أجهزة المعالجة بالليزر؛ مفكات كهربائية؛ مثاقب كهربائية؛ 
أجهزة  بالطاقة؛  أدوات كهربائية تعمل  مناشير كهربائية؛ 
آالت  بالشمع؛  التلميع  أجهزة  )شحذ(؛  سن  آالت  لحام؛ 
من  التخلص  آالت  الصغيرة؛  المحركات  الجاف؛  التنظيف 

الغبار. 

In Respect of: Machine and machine tools; 
citrus juicers; stand mixers; electric blenders; 
electric hand mixers; electric juice extractors; 
electric meat grinders; pepper grinders; electric 
ice crushers; electric food processors; electric 
ice slicers; mills; multichoppers; electric can 
openers; electric edge sharpeners; electric 
washing machines; electric dish washers; 
electric pants pressers; electric knife sharpeners; 
vacuum cleaners; bags for vacuum cleaners; 
electric carpet shampooing machines; steam 
cleaning machines; electric appliances for 
cleaning; water pumps; air pumps; circulating 
pumps; compressors; electric garbage disposers; 
electric lawn mowers; electric trimmers; electric 
gardening tools; filtering machines; high pressure 
washers; sewing machine motors; motors, not for 
land vehicle; speed controllers for motors, not 
for land vehicle; generators; laser processing 
apparatus; electric screw drivers; electric drills; 
electric saws; electric power operated tools; 
soldering apparatus; sharpening machines; wax 
polishing machines; dry-cleaning machines; 
micro motors; disposers (dust crushers). 

 .In the name of: Skyworth Group Co., Ltdبأسم : سكايوورث جروب كو.، ليمتد. 
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العنوان : 22-24/إفـ ئيست وينغ،سكايوورث ِسميكوندكتر 
رود،مقاطعة  إتش  تي   4 ساوث  بيلدينغغوكِسن  ديزاين 

نانشان، شنجن-الصين 

Address: 22-24/F, East Wing,Skyworth 
Semiconductor Design BuildingGaoxin South 
4th Road, Nanshan District, Shenzhen- China 

عنوان التبليغ : سماس للملكيه الفكريه ص.ب 219 نابلس- 
فلسطين 

Address for Services:  

) 57 (

 Trade Mark No.: 29380العالمة التجارية رقم : 29380 
 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 30/05/2016التاريخ : 2016/05/30 
 In Respect of: clothesمن اجل : الملبوسات 

 In the name of: HASAN AA MOH QATRAWEEبأسم : حسن عبد الحفيظ محمد قطراوي 

 Address: HEBRONالعنوان : الخليل عين سارة 

Address for Services:   HEBRONعنوان التبليغ : الخليل عين سارة 

) 58 (

 Trade Mark No.: 29401العالمة التجارية رقم : 29401 
 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 01/06/2016التاريخ : 2016/06/01 
الغسيل  غرفة  ادارة  لخدمات  الحاسوب  أنظمة   : اجل  من 

التجارية. 
In Respect of: Computer software for commercial 
laundry room management services. 

 In the name of: ALLIANCE LAUNDRYبأسم : أالينس لوندري سيستمز ال ال سي 
SYSTEMS LLC 

ستريت،  شبارد  وعنوانها  ديالوير  من  شركة   : العنوان 
المتحدة  الواليات   ،0990-54971 ريبون، والية ويسكونسن 

االمريكية 

Address: A limited liability company organized 
and existing under the laws of the State of 
Delaware at Shepard Street, Ripon, State of 
Wisconsin 54971-0990, USA 
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ص.ب  محامون،  شحادة،  ورجا  وفؤاد  عزيز   : التبليغ  عنوان 
74,رام الله 

Address for Services:  

) 59 (

 Trade Mark No.: 29402العالمة التجارية رقم : 29402 
 In Class: 39في الصنف : 39 

 Date: 01/06/2016التاريخ : 2016/06/01 
الوثائق  وتخزين وتوصيل  ونقل  استالم  : خدمات  اجل  من 

والطرود وشحنها برا وجوا. 
In Respect of: Pick-up, transportation, storage 
and delivery of documents, packages and freight 
by land and air. 

 In the name of: Federal Express Corporationبأسم : فدرال اكسبرس كوربوريشن 

العنوان : شركة من ديالوير وعنوانها 3620 هاكس كروس 
 ،38125 تنسي  ممفيس،  الثالث،  الطابق  بي،  بيلدينغ  رود، 

الواليات المتحدة االمريكية. 

Address: a Delaware corporation of 3620 Hacks 
Cross Road, Building B, 3rd Floor, Memphis, 
Tennessee 38125, U.S.A. 

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

Address for Services:  

) 60 (

 Trade Mark No.: 29446العالمة التجارية رقم : 29446 
 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 12/06/2016التاريخ : 2016/06/12 
 In Respect of: biscuitsمن اجل : بسكوت 

 In the name of: Eti Gida Sanayi Ve Ticaretبأسم : إتي غيدا ساناي في تيكاريت أنونيم سيركيتي 
Anonim sirketi 
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ماهموت  كيزيلسيكلي  ماهاليسي  هوسنوديي   : العنوان 
باسي  تيبي   11 رقم  بالزا  .اتي  دي  سي  بيهليفان 

أسكيسيهير تركيا 

Address: Hosnudiye Mahallesi KizilcikliMahmut 
Pehlivan Cd .Eti plaza No:11 Tepebasi Eskisehir 
TURKIYE. 

جاليريا سنتر،  عمارة  -نابلس،  فراس  : شركة  التبليغ  عنوان 
ص. ب. 768 

) 61 (

 Trade Mark No.: 29456العالمة التجارية رقم : 29456 
 In Class: 11في الصنف : 11 

 Date: 14/06/2016التاريخ : 2016/06/14 
والطهو  البخار  وتوليد  والتدفئة  لإلنارة  أجهزة   : اجل  من 
واألغراض  المياه  وإمداد  والتهوية  والتجفيف  والتبريد 

الصحية 

In Respect of: Apparatus for lighting, heating, 
steam generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, water supply and sanitary purposes 

 In the name of: SHARKAT ELYASMEENبأسم : شركة الياسمين لألجهزة الكهربائية 
LELAGHIZA ALKAHRABAIA 

العنوان : الخليل شارع واد التفاح الجديد عمارة الكنز الطابق 
الرابع 

Address: اelkhalil-wadi eltofah new st., elkanz 
building - forth floor 

عنوان التبليغ : الخليل شارع واد التفاح الجديد عمارة الكنز 
الطابق الرابع 

Address for Services:   اelkhalil-wadi eltofah 
new st., elkanz building - forth floor

) 62 (

 Trade Mark No.: 29457العالمة التجارية رقم : 29457 
 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 14/06/2016التاريخ : 2016/06/14 
الفوتوغرافي  التصوير  وأدوات  وأجهزة  والمساحية 
الوزن  وأدوات  البصرية  واألدوات  واألجهزة  والسينمائي 
والتعليم،  واإلنقاذ  )اإلشراف(  والمراقبة  واإلشارة  والقياس 
أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل أو تكثيف أو تنظيم 

أو التحكم في الطاقة الكهربائية ،

In Respect of: Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, 
weighing, measuring, signalling, checking 
(supervision), life-saving and teaching apparatus 
and instruments; 
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أجهزة  والمالحية   العلمية  واألدوات  األجهزة   : اجل  من 
تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو الصور ، حامالت بيانات 
أقراص  مدمجة،  أقراص  تسجيل،  أقراص  مغناطيسية، 
الرقمية،  التسجيل  وسائط  من  وغيرها  رقمية   فيديوية 
آليات لألجهزة التي تعمل بقطع النقد، آالت تسجيل النقد، 
الكمبيوتر،  أجهزة  البيانات،  معالجة  معدات  حاسبة،  اآلت 

برامج كمبيوتر، أجهزة إطفاء الحريق .

apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, 
regulating or controlling electricity; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound 
or images; magnetic data carriers, recording 
discs; compact discs; DVD›s and other digital 
recording media; mechanisms for coin-operated 
apparatus; cash registers, calculating machines, 
data processing equipment, computers; computer 
software; fire-extinguishing apparatus.

 In the name of: SHARKAT ELYASMEENبأسم : شركة الياسمين لألجهزة الكهربائية 
LELAGHIZA ALKAHRABAIA 

العنوان : الخليل شارع واد التفاح الجديد عمارة الكنز الطابق 
الرابع 

Address: اelkhalil-wadi eltofah new st., elkanz 
building - forth floor 

عنوان التبليغ : الخليل شارع واد التفاح الجديد عمارة الكنز 
الطابق الرابع 

Address for Services:   اelkhalil-wadi eltofah new 
st., elkanz building - forth floor

) 63 (

 Trade Mark No.: 29475العالمة التجارية رقم : 29475 
 In Class: 24في الصنف : 24 

 Date: 19/06/2016التاريخ : 2016/06/19 
جلديه  اقمشه  للتنجيد  اقمشه   - اقمشه   : اجل  من 
المنسوجات ومنتجات النسيج غير الوارده في فئات اخرى ، 

اغطيه الفراش والموائد 

In Respect of: Textiles and textile goods, not 
included in other classes; bed and table covers 

 In the name of: zara fashion coبأسم : شركة زارا فاشن لأللبسه 

 Address: nablus - palestine streetالعنوان : نابلس شارع فلسطين 

_قرب  الساقية  نابلس_شارع  بريك  عميد   : التبليغ  عنوان 
الديوان العربي )البلور سابق( 

Address for Services:  
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) 64 (

 Trade Mark No.: 29487العالمة التجارية رقم : 29487 
 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 20/06/2016التاريخ : 2016/06/20 
 In Respect of: Clothing, footwear, headgearمن اجل : المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس 

 In the name of: shareket city sport lelesterad wبأسم : شركة سيتي سبورت لالستيراد والتسويق 
atswek 

 Address: nablus - rafdiyaالعنوان : نابلس رفيديا 

التميمي ط  - عمارة  نابلس شارع فلسطين   : التبليغ  عنوان 
الثالث جوال 0599336060 

Address for Services:  

) 65 (

 Trade Mark No.: 29500العالمة التجارية رقم : 29500 
 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 22/06/2016التاريخ : 2016/06/22 
والتابيوكا  واألرز  والسكر  والكاكاو  والشاي  البن   : اجل  من 
والمستحضرات  الدقيق  االصطناعي،  والبن  والساغو 
المصنوعة من الحبوب والخبز والفطائر والحلويات والحلويات 
ومسحوق  الخميرة  األسود،  والعسل  النحل  عسل  المثلجة، 
البهارات،  التوابل،  والصلصة،  والخل  والخردل  الملح  الخبيز، 

الثلج. 

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

 In the name of: GULF PROCESSINGبأسم : الخليج للصناعات التحويلية )ش.ذ.م.م( 
INDUSTRIES (L.L.C 

 Address: P.O. BOX:576, Dubai, UAEالعنوان : ص ب رقم 576 دبي، االمارات العربية المتحدة 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : طمون- نابلس 
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) 66 (

 Trade Mark No.: 29535العالمة التجارية رقم : 29535 
 In Class: 4في الصنف : 4 

 Date: 29/06/2016التاريخ : 2016/06/29 
مواد  الصناعية،  الشحوم  الصناعية،  الزيوت   : اجل  من 
التشحيم، زيوت التشحيم، مواد مركبة المتصاص وترطيب 
وتجميع الغبار، الوقود )ويشمل بنزين السيارات(، المضيئات، 

الشموع والفتائل لالضاءة. 

In Respect of: Industrial oils; industrial greases; 
lubricants; dust absorbing, wetting and binding 
compositions; fuels (including motor spirit); 
illuminants; candles and wicks for lighting. 

 In the name of: Bayerische Motoren Werkeبأسم : بايريسك موتورن فيرك اكتينجسلشافت 
Aktiengesellschaft 

 Address: Petuelring 130, 80809 Munchen, DEالعنوان : بتولرينغ 130، 80809 مانشن، دي أي )المانيا( 
(GERMANY) 

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

Address for Services:  

) 67 (

 Trade Mark No.: 29536العالمة التجارية رقم : 29536 
 In Class: 4في الصنف : 4 

 Date: 29/06/2016التاريخ : 2016/06/29 
مواد  الصناعية،  الشحوم  الصناعية،  الزيوت   : اجل  من 
التشحيم، زيوت التشحيم، مواد مركبة المتصاص وترطيب 
وتجميع الغبار، الوقود )ويشمل بنزين السيارات(، المضيئات، 

الشموع والفتائل لالضاءة. 

In Respect of: Industrial oils; industrial greases; 
lubricants; dust absorbing, wetting and binding 
compositions; fuels (including motor spirit); 
illuminants; candles and wicks for lighting. 

 In the name of: Bayerische Motoren Werkeبأسم : بايريسك موتورن فيرك اكتينجسلشافت 
Aktiengesellschaft 

 Address: Petuelring 130, 80809 Munchen, DEالعنوان : بتولرينغ 130، 80809 مانشن، دي أي )المانيا( 
(GERMANY) 

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

Address for Services:  
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) 68 (

 Trade Mark No.: 29538العالمة التجارية رقم : 29538 
 In Class: 7في الصنف : 7 

 Date: 29/06/2016التاريخ : 2016/06/29 
من اجل : غساالت المالبس الكهربائية؛ جاليات كهربائية؛ 
لترتيب  منزلية  كهربائية  االت  الكهربائية؛  المكانس 
للمكانس  اكياس  الكهربائية؛  للمكانس  خراطيم  المالبس؛ 
المكانس  عصا؛  شكل  على  كهربائية  مكانس  الكهربائية؛ 
)الكهربائية(؛  الفراشي  الصناعي؛  لالستخدام  الكهربائية 
مضخات  الدوارة؛  الكهربائية  الهواء  نافخت  االلي؛  االنسان 
دوارة؛  ضاغطت  البيع؛  االت  المضغوط؛  بالهواء  تدار 
للثالجات؛  طاغطات  ترددية؛  طاغطات  طاغطات)االت(؛ 

مجففات دوارة )غير مسخنة(؛ خالطات كهربائية للمنازل 

In Respect of: Air conditioners; Hot air apparatus; 
Humidifiers; Electric dehumidifier for household 
use; Electric ranges; Water purifiers for 
household purposes; Water ionizers; Membrane 
apparatus for purifying water; Solar collectors; 
Air cleaners; Ventilation [air-conditioning] 
apparatus for heating; Light Emitting Diode 
[LED] lighting; Plasma Lighting System [PLS] 
lighting; Gas ranges; Electric kitchen ovens; 
Apparatus or installations for cooking; Electric 
refrigerators; Electric clothes dryers; Water 
ionization apparatus for household purposes; 
Ventilation apparatus; Microwave ovens 

 .In the name of: LG ELECTRONICS INCبأسم : ال جي الكترونكس انك. 

 ,Address: 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-guالعنوان : 128, ييوي-دايرو, يونغدونغبو-غو, سيؤل, كوريا 
Seoul, Republic of Korea 

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

Address for Services:  

) 69 (

 Trade Mark No.: 29598العالمة التجارية رقم : 29598 
 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 04/07/2016التاريخ : 2016/07/04 
الحلوانية،  الشوكوالته  ومنتجات  الشوكوالته   : اجل  من 

منتجات السكر الحلوانية، السكاكر، البسكويت
In Respect of: Chocolates and Chocolate 
Confectionery Products,
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المعكرونة  المعكرونة،  الباستا،  الكعك،  انواعه(،  )بكافة 
السباغيتي،  الفورية،  العصائبية  المعكرونة  العصائبية، 
االخرى  والمكونات  الخبازة  مسحوق  الخميرة،  الشعيرية، 
اب  الكاتش  الخل،  المايونيز،  السلطة،  توابل  للمخابز، 
للطبخ،  الجاهز  العجين  منتجات  )التوابل(،  والصلصات 
المثلجة  الحلويات  البوظة،  المثلج،  البرثس  المثلج،  العجين 
غير المصنوعة من االلبان، الحلويات المثلجة المصنوعة من 
الفواكه، الحلويات المثلجة، القهوة ، الشاي، الكاكاو، السكر 
الخبز،  القهوة،  مقام  يقوم  وما  الساجو،  التابيوكا،  األرز،   ،
دبس السكر، الملح، الخردل، الطحين المصنوع من الحبوب, 
التوابل, القطاني, مشروبات االطعمة )المعتمدة على الحبوب 

واالعشاب(, الصلصات, الشاي العشبي, العسل 

Sugar Confectionery Products, Candies, 
Biscuits(all types), cakes, Pasta, Macaroni, 
Noodles, Instant Noodles, Spaghetti, Vermicelli, 
Yeast, Baking Powder and other Bakery 
Ingredients, 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 : الشركة العالمية للمواد الغذائية ش.م.م. 

ص.ب:  الوحدة,  شارع   1 رقم  الصناعية  المنطقة   : العنوان 
4115، الشارقة، االمارات العربية المتحدة 

Address: Industrial Area No.1, Al-Wahda Street, 
P.O. Box: 4115, Sharjah, United Arab Emirates 

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

Address for Services:  

) 70 (

 Trade Mark No.: 29602العالمة التجارية رقم : 29602 
 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 12/07/2016التاريخ : 2016/07/12 
األرز؛  االصطناعية؛  والقهوة  والكاكاو  والشاي  القهوة   : اجل  من 
التابيوكا والساغو؛ الدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب؛

In Respect of: Coffee, tea, cocoa and artificial 
coffee; rice; tapioca and sago; 

الخبز والفطائر والحلويات؛ المثلجات الصالحة لالكل؛ السكر؛ 
الخبيز؛  ومسحوق  الخميرة  األسود؛  والعسل  النحل  عسل 

الملح؛ الخردل؛ الخل والصلصات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج 

flour and preparations made from cereals; bread, 
pastry and confectionery; edible ices; Sugar; 
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; 
mustard; vinegar, sauces condiments); spices); ice 

 In the name of: BUNDA PAZARLAMAبأسم : بوندا بازارالما ليمتد شيركيتي 
LIMITED SIRKETI 
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العنوان : ياكوبلو ماه. بيسان سانايي سيتيسي فوار جاد. نو. 
1/9 بيليكدوزو اسطنبول / تركيا 

Address: Yakuplu Mah. Beysan Sanayi Sitesi 
Fuar Cad. No. 9/1 Beylikduzu Istanbul / Turkey 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : بيت لحم 

) 71 (

 Trade Mark No.: 29613العالمة التجارية رقم : 29613 
 In Class: 6في الصنف : 6 

 Date: 12/07/2016التاريخ : 2016/07/12 
الراس,  مسطحة  لولبية  مسامير  ملولبة,  مسامير   : اجل  من 
من  لولبية  للِقفل(, مسامير  لولبية  لولبية) مسامير  مسامير 
وتدية,  دبابيس  بدون,  أو  الرأس  صغيرة  مسامير  المعدن, 
حلقات  مسامير,  المعدن,  من  حلقات  عروة,  ذات  مسامير 
المعدن  من  قضبان  المعدن,  من  برشام  مسامير  معدنية, 
للتلحيم بالنحاس والتلحيم العادي, حلقات للبراغي, مسامير 
ملولبة من المعدن براغي, المعادن غير النفيسة وكل خليط 
المتنقلة  المعدنية  المباني   ، المعدنية  البناء  مواد   ، منها 
السكة  خطوط  بناء  في  تستخدم  التي  المعدنية  المواد   ،
من  مصنوعة  كهربائية  غير  وكبالت  أسالك   ، الحديدية 
المعادن غير النفيسة، الخردوات المعدنية والقطع الصغيرة 
 ، المعدنية  واألنابيب  المواسير  المعدنية،  الخردوات  من 
غير  المعادن  من  المصنوعة  األخرى  والمنتجات  الخزائن 

النفيسة غير المصنفة في فئات أخرى ، خامات المعادن 

In Respect of: Bolts, Bolts, flat, Bolts (Lock –), 
Bolts of metal, Brads, Cotter pins, Eye bolts, 
Ferrules of metal, Nails, Rings of metal, Rivets 
of metal, Rods of metal for brazing and welding, 
Screw rings, Screws of metal, Common metals 
and their alloys; metal building materials; 
transportable buildings of metal; materials of 
metal for railway tracks; non-electric cables 
and wires of common metal; ironmongery, 
small items of metal hardware; pipes and tubes 
of metal; safes; goods of common metal not 
included in other classes; ores 

 In the name of: TRAFILERIE CHIODERIEبأسم : ترافيليري تشيوديري توري دي بوسي اس ايه اس 
TORRE DE BUSI SAS 

)ال سي(  بوسي  توري دي   23806  ,10 فيا سونا   : العنوان 
ايطاليا 

Address: VIA SONNA 10, 23806 TORRE DE 
BUSI (LC) ITALY 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al-Beereh : عنوان التبليغAddress for Services:  
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) 72 (

 Trade Mark No.: 29614العالمة التجارية رقم : 29614 
 In Class: 6في الصنف : 6 

 Date: 12/07/2016التاريخ : 2016/07/12 
الراس,  مسطحة  لولبية  مسامير  ملولبة,  مسامير   : اجل  من 
من  لولبية  للِقفل(, مسامير  لولبية  لولبية) مسامير  مسامير 
وتدية,  دبابيس  بدون,  أو  الرأس  صغيرة  مسامير  المعدن, 
حلقات  مسامير,  المعدن,  من  حلقات  عروة,  ذات  مسامير 
المعدن  من  قضبان  المعدن,  من  برشام  مسامير  معدنية, 
للبراغي,  حلقات  العادي,  والتلحيم  بالنحاس  للتلحيم 
النفيسة  غير  المعادن  براغي,  المعدن  من  ملولبة  مسامير 
المعدنية  المباني  المعدنية،  البناء  مواد   ، منها  وكل خليط 
بناء خطوط  التي تستخدم في  المعدنية  المواد   ، المتنقلة 
السكة الحديدية، أسالك وكبالت غير كهربائية مصنوعة من 
المعادن غير النفيسة، الخردوات المعدنية والقطع الصغيرة 
المعدنية،  واألنابيب  المواسير  المعدنية،  الخردوات  من 
غير  المعادن  من  المصنوعة  األخرى  والمنتجات  الخزائن 

النفيسة غير المصنفة في فئات أخرى ، خامات المعادن 

In Respect of: Bolts, Bolts, flat, Bolts (Lock –), 
Bolts of metal, Brads, Cotter pins, Eye bolts, 
Ferrules of metal, Nails, Rings of metal, Rivets 
of metal, Rods of metal for brazing and welding, 
Screw rings, Screws of metal, Common metals 
and their alloys; metal building materials; 
transportable buildings of metal; materials of 
metal for railway tracks; non-electric cables 
and wires of common metal; ironmongery, 
small items of metal hardware; pipes and tubes 
of metal; safes; goods of common metal not 
included in other classes; ores 

 In the name of: TRAFILERIE CHIODERIEبأسم : ترافيليري تشيوديري توري دي بوسي اس ايه اس 
TORRE DE BUSI SAS 

)ال سي(  بوسي  توري دي   23806  ,10 فيا سونا   : العنوان 
ايطاليا 

Address: VIA SONNA 10, 23806 TORRE DE 
BUSI (LC) ITALY 

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

Address for Services:  

) 73 (

 Trade Mark No.: 29619العالمة التجارية رقم : 29619 
 In Class: 38في الصنف : 38 
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 Date: 14/07/2016التاريخ : 2016/07/14 
والالسلكية؛ خدمات  السلكية  اإلتصاالت  : خدمات  اجل  من 
الهاتف  الهاتف،  اإلتصاالت،  خدمات  المضافة،  القيمة 
النقال، خدمات البريد الفاكس ، التلكس، جمع ونقل الرسائل، 
البيجر عن طريق الراديو، تحويل المكالمات، الرد اإللي، دليل 
وتسليم  نقل  اإللكتروني؛  البريد  وخدمات  اإلستعالمات 
وإستالم الصوت، البيانات، الصور، الموسيقى و المعلومات؛ 
المعلومات  خدمات  اإللكترونية؛  الرسائل  استقبال  خمات 
والالسلكية؛  السلكية  باالتصاالت  المتعلقة  الخط  على 
البيانات عن طريق االتصاالت  البيانات؛ نقل  تبادل خدمات 
السلكية والالسلكية؛ خدمات األقمار الصناعية؛ خدمات البث 
والتلفاز واألفالم،  الراديو  برامج  البث اإلذاعي ونقل  اإلذاعي؛ 
نصوص  واإلنترنت؛  الهاتف  طريق  عن  التسوق  وبرامج 
البث  البيانات؛  عرض  وخدمات  مكتوبة  نصوص  الفيديو، 
وإيصال محتوى الوسائط المتعددة عبر شبكات االتصاالت 
اإللكترونية ؛ خدمات المراسلة عبر الفيديو؛ خدمات اإلتصال 
طريق  عن  اإلتصال  خدمات  كونفرنس؛  الفيديو  طريق  عن 
الفيديو؛ االتصاالت السلكية والالسلكية للمعلومات )بما في 
أخرى؛  بيانات  وأية  الكمبيوتر  برامج  الويب(،  صفحات  ذلك 
االتصاالت  وتوفير  اإلنترنت؛  الى  المستخدم  وصول  توفير 
السلكية والالسلكية أو وصالت إلى شبكة اإلنترنت أو قواعد 
االنترنت  شبكة  إلى  المستخدم  وصول  وتوفير  البيانات؛ 
)مقدمي الخدمات(، وتوفير وتشغيل المؤتمرات اإللكترونية، 
الوصول  امكانية  توفير  الشات؛  وغرف  النقاش  مجموعات 
الى مواقع اإلم بي ثري على مواقع على النت؛ توفير الدخول 
استقبال  االنترنت،  على  الرقمية  الموسيقية  المواقع  الى 
الموسيقى الرقمية بواسطة اإلتصاالت السلكية والالسلكية؛ 
توفير سبل الوصول إلى البنية التحتية لمشغلي االتصاالت 
محركات  وتوفير  تشغيل  األخرى؛  والالسلكية  السلكية 
والالسلكية؛  السلكية  اإلتصاالت  وصول  خدمات  البحث؛ 
للرسائل والصور؛ اإلتصال عبر  الحاسوب  اإلنتقال بمساعدة 
ومعلومات  األخبار  نقل  األنباء؛  وكالة  خدمات  الكومبيوتر؛ 
التمويلي  التأجير  و  التأجير  الحالية؛إستئجار،  الشؤون  عن 
في  الستخدامها  مكونات  أو  والمنشآت  واألدوات  لألجهزة 
والمعلومات  االستشارية  آنفا؛  المذكورة  الخدمات  توفير 

والخدمات االستشارية المتعلقة المذكورة آنفا . 

In Respect of: Telecommunications services; IVR 
services communications services; telephone, 
mobile telephone, facsimile, telex, message 
collection and transmission, radio-paging, call 
diversion, answer phone, directory enquiries 
and electronic mail services; transmission, 
delivery and reception of sound, data, images, 
music and information; electronic message 
delivery services; on-line information services 
relating to telecommunications; data interchange 
services; transfer of data by telecommunication; 
satellite communication services; broadcasting 
services; broadcasting or transmission of 
radio or television programmes and of films, 
teleshopping and web shopping programmes; 
videotext, teletext and view data services; 
broadcasting and delivery of multimedia content 
over electronic communications networks; video 
messaging services; video conferencing services; 
video telephone services; telecommunication 
of information (including web pages), 
computer programs and any other data; 
providing user access to the Internet; providing 
telecommunications connections or links to the 
Internet or databases; providing user access to 
the Internet (service providers); provision and 
operation of electronic conferencing, discussion 
groups and chat rooms; providing access to digital 
music websites on the Internet; providing access 
to MP3 websites on the Internet; delivery of 
digital music by telecommunications; providing 
access to telecommunications infrastructures for 
other operators; operating and providing search 
engines; telecommunication access services; 
computer aided transmission of messages and 
images; communication by computer; news 
agency services; transmission of news and 
current affairs information; hire, leasing or 
rental of apparatus, instruments, installations 
or components for use in the provision of the 
aforementioned services; advisory, information 
and consultancy services relating to all the 
aforementioned. 
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 .In the name of: Shareket Al Etsalaat Al Falstinyaبأسم : شركة االتصاالت الفلسطينية 

 Address: Ramallah - Palestaineالعنوان : رام الله - فلسطين 

عنوان التبليغ : اتقان للخدمات االستشارية - رام الله - برج 
رام الله التجاري - ط3 

Address for Services:  

) 74 (

 Trade Mark No.: 29628العالمة التجارية رقم : 29628 
 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 14/07/2016التاريخ : 2016/07/14 
الرائب,  اللبن  ومشروبات  رائب  لبن  رائب,  لبن  اجل:  من 
الزبدة,  للدهن,  المصنعة  الجبنة  الصفراء,  الجبنة  الجبنة, 
كريما الزبدة, قشدة )منتجات البان(, قشدة مخفوقة, خميرة 
الحليب الغراض الطهو, مشروبات الحليب, مشروبات الحليب 

التي اساسها الحليب, منتجات الحليب واالنفحة 

In Respect of: yogurt; yoghurt, drinking yogurt; 
cheese; yellow cheese; processed spread cheese; 
butter, buttercream, cream (dairy products), 
cream (whipped), Ferments (milk) for culinary 
purposes, milk beverages, milk predominating, 
milk products & Rennet 

 In the name of: Lodis Invest Ltdبأسم : لوتس انفست ليمتد 

العنوان : 37ايه, شارع فريدتجوف نانسين, الطابق الثاني, 
 - سريدتس  منطقة   1142  - بريد  صندوق   ,2 رقم  مكتب 

صوفيا - بلغاريا 

Address: 37A, Fridtjof Nansen Str., Floor 2, 
Office 2, Postal Code 1142, Stredets region, 
Sofia, Bulgaria 

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

Address for Services:  

) 75 (

 Trade Mark No.: 29629العالمة التجارية رقم : 29629 
 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 14/07/2016التاريخ : 2016/07/14 
الرائب,  اللبن  ومشروبات  رائب  لبن  رائب,  لبن   : اجل  من 
الزبدة,  للدهن,  المصنعة  الجبنة  الصفراء,  الجبنة  الجبنة, 
كريما الزبدة, قشدة )منتجات البان(, قشدة مخفوقة, خميرة 
الحليب الغراض الطهو, مشروبات الحليب, مشروبات الحليب 

التي اساسها الحليب, منتجات الحليب واالنفحة 

In Respect of: yogurt; yoghurt, drinking yogurt; 
cheese; yellow cheese; processed spread cheese; 
butter, buttercream, cream (dairy products), 
cream (whipped), Ferments (milk) for culinary 
purposes, milk beverages, milk predominating, 
milk products & Rennet 
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 In the name of: Lodis Invest Ltdبأسم : لوتس انفست ليمتد 

العنوان : 37ايه, شارع فريدتجوف نانسين, الطابق الثاني, 
 - سريدتس  منطقة   1142  - بريد  صندوق   ,2 رقم  مكتب 

صوفيا - بلغاريا 

Address: 37A, Fridtjof Nansen Str., Floor 2, 
Office 2, Postal Code 1142, Stredets region, 
Sofia, Bulgaria 

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

Address for Services:  

) 76 (

 Trade Mark No.: 29638العالمة التجارية رقم : 29638 
 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 17/07/2016التاريخ : 2016/07/17 
 In Respect of: sale sweetsمن اجل : بيع الحلويات 

 In the name of: mazen basam nadem al akerبأسم : مازن بسام نديم العكر 

 Address: nablus - hwara - jawwal : 0599679771العنوان : نابلس - حواره - تلفون : 0599679771 

 Address for Services:   nablus - hwara - jawwalعنوان التبليغ : نابلس - حواره - تلفون : 0599679771 
: 0599679771
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام 

ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

) 77 (

 Trade Mark No.: 29649العالمة التجارية رقم : 29649 
 In Class: 18في الصنف : 18 

 Date: 19/07/2016التاريخ : 2016/07/19 
الصناعي  جلود  مصنعة؛  شبه  أو  مصنعة  جلود   : اجل  من 
]حقائب  ثياب  صناديق  يد؛  حقائب  جزادين؛  التقليد؛  أو 
جلدية  زخارف  للرياضة؛  حقائب  سفرية؛  حقائب  سفرية[؛ 

لألثاث؛ سيور جلدية؛ مظالت 

In Respect of: Leather, unworked or semi-worked; 
Imitation leather; Purses; Handbags; Trunks 
[luggage]; Suitcases; Bags for sports; Trimmings 
of leather for furniture; Leather straps; Umbrellas 
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 In the name of: GUANGZHOU AOPIYAبأسم : غوانغزهو أوبيا ليذر إندستريال ال ال سي 
LEATHER INDUSTRIAL LLC 

1، شيتانغ فيالج، اكسينيا ستريت، هوادو  : نمبر.  العنوان 
بروفينس،  غوانغدونغ  سيتي،  غوانغزهو  ديستريكت، 

الصين 

Address: No.1, Shitang Village, Xinya Street, 
Huadu District, Guangzhou City, Guangdong 
Province, China 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : بيت لحم 

) 78 (

 Trade Mark No.: 29654العالمة التجارية رقم : 29654 
 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 19/07/2016التاريخ : 2016/07/19 
بشرية,  وغير  بشرية  زروع  بشرية,  زراعة  انسجة   : اجل  من 
رقع  الطبية,  لالغراض  البيولوجية  االنسجة  مستخلصات 
مواد  من  المكونة  العظام  بدائل  مواد  بيولوجية,  انسجة 
وزروع  للعظام  مواد  الجروح,  ضمادات  طبيعية,  بيولوجية 
الفقرات واالسنان المكونة من مواد بيولوجية طبيعية, مالط 
بما  االسنان  ومستحضرات  مركبات  طبية,  لغايات  العظم 
فيها بدائل لنمو العظم على شكل وسائط مكونة من مواد 
بيولوجية لنمو العظم و انسجة بيولوجية مصفوفة واغشية 

بيولوجية, كلها للغايات الطبية 

In Respect of: human allograft tissue; human 
allograft and xenograft implants; biological tissue 
extracts for medical purposes; biological tissue 
grafts; human bone grafts; bone substitution 
materials composed of natural biological 
materials; wound dressings; orthopedic, spinal 
and dental implants composed of natural 
biological materials; bone cements for medical 
purposes; dental preparations and compounds, 
namely, bone growth substitutes in the nature 
of bone growth media consisting of biological 
materials, biological tissue matrices and 
biological membranes, all for medical purposes 

 .In the name of: Zimmer, Incبأسم : زيمار انك. 

العنوان : 345 ايست مين ستريت, وارسو, انديانا 46580, 
الواليات المتحدة االمريكية 

Address: 345 East Main Street, Warsaw, Indiana 
46580, U.S.A. 

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

Address for Services:  

) 79 (

 Trade Mark No.: 29655العالمة التجارية رقم : 29655 
 In Class: 10في الصنف : 10 
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 Date: 19/07/2016التاريخ : 2016/07/19 
المكونة  واالسنان  الفقرات  وزروع  للعظام  مواد   : اجل  من 
المتعلقة  الجراحية  واالدوات  واالجهزة  اصطناعية  مواد  من 
بها, مواد بدائل العظام المكونة من مواد اصطناعية, قطع 
التثبيت الخارجية المستخدمة في جراحة العظام, الشبكات, 
للغايات  لالنسداد  مانعة  مواد  الجبيرة,  التجبير,  اقواس 
الطبية, البوليمرات الطبيعية او االصطناعية الصالح وتجديد 

وزيادة االنسجة 

In Respect of: orthopedic, spinal and dental 
implants composed of artificial materials and 
surgical instruments used in association therewith; 
bone substitution materials composed of artificial 
materials; external fixation devices for use in 
orthopedic surgery; slings; orthopedic braces; 
splints; anti-embolism stockings for medical 
purposes; natural or synthetic polymers for use in 
tissue repair, regeneration and augmentation 

 .In the name of: Zimmer, Incبأسم : زيمار انك. 

العنوان : 345 ايست مين ستريت, وارسو, انديانا 46580, 
الواليات المتحدة االمريكية 

Address: 345 East Main Street, Warsaw, Indiana 
46580, U.S.A. 

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

Address for Services:  

) 80 (

 Trade Mark No.: 29656العالمة التجارية رقم : 29656 
 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 19/07/2016التاريخ : 2016/07/19 
 In Respect of: Services for providing food andمن اجل : خدمات تقديم االطعمة والمشروبات 

drink 
 .In the name of: Tomn for Trading Co, Ltdبأسم : شركة تومن للتجارة المحدودة 

 55155 ب  ص   ,11534 الرياض  النزهة,  حي   : العنوان 
المملكة العربية السعودية 

Address: Al-Nuzha District, P.O. Box 55155, 
Riyadh 11534, Kingdom of Saudi Arabia 

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

Address for Services:  
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) 81 (

 Trade Mark No.: 29668العالمة التجارية رقم : 29668 
 In Class: 1في الصنف : 1 

 Date: 21/07/2016التاريخ : 2016/07/21 
من اجل : بوكسيت, بينتونيت, ملصقات للخرسانة, كربونات 

المعنيسيوم البلورية, البوتاس, سليكات, االسمنت 
In Respect of: Bauxite, Bentonite, Agglutinants 
for concrete, Magnesite, Potash, Silicates, 
Cement 

 In the name of: Loesche GmbHبأسم : لويشي جي ام بي اتش 

 ,Address: Hansaallee 243, 40549 Duesseldorfالعنوان : هانسالي 243, 40549 دوسيلدورف, المانيا 
Germany 

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

Address for Services:  

) 82 (

 Trade Mark No.: 29669العالمة التجارية رقم : 29669 
 In Class: 19في الصنف : 19 

 Date: 21/07/2016التاريخ : 2016/07/21 
من اجل : مواد البناء ومواد االنشاءات غير المعدنية, بما فيها 

مواد الربط, وباالخص مواد الربط الهيدروليكية, الرمل 
In Respect of: Building materials and construction 
materials, not or metal, namely plasters and 
binding agents, in particular hydraulic binding 
agent; sand 

 In the name of: Loesche GmbHبأسم : لويشي جي ام بي اتش 

 ,Address: Hansaallee 243, 40549 Duesseldorfالعنوان : هانسالي 243, 40549 دوسيلدورف, المانيا 
Germany 

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

Address for Services:  

) 83 (

 Trade Mark No.: 29670العالمة التجارية رقم : 29670 
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 In Class: 37في الصنف : 37 
 Date: 21/07/2016التاريخ : 2016/07/21 

من اجل : خدمات اإلنشاءات, االنشاءات, انشاءات الهياكل 
والمباني, االشراف على انشاءات المباني, فحص واستطالع 

المباني 

In Respect of: Services for construction; 
Construction; Construction of structures and 
buildings; Building construction supervision, 
Building surveying 

 In the name of: Loesche GmbHبأسم : لويشي جي ام بي اتش 

 ,Address: Hansaallee 243, 40549 Duesseldorfالعنوان : هانسالي 243, 40549 دوسيلدورف, المانيا 
Germany 

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

Address for Services:  

) 84 (

 Trade Mark No.: 29671العالمة التجارية رقم : 29671 
 In Class: 42في الصنف : 42 

 Date: 21/07/2016التاريخ : 2016/07/21 
 In Respect of: Planning and design of buildingمن اجل : تخطيط وتصميم مشاريع البناء 

projects 
 In the name of: Loesche GmbHبأسم : لويشي جي ام بي اتش 

 ,Address: Hansaallee 243, 40549 Duesseldorfالعنوان : هانسالي 243, 40549 دوسيلدورف, المانيا 
Germany 

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

Address for Services:  

) 85 (

 Trade Mark No.: 29672العالمة التجارية رقم : 29672 
 In Class: 12في الصنف : 12 

 Date: 21/07/2016التاريخ : 2016/07/21 
من اجل : نوابض تعليق للمركبات, نوابض ممتص الصدمات 

في المركبات, ممتص الصدمات لتوقف المركبات, 
In Respect of: Suspension springs for vehicles; 
shock absorbing springs for vehicles; 
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الصدمات  ممتص  نوابض  البرية,  للمركبات  تعليق  نوابض 
المركبات  لتوقف  الصدمات  ممتص  البرية,  المركبات  في 
البرية, نوابض تعليق للسيارات, نوابض ممتص الصدمات 
في السيارات, ممتص الصدمات لتوقف السيارات, نوابض 
ممتص الصدمات في الدراجات النارية, النوابض, المكونات 
المكونات  الصدمات,  ممتص  البرية,  للمركبات  االلية 
الميكانيكية للمركبات البرية, السيارات و قطعها, المركبات 

ثنائية العجالت والدراجات الهوائية وقطعها وتركيباتها 

shock absorbing springs for suspension systems 
for vehicles; suspension springs for land vehicles; 
shock absorbing springs for land vehicles; shock 
absorbing springs for suspension systems for land 
vehicles; suspension springs for automobiles; shock 
absorbing springs for automobiles; shock absorbing 
springs for suspension systems for automobiles; 
shock absorbing springs for motorcycles; springs, 
machine elements for land vehicles; shock 
absorbers, machine elements for land vehicles; 
mechanical elements for land vehicles; automobiles 
and their parts and fittings; two-wheeled motor 
vehicles, bicycles and their parts and fittings 

 In the name of: KYB Corporationبأسم : كيه واي بي كوربوريشن 

هاماماتسو-تشو   ,1-4 بلدغ.,  سنتير  تريد  ورلد   : العنوان 
-2تشومي, ميناتو-كو, طوكيو, اليابان 

Address: World Trade Center Bldg., 4-1, 
Hamamatsu-cho 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 
Japan 

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

Address for Services:  

) 86 (

 Trade Mark No.: 29673العالمة التجارية رقم : 29673 
 In Class: 12في الصنف : 12 

 Date: 21/07/2016التاريخ : 2016/07/21 
ممتص  انظمة  المركبات,  في  التعليق  انظمة   : اجل  من 
المركبات,  في  للتعليق  نوابض  المركبات,  في  الصدمات 
لممتص  نوابض   , المركبات  لتوقف  الصدمات  ممتص 
الصدمات في المركبات, موجهات للمركبات, انظمة التعليق 
في المركبات البرية, ممتص الصدمات في المركبات البرية, 
ممتص الصدمات لتوقف المركبات البرية, نوابض للتعليق 
المركبات  في  الصدمات  لممتص  البرية,نوابض  للمركبات 
البرية, موجهات للمركبات البرية, انظمة التعليق للسيارات, 
الصدمات  ممتص  السيارات,  في  الصدمات  ممتص  انظمة 
الصدمات  ممتص  للسيارات,  موجهات  السيارات,  لتوقف 

في الدراجات النارية, 

In Respect of: Suspension systems for vehicles; 
shock absorbers for vehicles; suspension springs 
for vehicles; suspension shock absorbers for 
vehicles; shock absorbing springs for vehicles; 
bearings for vehicles; suspension systems for 
land vehicles; shock absorbers for land vehicles; 
suspension shock absorbers for land vehicles; 
suspension springs for land vehicles; shock 
absorbing springs for land vehicles; bearings 
for land vehicles; suspension systems for 
automobiles; shock absorbers for automobiles; 
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المكونات  الصدمات,  ممتص  النارية,  للدراجات  موجهات 
المكونات  الصدمات,  لممتص  موجهات  للمركبات,  االلية 
المكيانيكية للمركبات البرية, السيارات وقطعها والتراكيب 
الخاصة بها, المركبات ثنائية العجالت و الدراجات الهوائية 
وقطعها والتركيبات الخاصة بها, القطع والمكونات الخاصة 
والمكونات  النوابض  البرية,  للمركبات  الصدمات  بممتص 

الاللية للمركبات البرية 

suspension shock absorbers for automobiles; 
suspension springs for automobiles; shock 
absorbing springs for automobiles; bearings for 
automobiles; shock absorbers for motorcycles; 
bearings for motorcycles; shock absorbers, 
machine elements for land vehicles; bearings for 
shock absorbers; mechanical elements for land 
vehicles; automobiles and their parts and fittings; 
two-wheeled motor vehicles, bicycles and their 
parts and fittings; parts and fittings for shock 
absorbers [for land vehicles]; springs, machine 
elements for land vehicles 

 In the name of: KYB Corporationبأسم : كيه واي بي كوربوريشن 

هاماماتسو-تشو   ,1-4 بلدغ.,  سنتير  تريد  ورلد   : العنوان 
-2تشومي, ميناتو-كو, طوكيو, اليابان 

Address: World Trade Center Bldg., 4-1, 
Hamamatsu-cho 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 
Japan 

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

Address for Services:  

) 87 (

 Trade Mark No.: 29674العالمة التجارية رقم : 29674 
 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 21/07/2016التاريخ : 2016/07/21 
 ,In Respect of: Clothing, footwear and shoesمن اجل : المالبس ولباس القدم واالحذية وأغطية الرأس 

headgear 
 In the name of: DOKSANALTI TEKSTILبأسم : دوكسانالتي تيكستيل انونيم شيركيتي 

ANONIM SIRKETI 
نو:  1290. سوكاك  ماهاليسي  اوفيجلير  يوكاري   : العنوان 

2/10 جانكايا - انقرة - تركيا 
Address: Yukari Ovecler Mahallesi 1290. Sokak 
no: 10/2 Cankaya - Ankara - Turkey 

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

Address for Services:  
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) 88 (

 Trade Mark No.: 29675العالمة التجارية رقم : 29675 
 In Class: 36في الصنف : 36 

 Date: 21/07/2016التاريخ : 2016/07/21 
الشؤون  ؛  التمويلية  الشؤون  ؛  التأمين  خدمات   : اجل  من 

المالية ؛ الشؤون العقارية 
In Respect of: Insurance; financial affairs; 
monetary affairs; real estate affairs 

 In the name of: The Commercial Bankبأسم : البنك التجاري 

 Address: P.O. Box 3232 Doha, Qatarالعنوان : ص ب 3232 الدوحة, قطر 

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

Address for Services:  

) 89 (

 Trade Mark No.: 29676العالمة التجارية رقم : 29676 
 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 21/07/2016التاريخ : 2016/07/21 
من اجل : القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية, السكر 
التابيوكا والساجو, الدقيق والمستحضرات المصنوعة  واألرز, 
المثلجة,  الحلويات  والحلويات,  والفطائر  الخبز  الحبوب,  من 
عسل النحل والعسل االسود, الخميرة ومسحوق الخبيز, الملح, 

الخردل, الخل والصلصات )التوابل(, البهارات, الثلج 

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

 In the name of: C.I. DULCES LA AMERICANAبأسم : سي.اي. دولسيز ال اميريكانا اس.ايه. 
S.A. 

 Address: Calle 12 No. 37 - 07 Bogota, Colombiaالعنوان : كالي 12 نو. 37 - 07 بوغوتا, كولومبيا 

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

Address for Services:  
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) 90 (

 Trade Mark No.: 29678العالمة التجارية رقم : 29678 
 In Class: 41في الصنف : 41 

 Date: 26/07/2016التاريخ : 2016/07/26 
من اجل : خدمات الترفيه ، تحديدا: تقديم البرامج الترفيهية 
اإلنترنت،  الصناعية،  االقمار  التلفزيون،  عبر  والمحتوى 
الشبكات الالسلكية وشبكات االتصاالت اإللكترونية األخرى؛ 
توفير اإلصدارات غير القابلة للتحميل عبر اإلنترنت؛ توفير 
المسموع،  المرئي  المحتوى  التي تضم  اإللكترونية  المواقع 
معلومات الترفيه واأللعاب اإللكترونية عبر اإلنترنت؛ توفير 
للتنزيل،  القابلة  غير  اإلنترنت،  عبر  إلكترونيا  الموسيقى 
للتنزيل،  القابلة  غير  اإلنترنت،  على  الفيديو  مقاطع  توفير 
تقديم عروض الترفيه الحّية؛ خدمات مالهي الترفيه؛ إنتاج 

أفالم، المحتويات التلفزيونية والترفيهية الرقمية 

In Respect of: Entertainment services, namely 
providing entertainment programs and content 
via television, satellite, the internet, wireless 
networks and other electronic communication 
networks; providing non-downloadable online 
publications; providing a website featuring 
audio visual content, entertainment information 
and online games; providing on-line music, not 
downloadable, providing on-line videos, not 
downloadable, presenting live entertainment 
performances; amusement park services; 
production of films, television and digital 
entertainment content 

 In the name of: The Cartoon Network, Incبأسم : ذا كارتون نيتورك ، إنك. 

العنوان : 1050 تيشوود درايف ، أن دبليو ، أتالنتا ، جورجيا 
30318 ، الواليات المتحدة األمريكية 

Address: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, 
Georgia 30318, USA 

.ب  - ص  الفكرية  للملكية  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
4472 البيرة 

Address for Services:  

) 91 (

 Trade Mark No.: 29680العالمة التجارية رقم : 29680 
 In Class: 38في الصنف : 38 

 Date: 26/07/2016التاريخ : 2016/07/26 
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واستقبال  البيانات  نقل  أي،  االتصاالت،  خدمات   : اجل  من 
الخدمات عبر شبكات االتصاالت، التبادل اإللكتروني للصوت 
يمكن  والرسومات  والنصوص  والفيديو  والصوت  والبيانات 
خدمات  واالتصاالت،  الكمبيوتر  شبكات  عبر  إليها  الوصول 
المتنقلة؛  الهواتف  اتصاالت  خدمات  الفورية،  المراسلة 
خدمات االتصاالت، الخدمات المعتمدة على نقل الصوت عبر 
الصوتية،  المؤتمرات  خدمات  )VOIP(؛  اإلنترنت  بروتوكول 
الصورية؛  المؤتمرات  خدمات  بعد،  عن  االجتماعات  خدمات 
للند  الند  شبكة  خدمات  اإلنترنت،  شبكة  على  الرسائل 
لملفات  اإللكتروني  النقل  أي،  الفيديو،  و  الصور  لمشاركة 
السمعية  والمحتويات  الفيديو  وأشرطة  الرقمية  الصور 
قواعد  إلى  الوصول  توفير  المستخدمين،  بين  والبصرية 
البيانات في أجهزة الكمبيوتر، على االنترنت و قواعد البيانات 
االلكترونية، خدمات االتصاالت بما يشمل النقل اإللكتروني 
الفيديو  الصوت،  الصور،  الرسومات،  الرسائل،  للبيانات، 
اإلنترنت،  شبكة  على  الدردشة  غرف  توفير  والمعلومات؛ 
النشرات  لوحات  خدمات  و  الفورية،  الرسائل  وخدمات 
البيانات  قواعد  إلى  الوصول  سبل  توفير  االلكترونية، 
بث  خدمات  االجتماعية؛  الشبكات  مجال  في  الحاسوبية 
الصوت ،النصوص والفيديو على جهاز الكمبيوتر أو شبكات 
االنترنت  على  النقاش  منتديات  توفير  األخرى،  االتصال 
توفير  العامة،  المصلحة  ذات  الموضوعات  حول  للتواصل 
النقال  الهاتف  مستخدمين  تنقل  التي  االتصال  روابط 
و  اإلنترنت  عبر  أخرى  وعالمية  محلية  مواقع  إلى  االنترنت  و 

جميع الخدمات المشمولة في الصنف 38. 

In Respect of: Telecommunication services, 
namely, data transmission and reception services 
via telecommunication networks; Electronic 
exchange of voice, data, audio, video, text 
and graphics accessible via computer and 
telecommunications networks; Instant messaging 
services; Mobile phone communication 
services; Telecommunication services; Voice 
over internet protocol (VOIP) services; Audio 
teleconferencing; Teleconferencing services; 
Video teleconferencing; Web messaging; Peer-
to-peer photo sharing and video sharing services, 
namely, electronic transmission of digital photo 
files, videos and audio visual content among 
users; Providing access to computer, electronic 
and online databases; Telecommunications 
services, namely electronic transmission of data, 
messages, graphics, images, audio, video and 
information; Providing online chat rooms, instant 
messaging services, and electronic bulletin 
boards; Providing access to computer databases 
in the field of social networking; Audio, text and 
video broadcasting services over computer or 
other communication networks; Providing online 
forums for communication on topics of general 
interest; Providing online communications links 
that transfer mobile device and Internet users 
to other local and global online locations; all 
included in class 38. 

 In the name of: Whats App Incبأسم : واتساب انك 

العنوان : 0 كاسترو ستريت، سويت 120-219، ماونتن فيو، 
كاليفورنيا 94041، يونايتد ستيتس 

Address: 650 Castro Street, Suite 120-219 , 
Mountain View, California 94041 , United States 

جاليريا سنتر،  عمارة  -نابلس،  فراس  : شركة  التبليغ  عنوان 
ص. ب. 768 

Address for Services:  

) 92 (

 Trade Mark No.: 29681العالمة التجارية رقم : 29681 
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 In Class: 9في الصنف : 9 
 Date: 26/07/2016التاريخ : 2016/07/26 

المراسلة  برامج  أي،   ، للتنزيل  قابلة  برمجيات   : اجل  من 
لتبادل  االتصاالت  برامج  الملفات،  تبادل  برامج  الفورية، 
البيانات، الملفات السمعية و الصور و الرسومات المتحركة 
إلكترونيا عن طريق الحاسوب، التليفون المحمول، و شبكات 
االتصال الالسلكية، برامج حاسوب للتنزيل لمعالجة الصور، 
ِوَحد  النصوص،  و  الفيديو  السمعية،  الملفات  الرسومات، 
تعريف المشتركين )شرائح( ، برمجيات الحاسوب، أجهزة و 
معدات الحاسوب، برامج قابلة للتنزيل على هيئة تطبيقات 
للهاتف المحمول، برامج قابلة للتنزيل على هيئة تطبيقات 
تسهيل  في  المستخدمة  الكمبيوتر  برامج  الرسائل، 
الكمبيوتر  برامج  اإلنترنت،  بروتوكول  عبر  الصوت  نقل 
الفيديو،  مكالمات  الهاتفية،  االتصاالت  في  المستخدمة 
رسائل نصية، رسائل فورية و خدمات الشبكات االجتماعية 
تطبيقات  هيئة  على  للتنزيل  قابلة  برامج  االنترنت،  على 
تعديل،  إلنشاء،  برامج حاسوب  المحمول،  للهاتف  الرسائل 
تحميل، تنزيل، الوصول للمعلومات، االطالع على المعلومات، 
المعلومات،  تدفق  تدوين،  اختيار،  عرض،  إرسال/تسجيل، 
على،  التعقيب  حول،  المشاعر  إلى  اإلشارة  التعليق،  الربط، 
تضمين، إرسال/نقل، و مشاركة أو خالف ذلك بتوفير وسائل 
الكمبيوتر  شبكات  عبر  والمعلومات  اإللكترونية  اإلعالم 
اإللكترونية،  الرسائل  برنامج إلرسال واستقبال  واالتصاالت، 
والبصرية  السمعية  المحتويات  الصوت،  الصور،  الرسومات، 
لجمع،  الكمبيوتر  برامج  العالمية،  االتصاالت  شبكات  عبر 
إدارة، تحرير، تنظيم، تعديل، نقل، تبادل وتخزين البيانات 
للسماح  للحاسوب  اإللكترونية  التجارة  برامج  والمعلومات 
عبر  اإللكترونية  التجارية  المعامالت  لتنفيذ  للمستخدمين 
الكمبيوتر  برامج  العالمية،  االتصاالت  وشبكات  الكمبيوتر 
إلدارة المعلومات الشخصية، وبرامج لمزامنة البيانات، أدوات 
الستخدامها  حاسوب  برامج  الكمبيوتر،  برمجيات  تطوير 
البضائع  وكل   .)API( التطبيقات  برمجة  واجهة  بوصفها 

المشمولة في الصنف 9.

In Respect of: Downloadable software, namely, 
instant messaging software, file sharing , 
communications software for electronically 
exchanging data, audio, video images and 
graphics via computer, mobile, wireless, and 
communication networks; Downloadable 
computer software for processing images, 
graphics, audio, video, and text; SIM cards; 
Computer software; Computer hardware; 
Downloadable software in the nature of a mobile 
application; Downloadable software in the 
nature of a messaging application; Computer 
software for use in facilitating voice over 
internet protocol (VOIP) calls, phone calls, 
video calls, text messages, instant message and 
online social networking services; Downloadable 
software in the nature of a mobile application 
for messaging; Computer software for creating, 
editing, uploading, downloading, accessing, 
viewing, posting, displaying, tagging, blogging, 
streaming, linking, annotating, indicating 
sentiment about, commenting on, embedding, 
transmitting, and sharing or otherwise providing 
electronic media or information via computer and 
communication networks; Software for sending 
and receiving electronic messages, graphics, 
images, audio and audio visual content via global 
communication networks; Computer software 
for the collection, managing, editing, organizing, 
modifying, transmission, sharing, and storage 
of data and information; Downloadable 
e-commerce computer software to allow users 
to perform electronic business transactions via a 
global computer and communication networks; 
Computer software for personal information 
management, and data synchronization software; 
Computer software development tools; Computer 
software for use as an application programming 
interface (API); all included in class 9. 
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  :Address for Servicesعنوان التبليغ : فراس اتيرة للملكية الفكرية - نابلس -ص.ب: 768 

) 93 (

 Trade Mark No.: 29682العالمة التجارية رقم : 29682 
 In Class: 42في الصنف : 42 

 Date: 26/07/2016التاريخ : 2016/07/26 
توفير،  يشمل  بما  التطبيقات،  خدمات  توفير   : اجل  من 
والبرمجيات  التطبيقات  وصيانة  تطوير   ، إدارة  استضافة، 
البيانات في مجاالت  اإلنترنت، وقواعد  والمواقع على شبكة 
الهاتف  لمعلومات  الوصول  توفير  الالسلكية  االتصاالت 
النقال، إدارة البيانات عن ُبعد لتسليم المحتوى إلى أجهزة 
الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الحاسوب الشخصية واألجهزة 
عبر  المؤقت  االستخدام  توفير  المحمولة،  اإللكترونية 
اإلنترنت للبرمجيات وتطبيقات الرسائل الفورية غير القابلة 
للتحميل، باإلضافة للخدمات المعتمدة على نقل الصوت عبر 
بروتوكول اإلنترنت )VOIP(، ومؤتمرات الفيديو، و المؤتمرات 
على  مجموعات  إنشاء  أي،  الكمبيوتر،  خدمات  الصوتية. 
الشبكات  في  للمشاركة  المسجلين  للمستخدمين  االنترنت 
االجتماعية، خدمات الكمبيوتر، بما يشمل، إنشاء مجتمعات  
افتراضية للمستخدمين للمشاركة في المناقشات، الحصول 
الشبكات  في  االنخراط  أقرانهم،  من  الراجعة  التغذية  على 
الكمبيوتر،  خدمات  المجتمعية؛  و  التجارية  و  االجتماعية 
المناقشات  بما فيها استضافة الوسائل اإللكترونية إلجراء 
تفاعلية عبر شبكات االتصال؛ توفير البرمجيات غير القابلة 
للتحميل عبر اإلنترنت، استضافة الوسائل اإللكترونية للغير 
إلدارة و إجراء مناقشات تفاعلية عبر شبكات االتصال؛ مزود 
خدمات التطبيقات )ASP(. خدمات مزود خدمات التطبيقات 
من  الكمبيوتر  برامج  تطبيقات  استضافة  اي،   ،  )ASP(
بما يشمل   )ASP( التطبيقات  مزود خدمات  توفير  اآلخرين؛ 
تعديل البرامج لتمكين أو تسهيل إنشاء، تعديل، تحميل، 
تنزيل، الوصول للمعلومات، االطالع على المعلومات، إرسال/
الربط،  المعلومات،  تدفق  تدوين،  اختيار،  عرض،  تسجيل، 
التعليق، اإلشارة إلى المشاعر حول، التعقيب على، تضمين، 
إرسال/نقل، و مشاركة أو خالف ذلك بتوفير وسائل اإلعالم 
اإللكترونية والمعلومات عبر شبكات الكمبيوتر واالتصاالت، 
التي تمكن المستخدمين من  توفير خدمة شبكة االنترنت 

نقل بيانات الهوية الشخصية

In Respect of: Application service provider, 
namely, providing, hosting, managing, developing, 
and maintaining applications, software, web 
sites, and databases in the fields of wireless 
communication, mobile information access, and 
remote data management for wireless delivery 
of content to handheld computers, laptops and 
mobile electronic devices; Providing temporary 
use of online non-downloadable software and 
applications for instant messaging, voice over 
internet protocol (VOIP), video conferencing, and 
audio conferencing; Computer services, namely, 
creating an online community for registered 
users to engage in social networking; Computer 
services, namely,  creating virtual communities for 
users to participate in discussions, get feedback 
from their peers, and engage in social, business and 
community networking; Computer services, namely, 
hosting electronic facilities for others for interactive 
discussions via communication networks; Providing 
online non-downloadable software; Computer 
services, namely, hosting electronic facilities for 
others for organizing and conducting discussions 
via communication networks; Application service 
provider (ASP); Application service provider 
(ASP) services, namely, hosting computer software 
applications of others; Application service provider 
(ASP) featuring software to enable or facilitate 
the creating, editing, uploading, downloading, 
accessing, viewing, posting, displaying, tagging, 
blogging, streaming, linking, annotating, indicating 
sentiment about, commenting on, embedding,
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اإلنترنت  مرافق  وبين  مع  الشخصية  المعلومات  وتبادل 
البيانات  وقواعد  الفهارس  من  المعلومات  توفير  متعددة؛ 
القابلة للبحث، بما في ذلك النصوص والوثائق اإللكترونية، 
اإللكترونية،  اإلعالم  وسائل  الرسومات،  البيانات،  قواعد 
والبصرية على  السمعية  والمعلومات  الفوتوغرافية  والصور 
المؤقت  االستخدام  توفير  واالتصاالت؛  الكمبيوتر  شبكات 
قابلة  غير  االجتماعية  الشبكات  برمجيات  و  لتطبيقات 
والفيديو،  الصوت  نقل  افتراضي،  مجتمع  إنشاء  للتحميل، 
الصور الفوتوغرافية، النصوص، الرسومات والبيانات؛ توفير 
مرافق اإلنترنت التي تتيح للمستخدمين القدرة على تحميل 
الفوتوغرافية،  الصور  والفيديو،  الصوت  ومشاركة  وتعديل 
التجارة  برامج  توفير  والبيانات؛  الرسومات  النصوص، 
للمستخدمين  للسماح  للتحميل  القابلة  غير  اإللكترونية 
بإجراء المعامالت التجارية اإللكترونية عبر شبكة الحاسوب 
خدمات  توفير  يشمل:  بما  الحاسوب  خدمات  العالمية؛ 
التطبيقات التي تدعم واجهة برمجة التطبيقات )API( بما 
يسمح للمستخدمين لتنفيذ المعامالت التجارية اإللكترونية 
كخدمة  البرامج  توفير  العالمية؛  الكمبيوتر  شبكة  عبر 
SAAS(( تدعم برنامج إلرسال تنبيهات الرسائل اإللكترونية، 
لنقل أوامر وإرسال واستقبال الرسائل اإللكترونية، وللسماح 
عبر  اإللكترونية  التجارية  المعامالت  لتنفيذ  للمستخدمين 
المشمولة في  الخدمات  العالمية؛ و جميع  الكمبيوتر  شبكة 

الصنف 42

transmitting, and sharing or otherwise providing 
electronic media or information via computer and 
communication networks; Providing an online 
network service that enables users to transfer 
personal identity data to and share personal identity 
data with and among multiple online facilities; 
Providing information from searchable indexes and 
databases of information, including text, electronic 
documents, databases, graphics, electronic media, 
photographic images and audio visual information, 
on computer and communication networks; 
Providing temporary use of non-downloadable 
software applications for social networking, 
creating a virtual community, and transmission of 
audio, video, photographic images, text, graphics 
and data; Providing online facilities that gives 
users the ability to upload, modify and share audio, 
video, photographic images, text, graphics and data; 
Providing non-downloadable e-commerce software 
to allow users to perform electronic business 
transactions via global computer network; Computer 
services, in particular, application service provider 
featuring application programming interface (API) 
software to allow users to perform electronic 
business transactions via a global computer 
network; Software as a service (SAAS) services 
featuring software for sending electronic message 
alerts, for transmitting orders and sending and 
receiving electronic messages, and to allow users 
to perform electronic business transactions via a 
global computer network; all included in class 42.
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 In Class: 9في الصنف : 9 
 Date: 26/07/2016التاريخ : 2016/07/26 

المراسلة  برامج  أي،   ، للتنزيل  قابلة  برمجيات   : اجل  من 
لتبادل  االتصاالت  برامج  الملفات،  تبادل  برامج  الفورية، 
البيانات، الملفات السمعية و الصور و الرسومات المتحركة 
إلكترونيا عن طريق الحاسوب، التليفون المحمول، و شبكات 
االتصال الالسلكية، برامج حاسوب للتنزيل لمعالجة الصور، 
ِوَحد  النصوص،  و  الفيديو  السمعية،  الملفات  الرسومات، 
تعريف المشتركين )شرائح( ، برمجيات الحاسوب، أجهزة و 
معدات الحاسوب، برامج قابلة للتنزيل على هيئة تطبيقات 
للهاتف المحمول، برامج قابلة للتنزيل على هيئة تطبيقات 
تسهيل  في  المستخدمة  الكمبيوتر  برامج  الرسائل، 
الكمبيوتر  برامج  اإلنترنت،  بروتوكول  عبر  الصوت  نقل 
الفيديو،  مكالمات  الهاتفية،  االتصاالت  في  المستخدمة 
رسائل نصية، رسائل فورية و خدمات الشبكات االجتماعية 
تطبيقات  هيئة  على  للتنزيل  قابلة  برامج  االنترنت،  على 
تعديل،  إلنشاء،  برامج حاسوب  المحمول،  للهاتف  الرسائل 
تحميل، تنزيل، الوصول للمعلومات، االطالع على المعلومات، 
المعلومات،  تدفق  تدوين،  اختيار،  عرض،  إرسال/تسجيل، 
على،  التعقيب  حول،  المشاعر  إلى  اإلشارة  التعليق،  الربط، 
تضمين، إرسال/نقل، و مشاركة أو خالف ذلك بتوفير وسائل 
الكمبيوتر  شبكات  عبر  والمعلومات  اإللكترونية  اإلعالم 
اإللكترونية،  الرسائل  برنامج إلرسال واستقبال  واالتصاالت، 
والبصرية  السمعية  المحتويات  الصوت،  الصور،  الرسومات، 
لجمع،  الكمبيوتر  برامج  العالمية،  االتصاالت  شبكات  عبر 
إدارة، تحرير، تنظيم، تعديل، نقل، تبادل وتخزين البيانات 
للسماح  للحاسوب  اإللكترونية  التجارة  برامج  والمعلومات، 
عبر  اإللكترونية  التجارية  المعامالت  لتنفيذ  للمستخدمين 
الكمبيوتر  برامج  العالمية،  االتصاالت  وشبكات  الكمبيوتر 
إلدارة المعلومات الشخصية، وبرامج لمزامنة البيانات، أدوات 
الستخدامها  حاسوب  برامج  الكمبيوتر،  برمجيات  تطوير 
البضائع  وكل   .)API( التطبيقات  برمجة  واجهة  بوصفها 

المشمولة في الصنف 9. 

In Respect of: Downloadable software, namely, 
instant messaging software, file sharing , 
communications software for electronically 
exchanging data, audio, video images and graphics 
via computer, mobile, wireless, and communication 
networks; Downloadable computer software for 
processing images, graphics, audio, video, and 
text; SIM cards; Computer software; Computer 
hardware; Downloadable software in the nature of 
a mobile application; Downloadable software in 
the nature of a messaging application; Computer 
software for use in facilitating voice over internet 
protocol (VOIP) calls, phone calls, video calls, 
text messages, instant message and online social 
networking services; Downloadable software in 
the nature of a mobile application for messaging; 
Computer software for creating, editing, 
uploading, downloading, accessing, viewing, 
posting, displaying, tagging, blogging, streaming, 
linking, annotating, indicating sentiment about, 
commenting on, embedding, transmitting,and 
sharing or otherwise providing electronic media 
or information via computer and communication 
networks; Software for sending and receiving 
electronic messages, graphics, images, audio and 
audio visual content via global communication 
networks; Computer software for the collection, 
managing, editing, organizing, modifying, 
transmission, sharing, and storage of data 
and information; Downloadable e-commerce 
computer software to allow users to perform 
electronic business transactions via a global 
computer and communication networks; 
Computer software for personal information 
management, and data synchronization software; 
Computer software development tools; Computer 
software for use as an application programming 
interface (API); all included in class 9 
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  :Address for Servicesعنوان التبليغ : نابلس عمارة جاليريا سنتر ص ب 768 

) 95 (

 Trade Mark No.: 29684العالمة التجارية رقم : 29684 
 In Class: 38في الصنف : 38 

 Date: 26/07/2016التاريخ : 2016/07/26 
واستقبال  البيانات  نقل  أي،  االتصاالت،  خدمات   : اجل  من 
الخدمات عبر شبكات االتصاالت، التبادل اإللكتروني للصوت 
يمكن  والرسومات  والنصوص  والفيديو  والصوت  والبيانات 
خدمات  واالتصاالت،  الكمبيوتر  شبكات  عبر  إليها  الوصول 
المتنقلة؛  الهواتف  اتصاالت  خدمات  الفورية،  المراسلة 
خدمات االتصاالت، الخدمات المعتمدة على نقل الصوت عبر 
الصوتية،  المؤتمرات  خدمات  )VOIP(؛  اإلنترنت  بروتوكول 
الصورية؛  المؤتمرات  خدمات  بعد،  عن  االجتماعات  خدمات 
للند  الند  شبكة  خدمات  اإلنترنت،  شبكة  على  الرسائل 
لملفات  اإللكتروني  النقل  أي،  الفيديو،  و  الصور  لمشاركة 
السمعية  والمحتويات  الفيديو  وأشرطة  الرقمية  الصور 
قواعد  إلى  الوصول  توفير  المستخدمين،  بين  والبصرية 
البيانات في أجهزة الكمبيوتر، على االنترنت و قواعد البيانات 
االلكترونية، خدمات االتصاالت بما يشمل النقل اإللكتروني 
الفيديو  الصوت،  الصور،  الرسومات،  الرسائل،  للبيانات، 
اإلنترنت،  شبكة  على  الدردشة  غرف  توفير  والمعلومات؛ 
النشرات  لوحات  خدمات  و  الفورية،  الرسائل  وخدمات 
البيانات  قواعد  إلى  الوصول  سبل  توفير  االلكترونية، 
بث  خدمات  االجتماعية؛  الشبكات  مجال  في  الحاسوبية 
الصوت ،النصوص والفيديو على جهاز الكمبيوتر أو شبكات 
االنترنت  على  النقاش  منتديات  توفير  األخرى،  االتصال 
توفير  العامة،  المصلحة  ذات  الموضوعات  حول  للتواصل 
و  النقال  الهاتف  مستخدمين  تنقل  التي  االتصال  روابط 
االنترنت إلى مواقع محلية وعالمية أخرى عبر اإلنترنت وجميع 

الخدمات المشمولة في الصنف 38 

In Respect of: Telecommunication services, 
namely, data transmission and reception 
services via telecommunication networks; 
Electronic exchange of voice, data, audio, video, 
text and graphics accessible via computer and 
telecommunications networks; Instant messaging 
services; Mobile phone communication 
services; Telecommunication services; Voice 
over internet protocol (VOIP) services;Audio 
teleconferencing; Teleconferencing services; 
Video teleconferencing; Web messaging; Peer-
to-peer photo sharing and video sharing services, 
namely, electronic transmission of digital photo 
files, videos and audio visual content among 
users; Providing access to computer, electronic 
and online databases; Telecommunications 
services, namely electronic transmission of 
data, messages, graphics, images, audio, video 
and information; Providing online chat rooms, 
instant messaging services, and electronic 
bulletin boards; Providing access to computer 
databases in the field of social networking; 
Audio, text and video broadcasting services over 
computer or other communication networks; 
Providing online forums for communication 
on topics of general interest; Providing online 
communications links that transfer mobile 
device and Internet users to other local and 
global online locations; all included in class 38. 
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-ص.ب: 768 

Address for Services:  
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 Trade Mark No.: 29685العالمة التجارية رقم : 29685 
 In Class: 45في الصنف : 45 

 Date: 26/07/2016التاريخ : 2016/07/26 
من اجل : خدمات الشبكات االجتماعية على االنترنت، خدمات 
لمعلومات  مصادقة  توفير  أي،  الهوية،  وتحديد  التحقق 
الهوية الشخصية، خدمات التعريف و التواصل االجتماعية؛ 
خدمات التحقق من المستخدم؛ خدمات التحقق من الهوية؛ 

وكل الخدمات المشمولة في الصنف 45 

In Respect of: Online social networking 
services; Identification verification services, 
namely, providing authentication of personal 
identification information; Social introduction 
and networking services; User verification 
services; Identification verification services; all 
included in class 45. 
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كاليفورنيا 94041، يونايتد ستيتس 

Address: 650 Castro Street, Suite 120-219 , 
Mountain View, California 94041 , United States 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : نابلس عمارة جاليريا سنتر ص ب 768 

) 97 (

 Trade Mark No.: 29686العالمة التجارية رقم : 29686 
 In Class: 42في الصنف : 42 

 Date: 26/07/2016التاريخ : 2016/07/26 
توفير،  يشمل  بما  التطبيقات،  خدمات  توفير   : اجل  من 
والبرمجيات  التطبيقات  وصيانة  تطوير   ، إدارة  استضافة، 
البيانات في مجاالت  اإلنترنت، وقواعد  والمواقع على شبكة 

االتصاالت الالسلكية

In Respect of: Application service provider, 
namely, providing, hosting, managing, 
developing, and maintaining applications,
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البيانات  إدارة  النقال،  الهاتف  لمعلومات  الوصول  توفير 
المحمولة  الكمبيوتر  أجهزة  إلى  المحتوى  لتسليم  ُبعد  عن 
اإللكترونية  واألجهزة  الشخصية  الحاسوب  وأجهزة 
المحمولة، توفير االستخدام المؤقت عبر اإلنترنت للبرمجيات 
وتطبيقات الرسائل الفورية غير القابلة للتحميل، باإلضافة 
بروتوكول  عبر  الصوت  نقل  على  المعتمدة  للخدمات 
المؤتمرات  و  الفيديو،  ومؤتمرات   ،)VOIP( اإلنترنت 
على  مجموعات  إنشاء  أي،  الكمبيوتر،  خدمات  الصوتية. 
الشبكات  في  للمشاركة  المسجلين  للمستخدمين  االنترنت 
االجتماعية، خدمات الكمبيوتر، بما يشمل، إنشاء مجتمعات 
افتراضية للمستخدمين للمشاركة في المناقشات، الحصول 
الشبكات  في  االنخراط  أقرانهم،  من  الراجعة  التغذية  على 
الكمبيوتر،  خدمات  المجتمعية؛  و  التجارية  و  االجتماعية 
المناقشات  بما فيها استضافة الوسائل اإللكترونية إلجراء 
تفاعلية عبر شبكات االتصال؛ توفير البرمجيات غير القابلة 
للتحميل عبر اإلنترنت، استضافة الوسائل اإللكترونية للغير 
إلدارة و إجراء مناقشات تفاعلية عبر شبكات االتصال؛ مزود 
خدمات التطبيقات )ASP(. خدمات مزود خدمات التطبيقات 
من  الكمبيوتر  برامج  تطبيقات  استضافة  اي،   ،  )ASP(
بما يشمل   )ASP( التطبيقات  مزود خدمات  توفير  اآلخرين؛ 
تعديل البرامج لتمكين أو تسهيل إنشاء، تعديل، تحميل، 
تنزيل، الوصول للمعلومات، االطالع على المعلومات، إرسال/
الربط،  المعلومات،  تدفق  تدوين،  اختيار،  عرض،  تسجيل، 
التعليق، اإلشارة إلى المشاعر حول، التعقيب على، تضمين، 
إرسال/نقل، و مشاركة أو خالف ذلك بتوفير وسائل اإلعالم 
اإللكترونية والمعلومات عبر شبكات الكمبيوتر واالتصاالت، 
التي تمكن المستخدمين من  توفير خدمة شبكة االنترنت 
نقل بيانات الهوية الشخصية وتبادل المعلومات الشخصية 
من  المعلومات  توفير  متعددة؛  اإلنترنت  مرافق  وبين  مع 
ذلك  في  بما  للبحث،  القابلة  البيانات  وقواعد  الفهارس 
البيانات، الرسومات،  النصوص والوثائق اإللكترونية، قواعد 
وسائل اإلعالم اإللكترونية، والصور الفوتوغرافية والمعلومات 
واالتصاالت؛  الكمبيوتر  شبكات  على  والبصرية  السمعية 
الشبكات  برمجيات  و  لتطبيقات  المؤقت  االستخدام  توفير 
االجتماعية غير قابلة للتحميل، إنشاء مجتمع افتراضي، نقل 
الصوت والفيديو، الصور الفوتوغرافية، النصوص، الرسومات 
للمستخدمين  التي تتيح  اإلنترنت  مرافق  والبيانات؛ توفير 
والفيديو،  الصوت  ومشاركة  وتعديل  تحميل  على  القدرة 
الصور الفوتوغرافية، النصوص، الرسومات والبيانات؛ توفير 
للسماح  للتحميل  القابلة  غير  اإللكترونية  التجارة  برامج 
عبر  اإللكترونية  التجارية  المعامالت  بإجراء  للمستخدمين 

شبكة الحاسوب العالمية؛ خدمات الحاسوب

software, web sites, and databases in the fields 
of wireless communication, mobile information 
access, and remote data management for wireless 
delivery of content to handheld computers, laptops 
and mobile electronic devices; Providing temporary 
use of online non-downloadable software and 
applications for instant messaging, voice over 
internet protocol (VOIP), video conferencing, and 
audio conferencing; Computer services, namely, 
creating an online community for registered 
users to engage in social networking; Computer 
services, namely, creating virtual communities for 
users to participate in discussions, get feedback 
from their peers, and engage in social, business 
and community networking; Computer services, 
namely, hosting electronic facilities for others 
for interactive discussions via communication 
networks; Providing online non-downloadable 
software; Computer services, namely, hosting 
electronic facilities for others for organizing 
and conducting discussions via communication 
networks; Application service provider (ASP); 
Application service provider (ASP) services, 
namely, hosting computer software applications 
of others; Application service provider (ASP) 
featuring software to enable or facilitate the 
creating, editing, uploading, downloading, 
accessing, viewing, posting, displaying, tagging, 
blogging, streaming, linking, annotating, 
indicating sentiment about, commenting on, 
embedding, transmitting, and sharing or otherwise 
providing electronic media or information 
via computer and communication networks; 
Providing an online network service that enables 
users to transfer personal identity data to and share 
personal identity data with and among multiple 
online facilities; Providing information from 
searchable indexes and databases of information, 
including text, electronic documents, databases, 
graphics, electronic media, photographic images 
and audio visual information, on computer and 
communication networks; Providing temporary 
use of non-downloadable software applications for 
social networking, creating a virtual community,
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واجهة  تدعم  التي  التطبيقات  خدمات  توفير  يشمل:  بما 
لتنفيذ  للمستخدمين  يسمح  بما   )API( التطبيقات  برمجة 
الكمبيوتر  شبكة  عبر  اإللكترونية  التجارية  المعامالت 
برنامج  تدعم   ))SAAS كخدمة  البرامج  توفير  العالمية؛ 
وإرسال  أوامر  لنقل  اإللكترونية،  الرسائل  تنبيهات  إلرسال 
للمستخدمين  وللسماح  اإللكترونية،  الرسائل  واستقبال 
لتنفيذ المعامالت التجارية اإللكترونية عبر شبكة الكمبيوتر 

العالمية؛ و جميع الخدمات المشمولة في الصنف 42 

and transmission of audio, video, photographic 
images, text, graphics and data; Providing online 
facilities that gives users the ability to upload, 
modify and share audio, video, photographic 
images, text, graphics and data; Providing non-
downloadable e-commerce software to allow 
users to perform electronic business transactions 
via global computer network; Computer services, 
in particular, application service provider 
featuring application programming interface 
(API) software to allow users to perform electronic 
business transactions via a global computer 
network; Software as a service (SAAS) services 
featuring software for sending electronic message 
alerts, for transmitting orders and sending and 
receiving electronic messages, and to allow users 
to perform electronic business transactions via a 
global computer network; all included in class 42. 

 In the name of: Whats App Incبأسم : واتساب انك 

العنوان : 0 كاسترو ستريت، سويت 120-219، ماونتن فيو، 
كاليفورنيا 94041، يونايتد ستيتس 

Address: 650 Castro Street, Suite 120-219 , 
Mountain View, California 94041 , United States 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : نابلس عمارة جاليريا سنتر ص ب 768 

) 98 (

 Trade Mark No.: 29687العالمة التجارية رقم : 29687 
 In Class: 45في الصنف : 45 

 Date: 26/07/2016التاريخ : 2016/07/26 
من اجل : خدمات الشبكات االجتماعية على االنترنت، خدمات 
لمعلومات  مصادقة  توفير  أي،  الهوية،  وتحديد  التحقق 
الهوية الشخصية، خدمات التعريف و التواصل االجتماعية؛ 
خدمات التحقق من المستخدم؛ خدمات التحقق من الهوية؛ 

و كل الخدمات المشمولة في الصنف 45.

In Respect of: Online social networking services; 
Identification verification services, namely, 
providing authentication of personal identification 
information; Social introduction and networking 
services; User verification services; Identification 
verification services; all included in class 

 In the name of: Whats App Incبأسم : واتساب انك 
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العنوان : 0 كاسترو ستريت، سويت 120-219، ماونتن فيو، 
كاليفورنيا 94041، يونايتد ستيتس 

Address: 650 Castro Street, Suite 120-219 , 
Mountain View, California 94041 , United States 

 - نابلس   - الفكرية  للملكية  اتيرة  فراس  التبليغ:  عنوان 
ص.ب: 768 

Address for Services:  

) 99 (

 Trade Mark No.: 29688العالمة التجارية رقم : 29688 
 In Class: 38في الصنف : 38 

 Date: 26/07/2016التاريخ : 2016/07/26 
والالسلكية؛ خدمات  السلكية  اإلتصاالت  : خدمات  اجل  من 
اإلتصاالت، الهاتف، الهاتف النقال، خدمات البريد الفاكس 
الراديو،  طريق  عن  البيجر  الرسائل،  ونقل  جمع  التلكس،   ،
وخدمات  اإلستعالمات  دليل  اإللي،  الرد  المكالمات،  تحويل 
البيانات،  البريد اإللكتروني؛ نقل وتسليم وإستالم الصوت، 
الرسائل  استقبال  خمات  المعلومات؛  و  الموسيقى  الصور، 
المتعلقة  الخط  على  المعلومات  خدمات  اإللكترونية؛ 
البيانات؛  خدمات  تبادل  والالسلكية؛  السلكية  باالتصاالت 
والالسلكية؛  السلكية  االتصاالت  طريق  عن  البيانات  نقل 
البث  اإلذاعي؛  البث  خدمات  الصناعية؛  األقمار  خدمات 
اإلذاعي ونقل برامج الراديو والتلفاز واألفالم، وبرامج التسوق 
نصوص  الفيديو،  نصوص  واإلنترنت؛  الهاتف  طريق  عن 
محتوى  وإيصال  البث  البيانات؛  عرض  وخدمات  مكتوبة 
؛  اإللكترونية  االتصاالت  شبكات  عبر  المتعددة  الوسائط 
طريق  عن  اإلتصال  خدمات  الفيديو؛  عبر  المراسلة  خدمات 
الفيديو؛  طريق  عن  اإلتصال  خدمات  كونفرنس؛  الفيديو 
ذلك  في  )بما  للمعلومات  والالسلكية  السلكية  االتصاالت 
صفحات الويب(، برامج الكمبيوتر وأية بيانات أخرى؛ توفير 
وصول المستخدم الى اإلنترنت؛ وتوفير االتصاالت السلكية 
والالسلكية أو وصالت إلى شبكة اإلنترنت أو قواعد البيانات؛ 
)مقدمي  االنترنت  شبكة  إلى  المستخدم  وصول  وتوفير 
اإللكترونية،  المؤتمرات  وتشغيل  وتوفير  الخدمات(، 
مجموعات النقاش وغرف الشات؛ توفير امكانية الوصول الى 
مواقع اإلم بي ثري على مواقع على النت؛ توفير الدخول الى 

المواقع الموسيقية الرقمية على االنترنت،

In Respect of: Telecommunications services; 
communications/ services; telephone, mobile 
telephone, facsimile, telex, message collection 
and transmission, radio-paging, call diversion, 
answerphone, directory enquiries and electronic 
mail services; transmission, delivery and 
reception of sound, data, images, music and 
information; electronic message delivery 
services; on-line information services relating 
to telecommunications; data interchange 
services; transfer of data by telecommunication; 
satellite communication services; broadcasting 
services; broadcasting or transmission of 
radio or television programmes and of films, 
teleshoppping and web shopping programmes; 
videotex, teletext and view data services; 
broadcasting and delivery of multimedia content 
over electronic communications networks; video 
messaging services; video conferencing services; 
video telephone services; telecommunication of 
information (including web pages), computer 
programs and any other data; providing user access 
to the Internet; providing telecommunications 
connections or links to the Internet or databases; 
providing user access to the Internet (service 
providers); provision and operation of electronic 
conferencing,



77 2017/4/26العـدد الثامن عشر

السلكية  اإلتصاالت  بواسطة  الرقمية  الموسيقى  استقبال 
التحتية  البنية  إلى  الوصول  سبل  توفير  والالسلكية؛ 
تشغيل  األخرى؛  والالسلكية  السلكية  االتصاالت  لمشغلي 
وتوفير محركات البحث؛ خدمات وصول اإلتصاالت السلكية 
والصور؛  للرسائل  الحاسوب  بمساعدة  اإلنتقال  والالسلكية؛ 
نقل  األنباء؛  وكالة  خدمات  الكومبيوتر؛  عبر  اإلتصال 
و  التأجير  الحالية؛إستئجار،  الشؤون  عن  ومعلومات  األخبار 
مكونات  أو  والمنشآت  واألدوات  لألجهزة  التمويلي  التأجير 
الستخدامها في توفير الخدمات المذكورة آنفا؛ االستشارية 
والمعلومات والخدمات االستشارية المتعلقة المذكورة آنفا 

جميعا. 

 discussion groups and chat rooms; providing 
access to digital music websites on the Internet; 
providing access to MP3 websites on the Internet; 
delivery of digital music by telecommunications; 
providing access to telecommunications 
infrastructures for other operators; operating and 
providing search engines; telecommunication 
access services; computer aided transmission 
of messages and images; communication by 
computer; news agency services; transmission of 
news and current affairs information; hire, leasing 
or rental of apparatus, instruments, installations 
or components for use in the provision of the 
aforementioned services; advisory, information 
and consultancy services relating to all the 
aforementioned. 

 In the name of: Sharket Jobs Lil Tawzeef w Alبأسم : شركة جوبس للتوظيف واالعالن 
Elaan 

 Address: Ramallahالعنوان : رام الله 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : المحامي بالل كمال - رام الله . 

) 100 (

 Trade Mark No.: 29689العالمة التجارية رقم : 29689 
 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 26/07/2016التاريخ : 2016/07/26 
النشاط  : االعالنات, تنظيم االعمال, ادارة االعمال,  من اجل 
االنشطة  او  االعمال  الدارة  المساعدة  خدمات  المكتبي, 
عن  االعالن  خدمات  تجارية,  او  صناعية  لشركات  التجارية 
االعالنية  للغايات  التجارية  المعارض  تنظيم  الوظائف، 
شركة  قبل  من  المقدمة  الترويجية  الخدمات  التجارية,  او 
تجارية من خالل اصدار بطاقات المحالت التجارية للعمالء, 
المبيعات,  ترويج  أو  واإلعالن  الدعاية  نماذج  إعداد  خدمات 
خدمات  عامة,  عرض  خدمات  االعالنية,  النصوص  تحرير 

المساعدة لتشغيل شركة تجارية على مبدأ االمتياز, 

In Respect of: Advertising; business management; 
business administration; office functions; assistance 
services for business management or commercial 
functions for an industrial or commercial 
company; advertising jobs services, organisation 
of exhibitions and trade fairs for commercial or 
advertising purposes; promotion services provided 
by a commercial company by issuing store service 
cards to clients; modelling services for sales 
promotions or advertising purposes;
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اخرى(,  )الطراف  المبيعات  ترويج  المنتوجات,  عرض 
مراكز  ادارة  وخدمات  ترويج  عامة,  مزادات  في  المبيعات 
التسوق, خدمات المساعدة لالنشطة التجارية التي تتكون 
من طلبات معالجة من خالل شبكات اتصاالت عالمية, وكاالت 
االستيراد والتصدير, االعالن المباشر على شبكة كمبيوترات, 
خدمات التوريد لالطراف االخرى )شراء المنتوجات والخدمات 
المحوسبة,  الملفات  ادارة  العينات,  توزيع  اخرى(,  لشركات 
العالقات العامة, وكاالت االنباء التجارية, وكاالت االعالنات, 
مواد  نشر  اإلعالنية,  المساحات  تأجير  البيع,  االت  تاجير 
عن  البحث  األعمال,  إدارة  في  المساعدة  واإلعالن,  الدعاية 
المعلومات لالخرين في ملفات حاسوب, تجميع المعلومات 
الدعاية  أعمدة  تحضير  النسخ,  حاسوب,  بيانات  قواعد  في 
واإلعالن, المساعدة في إدارة األعمال التجارية أو الصناعية, 
إدارة أعمال فناني التمثيل, اإلعالن بالبريد المباشر, تحديث 
مواد الدعاية واإلعالن, نسخ الوثائق, دراسات السوق, لصق 
الرأي,  إستطالعات  الخارجي,  واإلعالن  الدعاية  اإلعالنات, 
تنظيم المعلومات في قواعد بيانات حاسوب, نشر نصوص 
الدعاية واإلعالن, وكاالت البيع وترتيب خدمات البيع, خدمات 
تجميع  خدمات  كانت,  طريقة  باي  وبالتجزئة  بالجملة  البيع 
تشكيلة من السلع لصالح الغير، وذلك لتمكين عامة الزبائن 

من معاينتها و شرائها. 

edition of advertising texts; shop-window 
dressing; assistance services for the operating 
of a commercial company on a franchise basis; 
product demonstration; sales promotion (for 
third parties); sales at public auctions; shopping 
centre promotion and management services; 
assistance services for the commercial functions 
of a business consisting in processing orders 
through global communications networks; 
import-export agencies; on-line advertising on 
a computer network; supplying services to third 
parties (purchasing of products and services 
for other companies); distribution of samples; 
computerized file management; public relations; 
commercial information agencies; advertising 
agencies; rental of vending machines; renting of 
advertising space; dissemination of advertising 
matter; business management assistance; data 
search in computer files (for others); compilation 
of information into computer databases; 
transcription; publicity columns preparation; 
commercial or industrial management assistance; 
business management of performing artists; 
direct mail advertising; updating of advertising 
material; document reproduction; marketing 
studies; bill-posting, outdoor advertising; opinion 
polling; systemisation of information into 
computer databases; publication of advertising 
texts; sales agencies and arranging sales services; 
wholesale and retail services by any means; 
the bringing together for the benefit of others, 
of a variety of goods, enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods

 In the name of: Sharket Jobs Lil Tawzeef w Alبأسم : شركة جوبس للتوظيف واالعالن 
Elaan 

 Address: Ramallahالعنوان : رام الله 

المحامي   ، التجاري/ ط6  البيرة  مركز  البيرة،   : التبليغ  عنوان 
بالل كمال 

Address for Services:  
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) 101 (

 Trade Mark No.: 29690العالمة التجارية رقم : 29690 
 In Class: 34في الصنف : 34 

 Date: 26/07/2016التاريخ : 2016/07/26 
من اجل : سعوط, السجائر, التبغ, السيجار, علب السجائر, 
والعات  الثقاب,  اعواد  تبغ,  غاليين  للمدخنين,  منافض 
لف  ماكينات  سجائر,  اطراف  سجائر,  ورق  للمدخنين, 

السجائر الموضوعة في الجيب 

In Respect of: Snuff; Cigarettes; Tobacco; Cigars; 
Cigarette cases; Ashtrays for smokers; Tobacco 
pipes; Matches; Lighters for smokers; Cigarette 
paper; Cigarette tips; Pocket machines for rolling 
cigarettes 

 In the name of: SHANGHAI TOBACCOبأسم : شانغهاي توباكو غروب كو., ال تي دي. 
GROUP CO., LTD. 

 ,Address: 717 CHANG YANG ROADالعنوان : 717 تشانغ يانغ رود, شانغهاي, الصين 
SHANGHAI, CHINA 

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

Address for Services:  

) 102 (

 Trade Mark No.: 29691العالمة التجارية رقم : 29691 
 In Class: 34في الصنف : 34 

 Date: 26/07/2016التاريخ : 2016/07/26 
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من اجل : سعوط, السجائر, التبغ, السيجار, علب السجائر, 
والعات  الثقاب,  اعواد  تبغ,  غاليين  للمدخنين,  منافض 
لف  ماكينات  سجائر,  اطراف  سجائر,  ورق  للمدخنين, 

السجائر الموضوعة في الجيب 

In Respect of: Snuff; Cigarettes; Tobacco; Cigars; 
Cigarette cases; Ashtrays for smokers; Tobacco 
pipes; Matches; Lighters for smokers; Cigarette 
paper; Cigarette tips; Pocket machines for rolling 
cigarettes 

 In the name of: SHANGHAI TOBACCOبأسم : شانغهاي توباكو غروب كو., ال تي دي. 
GROUP CO., LTD. 

 ,Address: 717 CHANG YANG ROADالعنوان : 717 تشانغ يانغ رود, شانغهاي, الصين 
SHANGHAI, CHINA 

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

Address for Services:  

) 103 (

 Trade Mark No.: 29692العالمة التجارية رقم : 29692 
 In Class: 34في الصنف : 34 

 Date: 26/07/2016التاريخ : 2016/07/26 
من اجل : سعوط, السجائر, التبغ, السيجار, علب السجائر, 
والعات  الثقاب,  اعواد  تبغ,  غاليين  للمدخنين,  منافض 
لف  ماكينات  سجائر,  اطراف  سجائر,  ورق  للمدخنين, 

السجائر الموضوعة في الجيب 

In Respect of: Snuff; Cigarettes; Tobacco; Cigars; 
Cigarette cases; Ashtrays for smokers; Tobacco 
pipes; Matches; Lighters for smokers; Cigarette 
paper; Cigarette tips; Pocket machines for rolling 
cigarettes 

 In the name of: SHANGHAI TOBACCOبأسم : شانغهاي توباكو غروب كو., ال تي دي. 
GROUP CO., LTD. 

 ,Address: 717 CHANG YANG ROADالعنوان : 717 تشانغ يانغ رود, شانغهاي, الصين 
SHANGHAI, CHINA 

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

Address for Services:  
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) 104 (

 Trade Mark No.: 29693العالمة التجارية رقم : 29693 
 In Class: 34في الصنف : 34 

 Date: 26/07/2016التاريخ : 2016/07/26 
من اجل : سعوط, السجائر, التبغ, السيجار, علب السجائر, 
والعات  الثقاب,  اعواد  تبغ,  غاليين  للمدخنين,  منافض 
لف  ماكينات  سجائر,  اطراف  سجائر,  ورق  للمدخنين, 

السجائر الموضوعة في الجيب 

In Respect of: Snuff; Cigarettes; Tobacco; Cigars; 
Cigarette cases; Ashtrays for smokers; Tobacco pipes; 
Matches; Lighters for smokers; Cigarette paper; 
Cigarette tips; Pocket machines for rolling cigarettes 

 In the name of: SHANGHAI TOBACCOبأسم: شانغهاي توباكو غروب كو., ال تي دي. 
GROUP CO., LTD. 

 ,Address: 717 CHANG YANG ROADالعنوان: 717 تشانغ يانغ رود, شانغهاي, الصين 
SHANGHAI, CHINA 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al-Beereh :عنوان التبليغAddress for Services:  

) 105 (

 Trade Mark No.: 29694العالمة التجارية رقم : 29694 
 In Class: 34في الصنف : 34 

 Date: 26/07/2016التاريخ : 2016/07/26 
السجائر,  علب  السيجار,  التبغ,  السجائر,  اجل: سعوط,  من 
والعات  الثقاب,  اعواد  تبغ,  غاليين  للمدخنين,  منافض 
لف  ماكينات  سجائر,  اطراف  سجائر,  ورق  للمدخنين, 

السجائر الموضوعة في الجيب.

In Respect of: Snuff; Cigarettes; Tobacco; Cigars; 
Cigarette cases; Ashtrays for smokers; Tobacco 
pipes; Matches; Lighters for smokers; Cigarette 
paper; Cigarette tips; Pocket machines for rolling 
cigarettes 
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 In the name of: SHANGHAI TOBACCOباسم: شانغهاي توباكو غروب كو., ال تي دي. 
GROUP CO., LTD. 

 ,Address: 717 CHANG YANG ROADالعنوان: 717 تشانغ يانغ رود, شانغهاي, الصين 
SHANGHAI, CHINA 

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

Address for Services:  

) 106 (

 Trade Mark No.: 29695العالمة التجارية رقم : 29695 
 In Class: 34في الصنف : 34 

 Date: 26/07/2016التاريخ : 2016/07/26 
من اجل : سعوط, السجائر, التبغ, السيجار, علب السجائر, 
والعات  الثقاب,  اعواد  تبغ,  غاليين  للمدخنين,  منافض 
لف  ماكينات  سجائر,  اطراف  سجائر,  ورق  للمدخنين, 

السجائر الموضوعة في الجيب 

In Respect of: Snuff; Cigarettes; Tobacco; Cigars; 
Cigarette cases; Ashtrays for smokers; Tobacco 
pipes; Matches; Lighters for smokers; Cigarette 
paper; Cigarette tips; Pocket machines for rolling 
cigarettes 

 In the name of: SHANGHAI TOBACCOبأسم : شانغهاي توباكو غروب كو., ال تي دي. 
GROUP CO., LTD. 

 ,Address: 717 CHANG YANG ROADالعنوان : 717 تشانغ يانغ رود, شانغهاي, الصين 
SHANGHAI, CHINA 

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

Address for Services:  

) 107 (

 Trade Mark No.: 29696العالمة التجارية رقم : 29696 
 In Class: 34في الصنف : 34 
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 Date: 26/07/2016التاريخ : 2016/07/26 
من اجل : سعوط, السجائر, التبغ, السيجار, علب السجائر, 
والعات  الثقاب,  اعواد  تبغ,  غاليين  للمدخنين,  منافض 
لف  ماكينات  سجائر,  اطراف  سجائر,  ورق  للمدخنين, 

السجائر الموضوعة في الجيب 

In Respect of: Snuff; Cigarettes; Tobacco; Cigars; 
Cigarette cases; Ashtrays for smokers; Tobacco 
pipes; Matches; Lighters for smokers; Cigarette 
paper; Cigarette tips; Pocket machines for rolling 
cigarettes 

 In the name of: SHANGHAI TOBACCOبأسم : شانغهاي توباكو غروب كو., ال تي دي. 
GROUP CO., LTD. 

 ,Address: 717 CHANG YANG ROADالعنوان : 717 تشانغ يانغ رود, شانغهاي, الصين 
SHANGHAI, CHINA 

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

Address for Services:  

) 108 (

 Trade Mark No.: 29697العالمة التجارية رقم : 29697 
 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 26/07/2016التاريخ : 2016/07/26 
زجاج  لتنظيف  سوائل  غسيل  مستحضرات   : اجل  من 

السيارات مستحضرات تعطير الجو 
In Respect of: Washing preparations Windscreen 
cleaning liquids Air fragrancing preparations 

 In the name of: Sharekat Oktar Litjara Waltasoeqبأسم : شركة اوكتار للتجارة والتسويق مساهمة خصوصية 
Mosahama Khososiya 

 Address: Batonia Sharaa Almentarالعنوان : بيتونيا شارع المنطار 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : عمارة الهندي ط 5 جوال 0598858895 
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) 109 (

 Trade Mark No.: 29698العالمة التجارية رقم : 29698 
 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 26/07/2016التاريخ : 2016/07/26 
من اجل : مستحضرات تعطير الجو ، مستحضرات تجميل ، 

عطور )زيوت عطرية ( ،صابون مضاد للعرق 
In Respect of: Air fragrancing preparations 
، Cosmetics، Aromatics [essential oils]، 
Antiperspirant soap 

 In the name of: Sharekat Oktar Litjara Waltasoeqبأسم : شركة اوكتار للتجارة والتسويق مساهمة خصوصية 
Mosahama Khososiya 

 Address: Batonia Sharaa Almentarالعنوان : بيتونيا شارع المنطار 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : عمارة الهندي ط 5 جوال 0598858895 

) 110 (

 Trade Mark No.: 29699العالمة التجارية رقم : 29699 
 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 27/07/2016التاريخ : 2016/07/27 
من اجل : مستحضرات تعطير الجو ، مستحضرات تجميل ، 

عطور )زيوت عطرية ( ،صابون مضاد للعرق 
In Respect of: Air fragrancing preparations 
، Cosmetics، Aromatics [essential oils]، 
Antiperspirant soap 

 In the name of: Sharekat Oktar Litjara Waltasoeqبأسم : شركة اوكتار للتجارة والتسويق مساهمة خصوصية 
Mosahama Khososiya 

 Address: Batonia Sharaa Almentarالعنوان : بيتونيا شارع المنطار 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : عمارة الهندي ط 5 جوال 0598858895 
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) 111 (

 Trade Mark No.: 29700العالمة التجارية رقم : 29700 
 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 27/07/2016التاريخ : 2016/07/27 
من اجل : مستحضرات تعطير الجو ، مستحضرات تجميل ، 

عطور )زيوت عطرية ( ،صابون مضاد للعرق 
In Respect of: Air fragrancing preparations 
، Cosmetics، Aromatics [essential 
oils]،Antiperspirant soap 

 In the name of: Sharekat Oktar Litjara Waltasoeqبأسم : شركة اوكتار للتجارة والتسويق مساهمة خصوصية 
Mosahama Khososiya 

 Address: Batonia Sharaa Almentarالعنوان : بيتونيا شارع المنطار 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : عمارة الهندي ط 5 جوال 0598858895 

) 112 (

 Trade Mark No.: 29702العالمة التجارية رقم : 29702 
 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 27/07/2016التاريخ : 2016/07/27 
المشروبات  وهي  الكحولية  غير  المشروبات   : اجل  من 
الرياضية ومشروبات الطاقة وعصائر الفواكة والعصائر التي 
أساسها الفواكة ومشروبات االسترخاء على شكل مشروبات 

غازية وغير غازية تحتوي على عناصر مهدئة 

In Respect of: Non-alcoholic beverages, namely, 
sports drinks, energy drinks, fruit juices and 
fruit-based juices, relaxation drinks in the nature 
of carbonated and non-carbonated soft drinks 
containing calming agents 

 In the name of: TRANQUINI GmbHبأسم : ترانكويني جي ام بي اتش 

 ,Address: Schwindgasse 19/25, 1040 Viennaالعنوان : سشويندجاس 25/19، 1040 فيينا، النمسا 
Austria 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : بيت لحم 



862017/4/26 العـدد الثامن عشر

) 113 (

 Trade Mark No.: 29703العالمة التجارية رقم : 29703 
 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 27/07/2016التاريخ : 2016/07/27 
المشروبات  وهي  الكحولية  غير  المشروبات  اجل:  من 
الرياضية ومشروبات الطاقة وعصائر الفواكة والعصائر التي 
أساسها الفواكة ومشروبات االسترخاء على شكل مشروبات 

غازية وغير غازية تحتوي على عناصر مهدئة.

In Respect of: Non-alcoholic beverages, namely, 
sports drinks, energy drinks, fruit juices and 
fruit-based juices, relaxation drinks in the nature 
of carbonated and non-carbonated soft drinks 
containing calming agents 

 In the name of: TRANQUINI GmbHبأسم : ترانكويني جي ام بي اتش 

 ,Address: Schwindgasse 19/25, 1040 Viennaالعنوان : سشويندجاس 25/19، 1040 فيينا، النمسا 
Austria 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : بيت لحم 

) 114 (

 Trade Mark No.: 29704العالمة التجارية رقم : 29704 
 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 27/07/2016التاريخ : 2016/07/27 
المشروبات  وهي  الكحولية  غير  المشروبات   : اجل  من 
الرياضية ومشروبات الطاقة وعصائر الفواكة والعصائر التي 
أساسها الفواكة ومشروبات االسترخاء على شكل مشروبات 

غازية وغير غازية تحتوي على عناصر مهدئة 

In Respect of: Non-alcoholic beverages, namely, 
sports drinks, energy drinks, fruit juices and 
fruit-based juices, relaxation drinks in the nature 
of carbonated and non-carbonated soft drinks 
containing calming agents 

 In the name of: TRANQUINI GmbHبأسم : ترانكويني جي ام بي اتش 

 ,Address: Schwindgasse 19/25, 1040 Viennaالعنوان : سشويندجاس 25/19، 1040 فيينا، النمسا 
Austria 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : بيت لحم 
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) 115 (

 Trade Mark No.: 29706العالمة التجارية رقم : 29706 
 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 28/07/2016التاريخ : 2016/07/28 
 In Respect of: Bee glue , Honey , Propolisمن اجل : شمع نحل ، عسل نحل ، شمع النحل )عكبر( 

المنتجات  لتجارة  الفلسطيني  العسل  بيت  شركة   : بأسم 
الغذائية مساهمة خصوصية 

In the name of: Shareka Bait Alassal Alfalasteine 
Litejaret Almontajat Algedaiya Mosahama Khososiya 

 Address: Ramallah Qarawat Bane Zaidالعنوان : رام الله قراوة بني زيد 

 Address for Services:   Ramallah Qarawat Baneعنوان التبليغ : رام الله قراوة بني زيد 
Zaid
: ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام 

ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

) 116 (

 Trade Mark No.: 29707العالمة التجارية رقم : 29707 
 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 28/07/2016التاريخ : 2016/07/28 
االصطناعية؛  والقهوة  والكاكاو  الشاي  و  القهوة   : اجل  من 
والمستحضرات  والدقيق  والساغو؛  والتابيوكا  واالرز؛ 
المصنوعة من الحبوب والخبز والفطائر والحلويات؛ والحلويات 
الخميرة ومسحوق  ؛  االسود  النحلوالعسل  ؛ وعسل  المثلجة 

الخبيز ؛ والملح ؛الخردل ؛الخل والصلصات)التوابل( ؛ والثلج 

In Respect of: Coffee , tea , cocoa and artificial 
coffee , rice, tapioca and sago , flour and 
preparations made from cereals, breads , pies 
and pastries , candies iced , and honey black 
Alnhaloualasl , yeast and baking powder , salt, 
mustard , vinegar , sauces ( condiments ) ; and ice 

الكبرى  شخيدم  ابو  قهوة  ومطاحن  محامص  شركة   : بأسم 
عادية عامة 

In the name of: SHARIKAT MAHAMES WA 
MATAHEN QAHWAT ABU SHKHAIDEM 
ALKUBRA ADEYA AMMAH 
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 Address: ALKHALIL , NIMRA ,HABAIEL AL RIAHالعنوان : الخليل , نمره, حبايل الرياح 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : الخليل 2217667 

) 117 (

 Trade Mark No.: 29709العالمة التجارية رقم : 29709 
 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 28/07/2016التاريخ : 2016/07/28 
المستحضرات  القهوة،  مستخلصات  القهوة،   : اجل  من 
المثلجة؛ بدائل  القهوة  القهوة؛  التي أساسها  والمشروبات 
القهوة، خالصات بدائل القهوة، المستحضرات والمشروبات 
التي أساسها بدائل القهوة؛ هندباء (القهوة بديل)؛ الشاي، 
التي  والمشروبات  المستحضرات  الشاي،  مستخلصات 
أساسها الشاي؛ الشاي المثلج؛ المستحضرات التي أساسها 
والمستحضرات  الكاكاو  البشري؛  لالستهالك  الشعير 
منتجات  الشوكوال،  الكاكاو؛  أساسها  التي  والمشروبات 
أساسها  التي  والمشروبات  المستحضرات  الشوكوالتة، 
السكر؛  حلويات  السكاكر؛  الحلوى،  الحلويات،  ؛  الشوكوالته 
الخبز،  المخابز،  منتجات  طبيعية؛  محليات  العلكة؛  السكر؛ 
المحلى،  الكعك  البسكويت،  المعجنات؛   ، الخميرة  مسحوق 
الكعك، البسكويت الهش والرقيق، التوفي، حلوى البودينغ؛ 
البوظة، مثلجات الماء، شربات (مثلجات)، الحلويات المجمدة، 
عوامل  المجمد؛  اللبن  اللينة،  المثلجات  المجمد،  الكعك 
التماسك لصناعة البوظة و/أو المثلجات المائية و/أو الشربات 
المثلجات  و/أو  المثلج  الكعك  و/أو  المثلجة  و/أوالحلويات 
الحبوب  مزيج  اإلفطار،  حبوب  المجمد؛  اللبن  و/أو  الناعمة 
ألواح الحبوب، الحبوب الجاهزة لألكل؛  والفواكه، رقائق ذرة، 

مستحضرات الحبوب. 

In Respect of: Coffee, coffee extracts, coffee-
based preparations and beverages; iced coffee; 
coffee substitutes, extracts of coffee substitutes, 
preparations and beverages based on coffee 
substitutes; chicory (coffee substitute); tea, 
tea extracts, tea-based preparations and 
beverages; iced tea; malt-based preparations for 
human consumption; cocoa and cocoa-based 
preparations and beverages; chocolate, chocolate 
products, chocolate-based preparations and 
beverages; confectionery, sweets, candies; sugar 
confectionery; sugar; chewing gum; natural 
sweeteners; bakery products, bread, yeast, 
pastry; biscuits, cookies, cakes, wafers, toffees, 
puddings; ice cream, water ices, sherbets, frozen 
confections, frozen cakes, soft ices, frozen 
yoghurts; binding agents for making ice cream 
and/or water ices and/or sherbets and/or frozen 
confections and/or frozen cakes and/or soft ices 
and/or frozen yoghurts; breakfast cereals, muesli, 
corn flakes, cereal bars, ready-to-eat cereals; 
cereal preparations. 

 .In the name of: Société des Produits Nestlé S.Aبأسم : سوسيتية دي برودوي نستلة أس .آ. 

 Address: 1800 Vevey, Switzerlandالعنوان : 1800 فيفاي، سويسرا 

.ب  - ص  الفكرية  للملكية  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
4472 البيرة 

Address for Services:  
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) 118 (

 Trade Mark No.: 29710العالمة التجارية رقم : 29710 
 In Class: 38في الصنف : 38 

 Date: 28/07/2016التاريخ : 2016/07/28 
من اجل : خدمات االتصاالت والبث االذاعي والبث االذاعي عبر 

االنترنت والوسائط المتعددة 
In Respect of: Telecommunications, radio 
broadcasting and radio broadcasting via internet 
and multimedia 

 In the name of: Sharikat Al-Bakri Lilbath Alitha’iبأسم : شركة البكري للبث االذاعي – مساهمة خصوصية 
– Mosahima Khososiya 

 Address: Al-Nahda Street, Ramallah, The Westالعنوان : شارع النهضة, رام الله, الضفة الغربية, فلسطين 
Bank, Palestine 

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

Address for Services:  

) 119 (

 Trade Mark No.: 29711العالمة التجارية رقم : 29711 
 In Class: 38في الصنف : 38 

 Date: 28/07/2016التاريخ : 2016/07/28 
من اجل : خدمات االتصاالت والبث االذاعي والبث االذاعي عبر 

االنترنت والوسائط المتعددة 
In Respect of: Telecommunications, radio 
broadcasting and radio broadcasting via internet 
and multimedia 

 In the name of: Sharikat Al-Bakri Lilbath Alitha’iبأسم : شركة البكري للبث االذاعي – مساهمة خصوصية 
– Mosahima Khososiya 

 Address: Al-Nahda Street, Ramallah, The Westالعنوان : شارع النهضة, رام الله, الضفة الغربية, فلسطين 
Bank, Palestine 
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 AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al-Beereh : عنوان التبليغAddress for Services:  

: ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام 
ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

) 120 (

 Trade Mark No.: 29712العالمة التجارية رقم : 29712 
 In Class: 38في الصنف : 38 

 Date: 28/07/2016التاريخ : 2016/07/28 
من اجل : خدمات االتصاالت والبث االذاعي والبث االذاعي عبر 

االنترنت والوسائط المتعددة 
In Respect of: Telecommunications, radio 
broadcasting and radio broadcasting via internet 
and multimedia 

 In the name of: Sharikat Al-Bakri Lilbath Alitha’iبأسم : شركة البكري للبث االذاعي – مساهمة خصوصية 
– Mosahima Khososiya 

 Address: Al-Nahda Street, Ramallah, The Westالعنوان : شارع النهضة, رام الله, الضفة الغربية, فلسطين 
Bank, Palestine 

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

Address for Services:  

) 121 (

 Trade Mark No.: 29713العالمة التجارية رقم : 29713 
 In Class: 38في الصنف : 38 

 Date: 28/07/2016التاريخ : 2016/07/28 
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من اجل : خدمات االتصاالت والبث االذاعي والبث االذاعي عبر 
االنترنت والوسائط المتعددة 

In Respect of: Telecommunications, radio 
broadcasting and radio broadcasting via internet 
and multimedia 

 In the name of: Sharikat Al-Bakri Lilbath Alitha’iبأسم : شركة البكري للبث االذاعي – مساهمة خصوصية 
– Mosahima Khososiya 

 Address: Al-Nahda Street, Ramallah, The Westالعنوان : شارع النهضة, رام الله, الضفة الغربية, فلسطين 
Bank, Palestine 

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

Address for Services:  

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام 
ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

) 122 (

 Trade Mark No.: 29714العالمة التجارية رقم : 29714 
 In Class: 38في الصنف : 38 

 Date: 28/07/2016التاريخ : 2016/07/28 
من اجل : خدمات االتصاالت والبث االذاعي والبث االذاعي عبر 

االنترنت والوسائط المتعددة 
In Respect of: Telecommunications, radio 
broadcasting and radio broadcasting via internet 
and multimedia 

 In the name of: Sharikat Al-Bakri Lilbath Alitha’iبأسم : شركة البكري للبث االذاعي – مساهمة خصوصية 
– Mosahima Khososiya 

 Address: Al-Nahda Street, Ramallah, The Westالعنوان : شارع النهضة, رام الله, الضفة الغربية, فلسطين 
Bank, Palestine 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al-Beereh : عنوان التبليغAddress for Services:  

) 123 (

 Trade Mark No.: 29715العالمة التجارية رقم : 29715 
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 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 28/07/2016التاريخ : 2016/07/28 

 In Respect of: clothes footwear head gearمن اجل : مالبس واغطية الراس ولباس القدم 

 In the name of: sharekat newgercy lisiaatبأسم : شركة نيوجيرسي لصناعة وتجارة االحذية 
watrgaret al ahrheh 

 Address: hebronالعنوان : الخليل بجانب ديوان الجعبري 

Address for Services:   hebronعنوان التبليغ : الخليل بجانب ديوان الجعبري 

) 124 (

 Trade Mark No.: 29716العالمة التجارية رقم : 29716 
 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 28/07/2016التاريخ : 2016/07/28 
 In Respect of: wheat snacksمن اجل : مسلي قمح 

 In the name of: SHAREKAT MASAFIبأسم : شركة مسافي للصناعة والتجارة 
LELSENA›A WA ALTEJARAH 

ت  عالن  ابو  شركة  بجانب  الظاهرية  الخليل   : العنوان 
 2266898

Address: AL KHALEEL AL DAHRIEH 

ابو عالن ت  الظاهرية بجانب شركة  الخليل   : التبليغ  عنوان 
 2266898

Address for Services:   AL KHALEEL AL 
DAHRIEH

) 125 (

 Trade Mark No.: 29718العالمة التجارية رقم : 29718 
 In Class: 39في الصنف : 39 

 Date: 28/07/2016التاريخ : 2016/07/28 
بواسطة  المالحة  خدمات  والنقل؛  السفر  خدمات   : اجل  من 
األنظمة العالمية لتحديد المواقع؛ خدمات تقديم المعلومات 
واإلرشادات حول السفر والسياحة؛ تخطيط وجهات السفر؛ 

In Respect of: Travel and transportation services; 
GPS navigation services; travel and tourism 
information and guide services;
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توفير  المرور؛  وحركة  النقل  وسائل  حول  المعلومات  توفير 
)ان  مباشرة  حاسوبية  بيانات  وقاعدة  إلكتروني  موقع 
السفر  حول  المعلومات  فيهما  تتوفر  للبحث  قابلة  الين( 
األماكن  عن  والمعلومات  الجغرافية  والمعلومات  والسياحة 
المقصودة والخرائط وتخطيط وجهات السفر ووسائل النقل 
والسير  القيادة  واتجاهات  المرور  حركة  حول  والمعلومات 
المعلومات  توفير  التفاعلية؛  الخرائط  توفير  األقدام؛  على 

واالستشارات المتعلقة بما سبق ذكره. 

travel route planning; transportation and traffic 
information; providing a web site and an online 
searchable computer database with travel, tourism, 
geographic, and destination information, maps, 
travel route planning, transportation, and traffic 
information, and driving and walking directions; 
providing interactive maps; information and 
consultation in connection therewith. 

 .In the name of: Apple Incبأسم : أبل انك. 

 ،95014 كاليفورنيا  كوبرتينو،  لوب،  انفينيت   1  : العنوان 
الواليات المتحدة األمريكية 

Address: 1 Infinite Loop, Cupertino, California 
95014, United States of America 

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

Address for Services:  

) 126 (

 Trade Mark No.: 29719العالمة التجارية رقم : 29719 
 In Class: 9في الصنف : 9 

Date: 28/07/2016التاريخ : 2016/07/28 
الحاسوبي  العتاد  الحاسوبي؛  العتاد  الحواسيب؛   : اجل  من 
الحواسيب  باليد؛  المحمولة  الحواسيب  للبس؛  القابل 
السلكية  باالتصاالت  الخاصة  واألدوات  األجهزة  اللوحية؛ 
الذكية؛  الهواتف  النقالة؛  الهواتف  الهواتف؛  والالسلكية؛ 
أجهزة االتصاالت الالسلكية لنقل الصوت والبيانات والصور 
الوسائط  وذات  الفيديو  ومحتويات  الصوتية  والمحتويات 
الرقمية  األجهزة  الشبكات؛  اتصال  أجهزة  المتعددة؛ 
االلكترونية المحمولة باليد التي تسمح بالدخول الى االنترنت 
ومن اجل ارسال واستالم وتخزين المكالمات الهاتفية والبريد 
الرقمية  األجهزة  الرقمية؛  البيانات  من  وغيرها  االلكتروني 
االلكترونية القابلة للبس التي تسمح بالدخول الى االنترنت 
ومن اجل ارسال واستالم وتخزينالمكالمات الهاتفية والبريد 
الذكية؛  الساعات  الرقمية؛  البيانات  من  وغيرها  االلكتروني 
الموصولة  االساور  للبس؛  القابلة  النشاطات  متابعة  أجهزة 
البرمجيات  االلكترونية؛  الكتب  قارئات  ؛  قياس[  ]أدوات 
الحاسوبية؛ البرمجيات الحاسوبية من اجل اعداد او تشكيل 
النقالة  المتنقلة والهواتف  التحكم باألجهزة  او  او تشغيل 

واألجهزة القابلة للبس والحواسيب 

In Respect of: Computers; computer hardware; 
wearable computer hardware; handheld 
computers; tablet computers; telecommunications 
apparatus and instruments; telephones; 
mobile telephones; smart phones; wireless 
communication devices for the transmission of 
voice, data, images, audio, video, and multimedia 
content; network communication apparatus; 
handheld digital electronic devices capable 
of providing access to the internet and for the 
sending, receiving, and storing telephone calls, 
electronic mail, and other digital data; wearable 
digital electronic devices capable of providing 
access to the internet, for sending, receiving 
and storing of telephone calls, electronic mail, 
and other digital data; smart watches; wearable 
activity trackers; connected bracelets [measuring 
instruments]; electronic book readers; computer 
software; computer software for setting up, 
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واألجهزة الطرفية الملحقة بالحواسيب وعلب الدخول وأجهزة 
تطوير  برمجيات  والفيديو؛  الصوت  ومشغالت  التلفزيون 
التطبيقات؛ برمجيات العاب الحاسوب؛ المحتويات الصوتية 
ومحتويات الفيديو وذات الوسائط المتعددة المسجلة مسبقا 
بالحواسيب؛  المحلقة  الطرفية  األجهزة  للتنزيل؛  والقابلة 
األجهزة الطرفية الملحقة بالحواسيب للحواسيب والهواتف 
االلكترونية  واألجهزة  النقالة  االلكترونية  واألجهزة  النقالة 
الذكية وسماعات  الذكيةوالنظارات  القابلة للبس والساعات 
الدخول ومشغالت ومسجالت  الرأس وعلب  االذن وسماعات 
بالحواسيب  المحلقة  الطرفية  األجهزة  ؛  والفيديو  الصوت 
القابلة للبس؛ األجهزة الطرفية الملحقة بالحواسيب القابلة 
للبس الستخدامها مع الحواسيب والهواتف النقالة؛ األجهزة 
الذكية  والنظارات  الذكية  والساعات  النقالة  االلكترونية 
ومسجالت  ومشغالت  الدخول  وعلب  التلفزيون  وأجهزة 
قياس  أجهزة  التسارع؛  قياس  أجهزة  والفيديو؛  الصوت 
المسافة؛  تسجيل  أجهزة  المسافة؛  قياس  أجهزة  االرتفاع؛ 
الضغط؛  مؤشرات  الضغط؛  قياس  أجهزة  الخطى؛  عدادات 
مثبتة  عرض  وأجهزة  عرض  وشاشات  مراقبة  شاشات 
الحواسيب  مع  الستخدامها  رأسية  وسماعات  الرأس  على 
واألجهزة  النقالة  االلكترونية  واألجهزة  الذكية  والهواتف 
والنظارات  الذكية  والساعات  للبس  القابلة  االلكترونية 
الصوت  ومسجالت  ومشغالت  التلفزيون  وأجهزة  الذكية 
االبعاد؛  الثالثية  النظارات  الذكية؛  النظارات  والفيديو؛ 
زجاج  النظارات؛  عدسات  الشمسية؛  النظارات  النظارات؛ 
البصرية؛  واألدوات  األجهزة  البصرية؛  المنتجات  البصريات؛ 
للحواسيب  عرض  شاشات  للكاميرات؛  فالشات  الكاميرات؛ 
واألجهزة  النقالة  االلكترونية  واألجهزة  النقالة  والهواتف 
االلكترونية القابلة للبس والساعات الذكية والنظارات الذكية 
والفيديو؛  الصوت  ومسجالت  ومشغالت  التلفزيون  وأجهزة 
لوحات المفاتيح وفأرات الحاسوب ومساند فأرات الحاسوب 
والطابعات ومشغالت األقراص ومشغالت األقراص الصلبة ؛ 
أجهزة تسجيل ونسخ الصوت؛ مسجالت ومشغالت الصوت 
وأجهزة  مضخمات  الصوت؛  مكبرات  الرقمية؛  والفيديو 
بالمركبات؛  الخاصة  الصوتية  األجهزة  الصوت؛  استقبال 
األذن؛  سماعات  الصوت؛  على  والتعرف  التسجيل  أجهزة 
السماعات الرأسية؛الميكروفونات؛ أجهزة التلفزيون؛ أجهزة 
االستقبال وشاشات التلفزيون؛ علب الدخول؛ أجهزة الراديو؛ 
باألنظمة  الخاصة  األجهزة  الراديو؛  واستقبال  إرسال  أجهزة 
العالمية لتحديد المواقع؛ األدوات المالحية؛ أجهزة التحكم 
واألجهزة  النقالة  والهواتف  بالحواسيب  للتحكم  بعد  عن 
للبس  القابلة  االلكترونية  واألجهزة  النقالة  االلكترونية 
ومسجالت  ومشغالت  الذكية  والنظارات  الذكية  والساعات 

الصوت والفيديو وأجهزة التلفزيون ومكبرات الصوت 

configuring, operating or controlling mobile 
devices, mobile telephones, wearable devices, 
computers, computer peripherals, set top boxes, 
televisions, and audio and video players; 
application development software; computer 
game software; downloadable pre-recorded 
audio, video and multimedia content; computer 
peripheral devices; peripheral devices for 
computers, mobile telephones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, smart 
watches, smart glasses, earphones, headphones, 
set top boxes, and audio and video players and 
recorders; wearable computer peripherals; 
wearable peripherals for use with computers, 
mobile telephones; mobile electronic devices, 
smart watches, smart glasses, televisions, set top 
boxes, and audio and video players and recorders; 
accelerometers; altimeters; distance measuring 
apparatus; distance recording apparatus; 
pedometer; pressure measuring apparatus; 
pressure indicators; monitors, display screens, 
head mounted displays, and headsets for use 
with computers, smart phones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, smart 
watches, smart glasses, televisions, and audio 
and video players and recorders; smart glasses; 
3D spectacles; eyeglasses; sunglasses; spectacle 
lenses; optical glass; optical goods; optical 
apparatus and instruments; cameras; flashes for 
cameras; display screens for computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smart watches, smart glasses, 
televisions, and audio and video players and 
recorders; keyboards, mice, mouse pads, printers, 
disk drives, and hard drives; sound recording and 
reproducing apparatus; digital audio and video 
players and recorders; audio speakers; audio 
amplifiers and receivers; motor vehicle audio 
apparatus; voice recording and voice recognition 
apparatus; earphones; headphones; microphones; 
televisions; television receivers and monitors; 
set top boxes; radios; radio transmitters and 
receivers; global positioning systems (GPS 
devices); navigational instruments;
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المنزلية  السينمائية  العرض  وأنظمة  الصوت  ومضخمات 
للتحكم  للبس  القابلة  األجهزة  المنزلية؛  الترفيه  وأنظمة 
االلكترونية  واألجهزة  النقالة  والهواتف  بالحواسيب 
والساعات  للبس  القابلة  االلكترونية  واألجهزة  النقالة 
الصوت  ومسجالت  ومشغالت  الذكية  الذكيةوالنظارات 
ومضخمات  الصوت  ومكبرات  التلفزيون  وأجهزة  والفيديو 
وأنظمة  المنزلية  السينمائية  العرض  وأنظمة  الصوت 
الترفيه المنزلية؛ اجهزة تخزين البيانات؛ شرائح الحاسوب؛ 
البطاريات؛ أجهزة شحن البطاريات؛ أجهزة الوصل والقارنات 
األجهزة  وصل  ومساند  الشحن  وأجهزة  والكوابل  واألسالك 
والمهايئات  االلكترونية  االرساء  ومحطات  اإللكترونية 
المنتجات  كافة  مع  الستخدامها  واإللكترونية  الكهربائية 
واألجهزة  للحواسيب  البنية  األجهزة  ذكرها؛  سبق  التي 
واألجهزة  النقالة  والهواتف  بالحواسيب  المحلقة  الطرفية 
القابلة  االلكترونية  واألجهزة  المتنقلة  الرقمية  االلكترونية 
الدخول  وعلب  الذكية  والنظارات  الذكية  والساعات  للبس 
الرقيقة  والفيديو؛االغطية  الصوت  ومسجالت  ومشغالت 
الخارجية  االغطية  الحاسوب؛  لشاشات  المعدة  الواقية 
التعليق  وأشرطة  واالحزمة  والمحافظ  والعلب  والحقائب 
للحواسيب والهواتف النقالة واألجهزة االلكترونية الرقمية 
النقالة واالجهزة االلكترونية القابلة للبس والساعات الذكية 
وعلب  الرأس  وسماعات  االذن  وسماعات  الذكية  والنظارات 
قضبان  والفيديو؛  الصوت  ومسجالت  ومشغالت  الدخول 

التصوير الذاتي

remote controls for controlling computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smart watches, smart glasses, 
audio and video players and recorders, televisions, 
speakers, amplifiers, home theatre systems, 
and entertainment systems; wearable devices 
for controlling computers, mobile telephones, 
mobile electronic devices, wearable electronic 
devices, smart watches, smart glasses, audio 
and video players and recorders, televisions, 
speakers, amplifiers, home theatre systems, and 
entertainment systems; data storage apparatus; 
computer chips; batteries; battery chargers; 
electrical and electronic connectors, couplers, 
wires, cables, chargers, docks, docking stations, 
and adapters for use with all of the aforesaid 
goods; interfaces for computers, computer 
peripherals, mobile telephones, mobile digital 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smart watches, smart glasses, televisions, set top 
boxes, and audio and video players and recorders; 
protective films adapted for computer screens; 
covers, bags, cases, sleeves, straps and lanyards 
for computers, mobile telephones, mobile digital 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smart watches, smart glasses, earphones, 
headphones, set top boxes, and audio and video 
players and recorders; selfie sticks. 

In the name of: Apple Inc.

 ،95014 كاليفورنيا  كوبرتينو،  لوب،  انفينيت   1  : العنوان 
الواليات المتحدة األمريكية

Address: 1 Infinite Loop, Cupertino, California 
95014, United States of America

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

Address for Services:  

) 127 (

 Trade Mark No.: 29720العالمة التجارية رقم : 29720 
 In Class: 42في الصنف : 42 
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 Date: 28/07/2016التاريخ : 2016/07/28 
البحث  والتكنولوجية وخدمات  العلمية  الخدمات   : اجل  من 
والتصميم المتعلقة بها؛ خدمات التحليل والبحث الصناعي؛ 
الحاسوبية  والبرمجيات  العتاد  تصميم  الحاسوب؛  برمجة 
الحاسوبية  البرمجيات  وصيانة  وتطوير  وتطويرها؛ تصميم 
المسجلة الملكية في مجال اللغة الطبيعية والكالم المنطوق 
الصوتية؛  والبصمة  الصوت  والتعرف على  واللغة  والمتكلم 
والبرمجيات  بالعتاد  الخاصة  والمعدات  األجهزة  تأجير 
و  بالعتاد  المتعلقة  االستشارية  الخدمات  الحاسوبية؛ 
البرمجيات الحاسوبية؛ خدمات الدعم والمساعدة والخدمات 
وقواعد  الحواسيب  أنظمة  بتطوير  المتعلقة  االستشارية 
)ان-الين(  المباشرة  المعلومات  البيانات والتطبيقات؛ توفير 
المواقع  إنشاء  الحاسوبية؛ خدمات  والبرمجيات  العتاد  حول 
استضافة  وصيانتها؛خدمات  وتصميمها  االلكترونية 
المباشرة  الحاسوبية  البرمجيات  توفير  االلكترونية؛  المواقع 
المباشرة  البرمجيات  توفير  للتنزيل؛  القابلة  غير  )ان-الين( 
توفير  التطبيقات؛  لتطوير  للتنزيل  القابلة  غير  )ان-الين( 
القابلة  غير  )ان-الين(  المباشرة  الحاسوبية  البرمجيات 
في  والتدريب  التعليم  توفير  في  تستخدم  التي  للتنزيل 
البرمجيات  توفير  التطبيقات؛  وتطوير  البرمجيات  برمجة 
التي  للتنزيل  القابلة  غير  )ان-الين(  المباشرة  الحاسوبية 
االلكترونية  واألجهزة  بالحواسيب  يتعلق  ما  في  تستخدم 
الرقمية المحمولة باليد واألجهزة االلكترونية الرقمية القابلة 
التطبيقات  خدمة  موفر  خدمات  الذكية؛  والساعات  للبس 
الحاسوبية  البرمجيات  تطبيقات  استضافة  تتضمن  التي 
الخاصة باآلخرين؛ توفير محركات بحث لغاية الحصول على 
االتصال  شبكات  من  وغيرها  االنترنت  شبكة  عبر  البيانات 
توفير  وتحديًدا  بالحاسوب  الخاصة  الخدمات  االلكترونية؛ 
والرياضة  لألخبار  المستخدم  طلب  بحسب   

ّ
معدة مصادر 

والمحتويات  المعلومات  من  وغيرها  والتعليقات  والطقس 
من النشرات الدورية والمدونات )بلوغز( والمواقع االلكترونية 
وغيرها من النصوص والمحتويات السمعية والفيديو وذات 
المباشرة  للمعلومات  الفهارس  إنشاء  المتعددة؛  الوسائط 
)أن الين( والمواقع وغيرها من المصادر المتوفرة على شبكات 
حاسوب عالمية لآلخرين؛ خدمات تخزين البيانات الكترونيا؛ 
خدمات شبكات العالقات االجتماعية؛ توفير موقع الكتروني 
لشبكات العالقات االجتماعية؛ خدمات رسم الخرائط ووضع 
الخرائط؛ خدمات تقديم المعلومات والمشورة واالستشارات 

المتعلقة بكل ما سبق ذكره.

In Respect of: Scientific and technological 
services and research and design relating thereto; 
industrial analysis and research services; computer 
programming; design and development of computer 
hardware and software; design, 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 apparatus and equipment; computer 
hardware and software consulting services; support 
and consultation services for developing computer 
systems, databases and applications; providing 
computer hardware or software information online; 
website creation, design and maintenance services; 
website hosting services; providing online non-
downloadable software; providing online non-
downloadable application development software; 
providing online non-downloadable computer 
software used in developing other software 
applications; computer software used in providing 
education and training in software programming 
and application development; providing online 
non-downloadable computer software used in 
connection with computers, handheld digital 
electronic devices, wearable digital electronic 
devices, and smartwatches; application service 
provider (ASP) services featuring hosting computer 
software applications of others; providing search 
engines for obtaining data via the internet and other 
electronic communications networks; computer 
services, namely providing a user-customized 
feed of news, sports, weather, commentary, and 
other information, content from periodicals, blogs, 
and websites, and other text, audio, video, and 
multimedia content; creating indexes of online 
information, sites and other resources available on 
global computer networks for others; electronic 
data storage services; online social networking 
services; providing a social networking website; 
cartography and mapping services; information, 
advisory and consultancy services relating to all 
the aforesaid.
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 .In the name of: Apple Incبأسم : أبل انك. 

 ،95014 كاليفورنيا  كوبرتينو،  لوب،  انفينيت   1  : العنوان 
الواليات المتحدة األمريكية 

Address: 1 Infinite Loop, Cupertino, California 
95014, United States of America 

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

Address for Services:  

) 128 (

 Trade Mark No.: 29721العالمة التجارية رقم : 29721 
 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 28/07/2016التاريخ : 2016/07/28 
 In Respect of: Human pharmaceuticalمن اجل : المستحضرات الصيدلية البشرية. 

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

العنوان : شركة من نيوجيرسي، ون جونسون اند جونسون 
بالزا، نيو برانزويك، نيو جيرسي، 08933، الواليات المتحدة 

االمريكية 

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

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

Address for Services:  

) 129 (

 Trade Mark No.: 29722العالمة التجارية رقم : 29722 
 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 28/07/2016التاريخ : 2016/07/28 
 In Respect of: Human pharmaceuticalمن اجل : المستحضرات الصيدلية البشرية. 

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

العنوان : شركة من نيوجيرسي، ون جونسون اند جونسون 
بالزا، نيو برانزويك، نيو جيرسي، 08933، الواليات المتحدة 

االمريكية 

Address: a New Jersey Corporation of One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New 
Jersey, 08933 U.S.A. 
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ص.ب  محامون،  شحادة،  ورجا  وفؤاد  عزيز   : التبليغ  عنوان 
74,رام الله 

Address for Services:  

) 130 (

 Trade Mark No.: 29723العالمة التجارية رقم : 29723 
 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 28/07/2016التاريخ : 2016/07/28 
 In Respect of: Human pharmaceuticalمن اجل : المستحضرات الصيدلية البشرية. 

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

العنوان : شركة من نيوجيرسي، ون جونسون اند جونسون 
بالزا، نيو برانزويك، نيو جيرسي، 08933، الواليات المتحدة 

االمريكية 

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

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

Address for Services:  

) 131 (

 Trade Mark No.: 29724العالمة التجارية رقم : 29724 
 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 28/07/2016التاريخ : 2016/07/28 
 In Respect of: modem routerمن اجل : موديم راوتر 

 In the name of: Sharekat Superlink le Al Etesalatبأسم : شركة سوبر لينك لآلتصاالت 

 Address: Nablus _share AlAdel _Amaretالعنوان : نابلس _ شارع العدل _عمارة عبد الهادي ط4 
Abdelhadi _Tabek Rabea 

 Address for Services:   Nablus _share AlAdelعنوان التبليغ : نابلس _ شارع العدل _عمارة عبد الهادي ط4 
_Amaret Abdelhadi _Tabek Rabea
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) 132 (

 Trade Mark No.: 29725العالمة التجارية رقم : 29725 
 In Class: 8في الصنف : 8 

 Date: 31/07/2016التاريخ : 2016/07/31 
وات  بالمهن–  الخاصة  اليدوية  واآلالت  العدد   : اجل  من 
القطع– الشوك والمالعق– األسلحة التي تحمل على الجنب– 

مواس كهربائية وماكينات قص الشعر. 

In Respect of: Hand tools and implements (hand-
operated); cutlery; side arms;razors 

 In the name of: ultra for building materialsبأسم : شركة الترا للمواد االنشائية والبناء 

 Address: hebron dora stالعنوان : الخليل خلة مناع 

Address for Services:   hebron dora stعنوان التبليغ : الخليل خلة مناع 

) 133 (

 Trade Mark No.: 29726العالمة التجارية رقم : 29726 
 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 31/07/2016التاريخ : 2016/07/31 
من اجل : األغذية الخفيفة الجاهزة لألكل التي تتكّون أساسا 
على الحبوب، بما في ذلك رقائق الذرة، رقائق دقيق الذرة، رقائق 
الخفيفة  والوجبات  ح 

ّ
الممل الجاف  الكعك  المقرمشات،  األرز، 

لة؛ الفشار المفرقع؛ البشار والفول السوداني 
ّ
المنفوخة والمشك

اساسها  التي  الخفيفة  الطعام  وجبات  بالحلوى؛  المغطى 
الحبوب والنبات الحبي، صلصات التغميس للوجبات الخفيفة. 

In Respect of: Ready to eat snack foods consisting 
primarily of grains, including corn chips, tortilla 
chips, rice chips, crackers, pretzels and puffed 
and extruded snacks; popped popcorn; candy 
coated popcorn and peanuts; snack foods having 
a grain or cereal base, snack food dips. 

 .In the name of: PepsiCo, Incبأسم : بيبسيكو، إنك. 

نيويورك  بيورجيس،   ، روود  هيل  أندرسون   700  : العنوان 
10577، الواليات المتحدة األمريكية 

Address: 700 Anderson Hill Road, Purchase, 
New York, N.Y. 10577, U.S.A. 

.ب  - ص  الفكرية  للملكية  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
4472 البيرة 

Address for Services:  



1002017/4/26 العـدد الثامن عشر

) 134 (

 Trade Mark No.: 29727العالمة التجارية رقم : 29727 
 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 31/07/2016التاريخ : 2016/07/31 
من اجل : األغذية الخفيفة الجاهزة لألكل التي تتكّون أساسا 
على الحبوب، بما في ذلك رقائق الذرة، رقائق دقيق الذرة، رقائق 
الخفيفة  والوجبات  ح 

ّ
الممل الجاف  الكعك  المقرمشات،  األرز، 

لة؛ الفشار المفرقع؛ البشار والفول السوداني 
ّ
المنفوخة والمشك

اساسها  التي  الخفيفة  الطعام  وجبات  بالحلوى؛  المغطى 
الحبوب والنبات الحبي، صلصات التغميس للوجبات الخفيفة. 

In Respect of: Ready to eat snack foods consisting 
primarily of grains, including corn chips, tortilla 
chips, rice chips, crackers, pretzels and puffed 
and extruded snacks; popped popcorn; candy 
coated popcorn and peanuts; snack foods having 
a grain or cereal base, snack food dips. 

 .In the name of: PepsiCo, Incبأسم : بيبسيكو، إنك. 

نيويورك  بيورجيس،   ، روود  هيل  أندرسون   700  : العنوان 
10577، الواليات المتحدة األمريكية 

Address: 700 Anderson Hill Road, Purchase, 
New York, N.Y. 10577, U.S.A. 

.ب  - ص  الفكرية  للملكية  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
4472 البيرة 

Address for Services:  

) 135 (

 Trade Mark No.: 29729العالمة التجارية رقم : 29729 
 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 01/08/2016التاريخ : 2016/08/01 
 In Respect of: Chewing gumمن اجل : علكة 

 In the name of: Batook Chewing Gum Indبأسم : مصنع باطوق للعلك 

 Address: Saudia Arabia Alkhobarالعنوان : المملكة العربية السعودية الخبر 
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عنوان التبليغ : جنين شارع حيفا بجانب بير السعادة جوال 
 0599209766

Address for Services:  

) 136 (

 Trade Mark No.: 29730العالمة التجارية رقم : 29730 
 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 01/08/2016التاريخ : 2016/08/01 
من اجل : مستحضرات قصر االقمشة , والتنظيف , ومواد 

التجميل , والعطور 
In Respect of: Bleaching preparations and 
cleaning;cosmetics ,perfumery, , 

 In the name of: swiss arabian lestaeat alotourبأسم : شركة سويس ارابيان لصناعة العطور 

 Address: alsharqah - uae Pobox 1615العنوان : الشارقة , االمارات العربية المتحدة - ص ب 1615 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : طولكر - شارع الملك حسين 

) 137 (

 Trade Mark No.: 29731العالمة التجارية رقم : 29731 
 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 01/08/2016التاريخ : 2016/08/01 
من اجل : مستحضرات قصر االقمشة , والتنظيف , ومواد 

التجميل , والعطور 
In Respect of: Bleaching preparations and 
cleaning;cosmetics ,perfumery, , 

 In the name of: swiss arabian lestaeat alotourبأسم : شركة سويس ارابيان لصناعة العطور 

 Address: alsharqah - uae Pobox 1615العنوان : الشارقة , االمارات العربية المتحدة - ص ب 1615 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : طولكر - شارع الملك حسين 
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) 138 (

 Trade Mark No.: 29732العالمة التجارية رقم : 29732 
 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 01/08/2016التاريخ : 2016/08/01 
 In Respect of: edible fats jello dates jameedمن اجل : الجلي /التمر/العجوة/السمنة /اللبن الجميد 

 In the name of: MOHAMAD JUMA MOH Rبأسم : محمد جمعة محمد ربحي عمر زيتون 
ZAITOON 

 Address: AL KHALIL 0599220490العنوان : الخليل خلة حاضور 

Address for Services:   AL KHALIL 0599220490عنوان التبليغ : الخليل خلة حاضور 

) 139 (

 Trade Mark No.: 29733العالمة التجارية رقم : 29733 
 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 01/08/2016التاريخ : 2016/08/01 
باكينج  فانيال  غذائية)سحلب  مساحيق  الكاكاو   : اجل  من 
زهر  ماء  الخل–  التوابل–   – الخردل–   –) باودر كريم كراميل 

ماء ورد 

In Respect of: cocoa, confectionery, baking-
powder; , mustard; vinegar SPices flower water 
powdr flavor for food; 

 In the name of: MOHAMAD JUMA MOH Rبأسم : محمد جمعة محمد ربحي عمر زيتون 
ZAITOON 

 Address: AL KHALIL 0599220490العنوان : الخليل خلة حاضور 

Address for Services:   AL KHALIL 0599220490عنوان التبليغ : الخليل خلة حاضور 
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) 140 (

 Trade Mark No.: 29734العالمة التجارية رقم : 29734 
 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 01/08/2016التاريخ : 2016/08/01 
من اجل : مستحضرات تبيض االقمشة ومواد أخرى تستعمل 
في غسل وكي المالبس ، مستحضرات تنظيف وصقل وجلي 
وكشط ، صابون ، عطور وزيوت عطرية ، مستحضرات تجميل 

، غسول ) لوشن( للشعر ، منظفات أسنان . 

In Respect of: Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; soaps; 
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; 
dentifrices. 

مساهمة  واالستيراد  للتسويق  العميد  شركة   : بأسم 
خصوصية 

In the name of: Sharekat al ameed leltasweeq 
walestirad mosahama khososya 

 Address: Ramallah walbe›rashar›e alersal emaratالعنوان : رام الله والبيرة شارع االرسال عمارة عشتار 
eshtar 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام الله والبيرة شارع االرسال عمارة عشتار 

) 141 (

 Trade Mark No.: 29735العالمة التجارية رقم : 29735 
 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 01/08/2016التاريخ : 2016/08/01 
من اجل : الفهرسة على الشبكة العالمية )اإلنترنت( لغايات 
شبكة  على  واإلعالن  الدعاية  واإلعالن؛  الدعاية  أو  تجارية 

الكمبيوتر مباشرة على االنترنت 

In Respect of: Web indexing for commercial or 
advertising purposes; on-line advertising on a 
computer network 

 In the name of: LOOKNA INCبأسم : لوكنا انك 

العنوان : 26664 سيجال وي، ابت ايه 213، ماليبو، سي ايه 
90265، الواليات المتحدة األمريكية 

Address: 26664 SEAGULL WAY, APT A213, 
MALIBU, CA 90265, USA 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : بيت لحم 
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) 142 (

 Trade Mark No.: 29736العالمة التجارية رقم : 29736 
 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 01/08/2016التاريخ : 2016/08/01 
 In Respect of: Shoesمن اجل : احذية 

 In the name of: REBHE BADAWE ABD JAWADبأسم : ربحي بدوي عبد الجواد زعتري 
ZATARE 

 Address: ALKHALEL -ALMANTEKA ALالعنوان : الخليل -المنطقة الصناعية -البدوي للجلود 
SENAIYA -ALBADWE LI JOLOD 

 Address for Services:   ALKHALELعنوان التبليغ : الخليل -المنطقة الصناعية -البدوي للجلود 
-ALMANTEKA AL SENAIYA -ALBADWE LI 
JOLOD
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام 

ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

) 143 (

 Trade Mark No.: 29737العالمة التجارية رقم : 29737 
 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 01/08/2016التاريخ : 2016/08/01 
 In Respect of: Shoesمن اجل : احذية 

 In the name of: REBHE BADAWE ABD JAWAD ZATAREبأسم : ربحي بدوي عبد الجواد زعتري 
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 Address: ALKHALEL -ALMANTEKA ALالعنوان : الخليل -المنطقة الصناعية -البدوي للجلود 
SENAIYA -ALBADWE LI JOLOD 

 Address for Services:   ALKHALEL -ALMANTEKAعنوان التبليغ : الخليل -المنطقة الصناعية -البدوي للجلود 
AL SENAIYA -ALBADWE LI JOLOD
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام 

ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

) 144 (

 Trade Mark No.: 29738العالمة التجارية رقم : 29738 
 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 01/08/2016التاريخ : 2016/08/01 
 In Respect of: Shoesمن اجل : احذية 

 In the name of: REBHE BADAWE ABD JAWADبأسم : ربحي بدوي عبد الجواد زعتري 
ZATARE 

 Address: ALKHALEL -ALMANTEKA ALالعنوان : الخليل -المنطقة الصناعية -البدوي للجلود 
SENAIYA -ALBADWE LI JOLOD 

 Address for Services:   ALKHALEL -ALMANTEKAعنوان التبليغ : الخليل -المنطقة الصناعية -البدوي للجلود 
AL SENAIYA -ALBADWE LI JOLOD
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام 

ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

) 145 (

 Trade Mark No.: 29739العالمة التجارية رقم : 29739 
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 In Class: 25في الصنف : 25 
 Date: 01/08/2016التاريخ : 2016/08/01 

 In Respect of: Shoesمن اجل : احذية 

 In the name of: REBHE BADAWE ABD JAWADبأسم : ربحي بدوي عبد الجواد زعتري 
ZATARE 

 Address: ALKHALEL -ALMANTEKA ALالعنوان : الخليل -المنطقة الصناعية -البدوي للجلود 
SENAIYA -ALBADWE LI JOLOD 

 Address for Services:   ALKHALELعنوان التبليغ : الخليل -المنطقة الصناعية -البدوي للجلود 
-ALMANTEKA AL SENAIYA -ALBADWE LI 
JOLOD

) 146 (

 Trade Mark No.: 29740العالمة التجارية رقم : 29740 
 In Class: 37في الصنف : 37 

 Date: 01/08/2016التاريخ : 2016/08/01 
من اجل : تركيب وصيانة واصالح عتاد الحاسوب والحواسيب 
الملحقة  واألجهزة  المتنقلة  والهواتف  باليد  المحمولة 
بالمستهلك؛  الخاصة  االلكترونية  واألجهزة  بالحاسوب 
الحاسوب  عتاد  باستخدام  المتعلقة  التقني  الدعم  خدمات 
وبرمجيات الحاسوب والهواتف المتنقلة واألجهزة الملحقة 
عتاد  صيانة  مجال  في  االستشارية  الخدمات  بالحواسيب؛ 
المتنقلة  والهواتف  باليد  المحمولة  والحواسيب  الحاسوب 
واألجهزة الملحقة بالحاسوب واألجهزة االلكترونية الخاصة 

بالمستهلك. 

In Respect of: Installation, maintenance, 
and repair of computer hardware, handheld 
computers, mobile telephones, computer 
peripherals and consumer electronic devices; 
technical support services regarding usage 
of computer hardware, computer software, 
mobile telephones, and computer peripherals; 
consulting services in the field of maintenance of 
computer hardware, handheld computers, mobile 
telephones, computer peripherals, and consumer 
electronic devices. 

 .In the name of: Apple Incبأسم : أبل انك. 

 ،95014 كاليفورنيا  كوبرتينو،  لوب،  انفينيت   1  : العنوان 
الواليات المتحدة األمريكية 

Address: 1 Infinite Loop, Cupertino, California 
95014, United States of America 

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

Address for Services:  
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) 147 (

 Trade Mark No.: 29741العالمة التجارية رقم : 29741 
 In Class: 38في الصنف : 38 

 Date: 01/08/2016التاريخ : 2016/08/01 
من اجل : االتصاالت السلكية والالسلكية؛ خدمات االتصاالت 
عبر  الدخول  خدمات  والالسلكية؛  السلكية  واالتصاالت 
الحاسوب؛  عبر  االتصاالت  والالسلكية؛  السلكية  االتصاالت 
واإلبراق  التلكس  خدمات  الحواسيب؛  بين  االتصاالت 
بواسطة  والمعلومات  البيانات  نقل  الهاتفية؛  والخدمات 
والبريد  والراديو  واإلبراق  والحواسيب  االلكترونية  الوسائل 
لالتصاالت  االصطناعية  واألقمار  والتلفزيون  االلكتروني 
السلكية  توفير خدمات  االلكترونية؛  الوسائل  من  غيرها  أو 
البريد االلكتروني؛  لالتصاالت السلكية والالسلكية؛ خدمات 
تسليم الرسائل بواسطة النقل االلكتروني؛ خدمات المراسلة 
البريد  وخدمات  اآللي  النداء  وخدمات  الالسلكية  الرقمية 
االلكتروني؛ الخدمات التي تمكن المستخدم من إرسال و أو 
استالم الرسائل عبر شبكة بيانات السلكية؛ خدمات الدخول 
عبر االتصاالت السلكية والالسلكية؛ نقل المحتويات الرقمية 
الوسائط  والمتعددة  والفيديو  والموسيقية  الصوتية 
بواسطة االتصاالت السلكية والالسلكية او غيرها من شبكات 
االتصاالت االلكترونية؛ البث الصوتي؛ بث الفيديو؛ بث أو نقل 
البرامج اإلذاعية والتلفزيونية؛ بث او نقل محتويات الفيديو 
عبر  الفيديو  محتويات  تدفق  عالمية؛  حاسوبية  شبكة  عبر 
عبر  الصوتية  المحتويات  تدفق  عالمية؛  حاسوبية  شبكة 

شبكة حاسوبية عالمية. 

In Respect of: Telecommunications; 
communication and telecommunication 
services; telecommunication access services; 
communication by computer; communication 
between computers; telex, telegram and 
telephone services; transmission of data and 
of information by electronic means, computer, 
cable, radio, electronic mail, television, 
communications satellite or other electronic 
means; providing wireless telecommunications 
services; electronic mail services; delivery of 
messages by electronic transmission; wireless 
digital messaging, paging services, and electronic 
mail services; services that enable a user to send 
and/or receive messages through a wireless data 
network; telecommunication access services; 
transmission of digital audio, music, video and 
multimedia content by telecommunications or 
other 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. 

 .In the name of: Apple Incبأسم : أبل انك. 

 ،95014 كاليفورنيا  كوبرتينو،  لوب،  انفينيت   1  : العنوان 
الواليات المتحدة األمريكية 

Address: 1 Infinite Loop, Cupertino, California 
95014, United States of America 

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

Address for Services:  
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) 148 (

 Trade Mark No.: 29742العالمة التجارية رقم : 29742 
 In Class: 41في الصنف : 41 

 Date: 01/08/2016التاريخ : 2016/08/01 
تنظيم  التدريب؛  خدمات  التعليم؛  خدمات   : اجل  من 
وورش  )ان-الين(  المباشرة  والحصص  الحصص  وعقد 
المواد  وتوزيع  والمؤتمرات  التعليمية  والدروس  العمل 
في  والمعلومات  المشورة  تقديم  بها؛  الخاصة  التعليمية 
نشر  )ان-الين(؛  المباشرة  المنشورات  توفير  التعليم؛  مجال 
الفيديو  محتويات  نشر  خدمات  االلكترونية؛  المنشورات 
الرقمية؛  المتعددة  الوسائط  وذات  السمعية  والمحتويات 
األعمال  نشر  للغير؛  التصويرية  واالعمال  النصوص  نشر 
الموسيقية؛ خدمات التصوير الرقمي؛ توفير موقع الكتروني 
الرقمية  الصور  ونشر  ومعاينة  ومشاركة  وتخزين  لتحميل 
من  وغيرها  )ان-الين(  المباشرة  والصحف  والفيديوهات 
خدمات  ؛  بها  المرتبطة  المتعددة  الوسائط  ذات  المواد 
المتعلقة  المعلومات  توفير  )ان-الين(؛  المباشرة  المكتبات 
االحداث  حول  االخبار  توفير  االلكترونية؛  المنشورات  بنشر 
الحالية عبر البرمجيات الحاسوبية؛ خدمات الترفيه وتحديدا 
وذات  الفيديو  ومحتويات  السمعية  المحتويات  توفير 
المحتويات  تأجير  للتنزيل؛  القابلة  غير  المتعددة  الوسائط 
االلعاب  توفير  االذاعية؛  البرامج  توفير  الرقمية؛  الترفيهية 
الحاسوبية المباشرة )ان-الين(؛ توفير موقع الكتروني يشمل 
ي الموسيقى والترفيه؛ اجراء المسابقات؛ 

َ
محتويات في مجال

الشخصية  والتوصيات  التقييمية  واآلراء  المعلومات  توفير 
االذاعية  البرامج  تسجيل  الترفيهية؛  بالمحتويات  الخاصة 
التسجيل  خدمات  ؛  وتحريرها  وانتاجها  والتلفزيونية 
الفيديو  وافالم  الموسيقى  مجاالت  في  والتحرير  واالنتاج 
والرسومات  البصرية  المؤثرات  وابتكار  تصميم  واالفالم؛ 
للغير؛ تقديم المشورة والمعلومات في مجال الترفيه؛ تنظيم 
المهرجانات الموسيقية ومهرجانات االفالم ألغراض ثقافية 
وترفيهية؛ تقديم العروض الحية؛ توفير المرافق للعروض 
الترفيهية  للمناسبات  والحجز  التذاكر  قطع  الحية؛ خدمات 
اللياقة  وتعليم  االستشارة  تقديم  والثقافية؛  والرياضية 
والتمارين  البدنية  باللياقة  الخاصة  المرافق  توفير  البدنية؛ 
الرياضية؛ توفير موقع الكتروني يحتوي على معلومات حول 

التمارين الرياضية واللياقة البدنية؛ النشاطات الرياضية

In Respect of: Education; providing of training; 
arranging and conducting classes, online classes, 
workshops, tutorials, and conferences and 
distributing related course materials; providing 
advice and information in the field of education; 
providing online publications; publishing of 
electronic publications; digital video, audio and 
multimedia publishing services; publication 
of text and graphic works of others; music 
publishing; digital imaging services; providing 
a website for the uploading, storing, sharing, 
viewing and posting of digital images, videos, 
online journals, and other related multimedia 
materials; online library services; providing 
information relating to publishing of electronic 
publications; providing news on current events 
via computer software; entertainment services, 
namely, providing non-downloadable audio, 
video, and multimedia content; rental of digital 
entertainment content; providing radio programs; 
providing online computer games; providing 
a website featuring content in the fields of 
music and entertainment; conducting contests; 
providing information, reviews and personalized 
recommendations of entertainment content; 
recording, production and editing of radio and 
television programs; recording, production and 
editing services in the field of music, videos and 
film; creation of visual effects and graphics for 
others; providing advice and information in the 
field of entertainment; organizing music and film 
festivals for cultural and entertainment purposes; 
presentation of live performances; providing a 
facility for live performances; ticket reservation 
and booking services for entertainment,
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والثقافية  الرياضية  المناسبات  وإدارة  تنظيم  والثقافية؛ 
)ان-الين(  مباشرة  الكترونية  زمنية  جداول  توفير  والفنية؛ 

لألحداث الرياضية والتعليمية والترفيهية.

sporting and cultural events; physical fitness 
consultation and instruction; providing fitness 
and exercise facilities; providing a website 
featuring information regarding exercise and 
fitness; sporting and cultural activities; organizing 
and conducting sporting, cultural and arts events; 
providing online electronic schedules of sporting, 
educational and entertainment events.

 .In the name of: Apple Incبأسم : أبل انك. 

 ،95014 كاليفورنيا  كوبرتينو،  لوب،  انفينيت   1  : العنوان 
الواليات المتحدة األمريكية 

Address: 1 Infinite Loop, Cupertino, California 
95014, United States of America 

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

Address for Services:  

) 149 (

 Trade Mark No.: 29743العالمة التجارية رقم : 29743 
 In Class: 4في الصنف : 4 

 Date: 01/08/2016التاريخ : 2016/08/01 
مواد  الصناعية،  الشحوم  الصناعية،  الزيوت   : اجل  من 
اضافات  المسننات،  زيوت  المحركات،  زيوت  التشحيم، 

الوقود، اضافات لوقود المركبات، وقود المركبات. 

In Respect of: Industrial oils; industrial greases; 
lubricants; engine oils; gear oils; petrol additives; 
additives for fuels for vehicles; fuel for vehicles. 

 In the name of: Bayerische Motoren Werkeبأسم : بايريسك موتورن فيرك اكتينجسلشافت 
Aktiengesellschaft 

 Address: Petuelring 130, 80809 Munchen, DEالعنوان : بتولرينغ 130، 80809 مانشن، دي أي )المانيا( 
(GERMANY) 

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

Address for Services:  
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) 150 (

 Trade Mark No.: 29744العالمة التجارية رقم : 29744 
 In Class: 4في الصنف : 4 

 Date: 01/08/2016التاريخ : 2016/08/01 
مواد  الصناعية،  الشحوم  الصناعية،  الزيوت   : اجل  من 
اضافات  المسننات،  زيوت  المحركات،  زيوت  التشحيم، 

الوقود، اضافات لوقود المركبات، وقود المركبات. 

In Respect of: Industrial oils; industrial greases; 
lubricants; engine oils; gear oils; petrol additives; 
additives for fuels for vehicles; fuel for vehicles. 

 In the name of: Bayerische Motoren Werkeبأسم : بايريسك موتورن فيرك اكتينجسلشافت 
Aktiengesellschaft 

 Address: Petuelring 130, 80809 Munchen, DEالعنوان : بتولرينغ 130، 80809 مانشن، دي أي )المانيا( 
(GERMANY) 

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

Address for Services:  

) 151 (

 Trade Mark No.: 29745العالمة التجارية رقم : 29745 
 In Class: 4في الصنف : 4 

 Date: 01/08/2016التاريخ : 2016/08/01 
مواد  الصناعية،  الشحوم  الصناعية،  الزيوت   : اجل  من 
اضافات  المسننات،  زيوت  المحركات،  زيوت  التشحيم، 

الوقود، اضافات لوقود المركبات، وقود المركبات. 

In Respect of: Industrial oils; industrial greases; 
lubricants; engine oils; gear oils; petrol additives; 
additives for fuels for vehicles; fuel for vehicles. 

 In the name of: Bayerische Motoren Werkeبأسم : بايريسك موتورن فيرك اكتينجسلشافت 
Aktiengesellschaft 

 Address: Petuelring 130, 80809 Munchen, DEالعنوان : بتولرينغ 130، 80809 مانشن، دي أي )المانيا( 
(GERMANY) 

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

Address for Services:  

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام 
ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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) 152 (

 Trade Mark No.: 29746العالمة التجارية رقم : 29746 
 In Class: 4في الصنف : 4 

 Date: 01/08/2016التاريخ : 2016/08/01 
مواد  الصناعية،  الشحوم  الصناعية،  الزيوت   : اجل  من 
اضافات  المسننات،  زيوت  المحركات،  زيوت  التشحيم، 

الوقود، اضافات لوقود المركبات، وقود المركبات. 

In Respect of: Industrial oils; industrial greases; 
lubricants; engine oils; gear oils; petrol additives; 
additives for fuels for vehicles; fuel for vehicles. 

 In the name of: Bayerische Motoren Werkeبأسم : بايريسك موتورن فيرك اكتينجسلشافت 
Aktiengesellschaft 

 Address: Petuelring 130, 80809 Munchen, DEالعنوان : بتولرينغ 130، 80809 مانشن، دي أي )المانيا( 
(GERMANY) 

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

Address for Services:  

) 153 (

 Trade Mark No.: 29747العالمة التجارية رقم : 29747 
 In Class: 4في الصنف : 4 

 Date: 01/08/2016التاريخ : 2016/08/01 
مواد  الصناعية،  الشحوم  الصناعية،  الزيوت   : اجل  من 
اضافات  المسننات،  زيوت  المحركات،  زيوت  التشحيم، 

الوقود، اضافات لوقود المركبات، وقود المركبات. 

In Respect of: Industrial oils; industrial greases; 
lubricants; engine oils; gear oils; petrol additives; 
additives for fuels for vehicles; fuel for vehicles. 

 In the name of: Bayerische Motoren Werkeبأسم : بايريسك موتورن فيرك اكتينجسلشافت 
Aktiengesellschaft 

 Address: Petuelring 130, 80809 Munchen, DEالعنوان : بتولرينغ 130، 80809 مانشن، دي أي )المانيا( 
(GERMANY) 

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

Address for Services:  

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام 
ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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) 154 (

 Trade Mark No.: 29748العالمة التجارية رقم : 29748 
 In Class: 4في الصنف : 4 

 Date: 01/08/2016التاريخ : 2016/08/01 
مواد  الصناعية،  الشحوم  الصناعية،  الزيوت   : اجل  من 
اضافات  المسننات،  زيوت  المحركات،  زيوت  التشحيم، 

الوقود، اضافات لوقود المركبات، وقود المركبات. 

In Respect of: Industrial oils; industrial greases; 
lubricants; engine oils; gear oils; petrol additives; 
additives for fuels for vehicles; fuel for vehicles. 

 In the name of: Bayerische Motoren Werkeبأسم : بايريسك موتورن فيرك اكتينجسلشافت 
Aktiengesellschaft 

 Address: Petuelring 130, 80809 Munchen, DEالعنوان : بتولرينغ 130، 80809 مانشن، دي أي )المانيا( 
(GERMANY) 

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

Address for Services:  

) 155 (

 Trade Mark No.: 29749العالمة التجارية رقم : 29749 
 In Class: 4في الصنف : 4 

 Date: 01/08/2016التاريخ : 2016/08/01 
مواد  الصناعية،  الشحوم  الصناعية،  الزيوت   : اجل  من 
اضافات  المسننات،  زيوت  المحركات،  زيوت  التشحيم، 

الوقود، اضافات لوقود المركبات، وقود المركبات. 

In Respect of: Industrial oils; industrial greases; 
lubricants; engine oils; gear oils; petrol additives; 
additives for fuels for vehicles; fuel for vehicles. 

 In the name of: Bayerische Motoren Werkeبأسم : بايريسك موتورن فيرك اكتينجسلشافت 
Aktiengesellschaft 

 Address: Petuelring 130, 80809 Munchen, DEالعنوان : بتولرينغ 130، 80809 مانشن، دي أي )المانيا( 
(GERMANY) 

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

Address for Services:  
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) 156 (

 Trade Mark No.: 29750العالمة التجارية رقم : 29750 
 In Class: 4في الصنف : 4 

 Date: 01/08/2016التاريخ : 2016/08/01 
مواد  الصناعية،  الشحوم  الصناعية،  الزيوت   : اجل  من 
اضافات  المسننات،  زيوت  المحركات،  زيوت  التشحيم، 

الوقود، اضافات لوقود المركبات، وقود المركبات. 

In Respect of: Industrial oils; industrial greases; 
lubricants; engine oils; gear oils; petrol additives; 
additives for fuels for vehicles; fuel for vehicles. 

 In the name of: Bayerische Motoren Werkeبأسم : بايريسك موتورن فيرك اكتينجسلشافت 
Aktiengesellschaft 

 Address: Petuelring 130, 80809 Munchen, DEالعنوان : بتولرينغ 130، 80809 مانشن، دي أي )المانيا( 
(GERMANY) 

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

Address for Services:  

) 157 (

 Trade Mark No.: 29751العالمة التجارية رقم : 29751 
 In Class: 4في الصنف : 4 

 Date: 01/08/2016التاريخ : 2016/08/01 
مواد  الصناعية،  الشحوم  الصناعية،  الزيوت   : اجل  من 
اضافات  المسننات،  زيوت  المحركات،  زيوت  التشحيم، 

الوقود، اضافات لوقود المركبات، وقود المركبات. 

In Respect of: Industrial oils; industrial greases; 
lubricants; engine oils; gear oils; petrol additives; 
additives for fuels for vehicles; fuel for vehicles. 

 In the name of: Bayerische Motoren Werkeبأسم : بايريسك موتورن فيرك اكتينجسلشافت 
Aktiengesellschaft 

 Address: Petuelring 130, 80809 Munchen, DEالعنوان : بتولرينغ 130، 80809 مانشن، دي أي )المانيا( 
(GERMANY) 

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

Address for Services:  

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام 
ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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) 158 (

 Trade Mark No.: 29752العالمة التجارية رقم : 29752 
 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 02/08/2016التاريخ : 2016/08/02 
 In Respect of: Clothing, footwear, headgearمن اجل : المالبس-ولباس القدم واغطية الرأس 

 In the name of: shareket abna helmi al aqad lelبأسم : شركة ابناء مروان حلمي العقاد للتجارة واالستثمار 
tejarah wa alisteyhmar 

 Address: jineen-jawwal 0599222201العنوان : جنين-جوال 0599222201 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : اشرف جبر -نابلس شارع سفيان عمارة عنتر ط 4 

) 159 (

 Trade Mark No.: 29753العالمة التجارية رقم : 29753 
 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 02/08/2016التاريخ : 2016/08/02 
 In Respect of: Clothing, footwear, headgearمن اجل : المالبس ولباس القدم واغطية الراس 

 In the name of: shareket abna helmi al aqad lelبأسم : شركة ابناء مروان حلمي العقاد للتجارة واالستثمار 
tejarah wa alisteyhmar 

 Address: jineen-jawwal 0599222201العنوان : جنين-جوال 0599222201 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : اشرف جبر -نابلس شارع سفيان عمارة عنتر ط 4 

) 160 (

 Trade Mark No.: 29754العالمة التجارية رقم : 29754 
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 In Class: 5في الصنف : 5 
 Date: 02/08/2016التاريخ : 2016/08/02 

 .In Respect of: Pharmaceutical preparationsمن اجل : مستحضرات صيدالنية 

 In the name of: Takeda GmbHبأسم : تاكيدا جي إم بي إتش 

 78467  ،2 جولدن-شتراسه   – كيه  واي  بي   : العنوان 
كونستانز، ألمانيا. 

Address: .Byk-Gulden-Str. 2, 78467 Konstanz, 
German 

عنوان التبليغ : سماس للملكية الفكرية ص ب 219 نابلس 
_فلسطبن 

) 161 (

 Trade Mark No.: 29757العالمة التجارية رقم : 29757 
 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 03/08/2016التاريخ : 2016/08/03 
 In Respect of: Clothing, footwear, headgearمن اجل : المالبس ولباس القدم و أغطية الرأس. 

 In the name of: khalil jawdat saleh himmoبأسم : خليل جودت صالح حمو 

 Address: nablus - sharea peqar - amaret himmoالعنوان : نابلس - شارع بيجر - عمارة حمو 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : نابلس - شارع فلسطين - عمارة التميمي ط 3 

 ) 162 (

 Trade Mark No.: 29760العالمة التجارية رقم : 29760 
 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 03/08/2016التاريخ : 2016/08/03 
غذائية  مكمالت  المعدنية؛  الغذائية  المكمالت   : اجل  من 
الفيتامينات؛  مستحضرات  الفيتامينات؛  أقراص  معدنية؛ 

كبسوالت األدوية؛ مستحضرات الفيتامينات المتنوعة. 

In Respect of: Mineral nutritional supplements; 
Mineral food supplements; Vitamin tablets; 
Vitamin preparations; Capsules for medicines; 
Mixed vitamin preparations. 

 .In the name of: LG Life Sciences, Ltdبأسم : أل جي اليف سينسيز، ليميتد 
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 ,Address: 58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoulالعنوان : 58 سيميونان- رو ، جونغنو-جو، سيئول، كوريا 
Korea 

.ب  - ص  الفكرية  للملكية  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
4472 البيرة 

Address for Services:  

) 163 (

 Trade Mark No.: 29761العالمة التجارية رقم : 29761 
 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 03/08/2016التاريخ : 2016/08/03 
رئيسي  وبشكل  الصحّية  الوظيفية  األغذية   : اجل  من 
السمك  زيت  السمك؛  مستخلصات  أساسها  التي 
رئيسي  وبشكل  الصحّية  الوظيفية  األغذية  للطعام؛ 
األغذية  البحرية؛  الطحالب  مستخلصات  أساسها  التي 
أساسها  التي  رئيسي  وبشكل  الصحّية  الوظيفية 

مستخلصات النباتات. 

In Respect of: Health functional food mainly 
based on fish extracts; Fish oil for food; Health 
functional food mainly based on sea algae 
extracts; Health functional food mainly based on 
plant extracts. 

 .In the name of: LG Life Sciences, Ltdبأسم : أل جي اليف سينسيز، ليميتد 

 ,Address: 58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoulالعنوان : 58 سيميونان- رو ، جونغنو-جو، سيئول، كوريا 
Korea 

.ب  - ص  الفكرية  للملكية  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
4472 البيرة 

Address for Services:  

) 164 (

 Trade Mark No.: 29762العالمة التجارية رقم : 29762 
 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 03/08/2016التاريخ : 2016/08/03 
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من اجل : المستحضرات الخاصة بتبييض األقمشة وغيرها 
من المواد التي تستخدم في غسيل المالبس ومستحضرات 
التنظيف والصقل والكشط ، الصابون- مستحضرات تجميل 

غسول ) لوشن ( للشعر منظفات اسنان 

In Respect of: Bleaching preparations and 
other substances for laundry use;cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations; 
soaps;perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions; dentifrices 

 In the name of: ODAI ISSAM ABU BAKERبأسم : عدي عصام عبد الرزاق ابو بكر 

 Address: NABLUS HAY TEEBAH 0599066870العنوان : نابلس - حي طيبه - 0599066870 

 Address for Services:   NABLUS HAY TEEBAHعنوان التبليغ : نابلس - حي طيبه - 0599066870 
0599066870

) 165 (

 Trade Mark No.: 29763العالمة التجارية رقم : 29763 
 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 04/08/2016التاريخ : 2016/08/04 
بيع  مجال  في  واالعالن  المهنية  االعمال   : اجل  من 

الحلويات 
In Respect of: advertising in sweets markting 

 In the name of: MOHAMMAD KHADER ISSAبأسم : محمد خضر عيسى ابو تركي 
ABU TURKY 

 Address: AL KHALILالعنوان : الخليل 0599944223 عين سارة 

Address for Services:   AL KHALILعنوان التبليغ : الخليل 0599944223 عين سارة 

) 166 (

 Trade Mark No.: 29764العالمة التجارية رقم : 29764 
 In Class: 38في الصنف : 38 

 Date: 04/08/2016التاريخ : 2016/08/04 
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عبر  والصور  الرسائل  نقل   ، بالتلفزيون  البث   : اجل  من 
)خدمات  االلكترونية  النشرات  لوحات  خدمات   ، الكمبيوتر 

اتصاالت( ، وكاالت االنباء 

In Respect of: Broadcasting (Television) , 
Computer aided transmission of messages 
and images , Electronic bulletin board 
services,[telecommunications services] , News 
agencies 

 In the name of: Sharekat Donya Alwatanبأسم : شركة دنيا الوطن للدعاية واالعالم عاديه عامه 
Leldeaya Welealam Adeya Aama 

-Address: Ramallah- Betonya- Alsharea Alraeseالعنوان : رام الله - بيتونيا - الشارع الرئيسي - عمارة الطاهر 
Amart Altaher 

3جوال  الطابق  شعيب-  عمارة  ركب-  شارع   : التبليغ  عنوان 
 0595308010

Address for Services:  

) 167 (

 Trade Mark No.: 29765العالمة التجارية رقم : 29765 
 In Class: 11في الصنف : 11 

 Date: 04/08/2016التاريخ : 2016/08/04 
والطبخ،  البخار،  وتوليد  والتدفئة  االنارة  اجهزة   : اجل  من 
والشؤون  المياه  وتوريد  والتهوية  والتجفيف  والتبريد 

الصحية 

In Respect of: Apparatus for lighting, heating, 
steam generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, water supply and sanitary purposes. 

 In the name of: Philip Morris Products S.Aبأسم : فليب موريس برودكتس اس ايه 

 Address: Quai Jeanrenaud 3, Neuchatel,2000العنوان : كواي جينيرينود 3؛ 2000 نوشاتيل - سويسرا 
Switzerland 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 4472 البيرة - هاتف رقم 2989760/1 

) 168 (

 Trade Mark No.: 29766العالمة التجارية رقم : 29766 
 In Class: 34في الصنف : 34 

 Date: 04/08/2016التاريخ : 2016/08/04 
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السجائر،  السيجار،  ويشمل  مصنع  أو  خام  تبغ   : اجل  من 
بشكل  السجائر  لف  في  المستخدم  التبغ  الصغير،  اليجار 
شخصي، تبغ الغليون، تبغ المضغ، تبغ االستنشاق »الشم«، 
بدائل التبغ )ليست لغايات طبية( أغرض المدخن، وتشمل 
ورق السجائر واألنابيب، فالتر السجائر، علب التبغ، صناديق 
ثمينة،  مواد  من  المصنوعة  غير  والمنضفات  السجائر 
المسبوكة أو المغلفة بها، الغاللين، أدوات )عدة( الجيب للف 

السجائر، الوالعات، أعواد الثقاب. 

In Respect of: tobacco, raw or manufactured; 
tobacco products, including cigars, cigarettes, 
cigarillos, tobacco for roll own cigarettes, 
pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, 
kretek; snus; tobacco substitutes (not for medical 
purposes); smokers; articles; including cigarette 
paper and tubes; cigarette filters, tobacco tins, 
cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket 
apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches. 

 In the name of: Philip Morris Products S.Aبأسم : فيليب مورس برودكتس اس ايه 

 ,Address: Quai Jeanrenaud 3, Neuchatel, 2000العنوان : كواي جينيرينود 3، 2000 نوشاتيل - سويسرا 
Switzerland 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 4472 البيرة - هاتف رقم 2989760/1 

) 169 (

 Trade Mark No.: 29767العالمة التجارية رقم : 29767 
 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 04/08/2016التاريخ : 2016/08/04 
االعمال  وتوجيه  وادارة  واالعالن  الدعاية  خدمات   : اجل  من 

وتفعيل النشاط المكتبي 
In Respect of: Advertising; business management; 
business administration; office functions. 

 In the name of: Philip Morris Products S.Aبأسم : فيليب مورس برودكتس اس ايه 

 ,Address: Quai Jeanrenaud 3, Neuchatel, 2000العنوان : كواي جينيرينود 3، 2000 نوشاتيل - سويسرا 
Switzerland 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 4472 البيرة - هاتف رقم 2989760/1 

) 170 (

 Trade Mark No.: 29768العالمة التجارية رقم : 29768 
 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 04/08/2016التاريخ : 2016/08/04 
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من اجل : اآلالت واالجهزة المستعملة في الشؤون العلمية 
والمساحة والكهرباء )بما فيها الالسلكي( واألجهزة واالدوات 
الوزن  واجهزة  وآالت  والبصرية  والسينمائية  الفونوغرافية 
والقياس واعطاء االشارات والضبط واالنقاذ والتعليم وآالت 
الحاسبة  النقود واآلالت  النقود والفوتوغرافات وعدادات  عد 

وأجهزة اطفاء الحريق. 

In Respect of: batteries for electronic cigarettes; 
batteries for electronic devices that are used for 
heating tobacco; USB chargers for electronic 
devices that are used for heating tobacco; car 
chargers for electronic cigarettes; car chargers for 
devices that are used for heating tobacco; battery 
chargers for electronic cigarette. 

 In the name of: Philip Morris Products S.Aبأسم : فيليب مورس برودكتس اس ايه 

 ,Address: Quai Jeanrenaud 3, Neuchatel, 2000العنوان : كواي جينيرينود 3، 2000 نوشاتيل - سويسرا 
Switzerland 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 4472 البيرة - هاتف رقم 2989760/1 

) 171 (

 Trade Mark No.: 29769العالمة التجارية رقم : 29769 
 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 07/08/2016التاريخ : 2016/08/07 
من اجل : عصير ونكتار الفواكه، مشروبات الفواكه والعصائر 
المنكهة،  المنبهة  العصائر  فواكه،  قطع  على  تحتوي  التي 
المشروبات المنكهة، المشروبات الفوارة، المشروبات الغازية 
غير الكحولية، مشروبات الطاقة، مشروبات الفواكه الكثيفة، 

مشروبات الشعير غير الكحولية. 

In Respect of: Fruit Juice and Nectar, Fruit Drink 
and Float with fruit pieces, Flavored Cordial, 
Flavored Drink, Sparkling Drink, Carbonated 
Soft Drink, Energy Drink, Smoothie Drink and 
Non- Alcoholic Malt Beverage. 

برودكشن  اند  بوتيلينج  فور  فاكتوري  جوس  أرو   : بأسم 
المحدودة 

In the name of: ARROW JUICE FACTORY FOR 
BOTTLING AND PRODUCTION CO. LTD. 

بريد  صندوق  الطابق4،  الصناعية،  جدة  مدينة   : العنوان 
5981 المملكة العربية السعودية. 

Address: Jeddah Industrial City, Phase 4, P O 
Box 5981, Kingdom of Saudi Arabia 

.ب  - ص  الفكرية  للملكية  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
4472 البيرة 

Address for Services:  

مالحظة : العالمة تشتمل على اللون االحمر واللون االخضر. 
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) 172 (

 Trade Mark No.: 29770العالمة التجارية رقم : 29770 
 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 07/08/2016التاريخ : 2016/08/07 
 In Respect of: Olives and Olive oilمن اجل : زيت وزتون 

 In the name of: Ibrahim Amin Shadeedبأسم : ابراهيم امين شديد 

 Address: Illar -Tulkarmالعنوان : عالر- طولكرم 0599525654 

Address for Services:   Illar -Tulkarmعنوان التبليغ : عالر- طولكرم 0599525654 

) 173 (

 Trade Mark No.: 29771العالمة التجارية رقم : 29771 
 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 07/08/2016التاريخ : 2016/08/07 
من اجل : األغذية الخفيفة الجاهزة لألكل التي تتكّون أساسا 
الذرة،  دقيق  رقائق  الذرة،  رقائق  ذلك  في  بما  الحبوب،  من 
والوجبات  ح 

ّ
الممل الجاف  الكعك  المقرمشات،  األرز،  رقائق 

البشار  المفرقع؛  الفشار  لة؛ 
ّ
والمشك المنفوخة  الخفيفة 

والفول السوداني المغطى بالحلوى؛ وجبات الطعام الخفيفة 
التي اساسها الحبوب والنبات الحبيبي، صلصات التغميس 

للوجبات الخفيفة. 

In Respect of: Ready to eat snack foods consisting 
primarily of grains, including corn chips, tortilla 
chips, rice chips, crackers, pretzels and puffed 
and extruded snacks; popped popcorn; candy 
coated popcorn and peanuts; snack foods having 
a grain or cereal base, snack food dips. 

 .In the name of: PepsiCo, Incبأسم : بيبسيكو، إنك. 

نيويورك  بيورجيس،   ، روود  هيل  أندرسون   700  : العنوان 
10577، الواليات المتحدة األمريكية 

Address: 700 Anderson Hill Road, Purchase, 
New York, N.Y. 10577, U.S.A. 

.ب  - ص  الفكرية  للملكية  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
4472 البيرة 

Address for Services:  
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) 174 (

 Trade Mark No.: 29772العالمة التجارية رقم : 29772 
 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 07/08/2016التاريخ : 2016/08/07 
من اجل : الحواسيب اللوحية العاملة باللمس، الساعات الذكية، 
آر)،  في  (دي  الرقمية  الفيديو  مسجالت  المراقبة،  كاميرات 
الحواسيب الشخصية المحمولة، شاشات التلفاز، أجهزة التلفاز، 
أقراص  مشغالت  األحبار،  الهواتف،  السماعات،  الشواحن، 
الفيديو الرقمية، لوحات مفاتيح الحواسيب، كاميرات الفيديو 
أجهزة  التلفاز،  استقبال  أجهزة  الصوت،  مكبرات  الرقمية، 
المنزلي،  المسرح  السماعات ألجهزة  بعد،  بالتلفاز عن  التحكم 
المستقبالت الصوتية المرئية ألجهزة المسرح المنزلي، أجهزة 

العرض العاملة بالتسليط الضوئي ألجهزة المسرح المنزل. 

In Respect of: Tablets , smartwatch , surveillance 
cameras , DVR , laptops , TVs monitors , Television 
apparatus, chargers , speakers , headphone , 
Toners, Players (DVD --- ), Computer keyboards, 
Camcorders, Loudspeakers, Television receivers; 
Television remote controllers; Speakers for home 
theaters; Audio-Video [AV] receivers for home 
theaters; Projectors for home theaters. 

 In the name of: Best Buy for Online Shoppingبأسم : مؤسسة أفضل شراء للتسوق عبر اإلنترنيت 

 ,Address: Swefieh Zahran Street, Galleria Mallالعنوان : شارع الصويفية زهران، جاليريا مول، عمان، األردن 
Amman, Jordan 

.ب  - ص  الفكرية  للملكية  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
4472 البيرة 

Address for Services:  

) 175 (

 Trade Mark No.: 29773العالمة التجارية رقم : 29773 
 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 07/08/2016التاريخ : 2016/08/07 
تجميع  خدمات  بالتجزئة،  البيع  متاجر  اخدمات   : اجل  من 
لتمكين  اآلخرين  لمصلحة  البضائع  من  واسعة  تشكيله 
العاملة  اللوحية  الحواسيب  وشراء  مشاهدة  من  الزبائن 
مسجالت  و  المراقبة  كاميرات  و  الذكية  الساعات  و  باللمس 
الفيديو الرقمية (دي في آر) و الحواسيب الشخصية المحمولة 

و شاشات التلفاز و أجهزة التلفاز و الشواحن و السماعات

In Respect of: Retail store services; the bringing 
together, for the benefit of others, of a variety of 
goods, enabling customers to conveniently view 
and purchase “ tablets , smart watch , surveillance 
cameras , DVR , laptops , TVs monitors , 
Television apparatus, chargers , speakers ,
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و الهواتف و األحبار و مشغالت أقراص الفيديو الرقمية و لوحات 
مفاتيح الحواسيب و كاميرات الفيديو الرقمية و مكبرات الصوت 
و  بعد  عن  بالتلفاز  التحكم  أجهزة  و  التلفاز  استقبال  أجهزة  و 
الصوتية  المستقبالت  و  المنزلي  المسرح  ألجهزة  السماعات 
العاملة  العرض  أجهزة  و  المنزلي  المسرح  ألجهزة  المرئية 
بالتسليط الضوئي ألجهزة المسرح المنزلي بالشكل المناسب«. 
تسويق عبراالنترنت ، تجارة االجهزة الخلوية بكافة مستلزماتها. 

headphone , Toners, Players (DVD --- 
), Computer keyboards, Camcorders, 
Loudspeakers, Television receivers; Television 
remote controllers; Speakers for home theaters; 
Audio-Video [AV] receivers for home theaters; 
Projectors for home theaters” . Online marketing 
, Trade setups all cellular accessories. 

 In the name of: Best Buy for Online Shoppingبأسم : مؤسسة أفضل شراء للتسوق عبر اإلنترنيت 

 ,Address: Swefieh Zahran Street, Galleria Mallالعنوان : شارع الصويفية زهران، جاليريا مول، عمان، األردن 
Amman, Jordan 

.ب  - ص  الفكرية  للملكية  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
4472 البيرة 

Address for Services:  

) 176 (

 Trade Mark No.: 29774العالمة التجارية رقم : 29774 
 In Class: 11في الصنف : 11 

 Date: 07/08/2016التاريخ : 2016/08/07 
والطهي  البخار  وتوليد  والتدفئة  لإلنارة  اجهزة   : اجل  من 
واألغراض  المياه  وتوريد  والتهوية  والتجفيف  والتبريد 

الصحية. 

In Respect of: 11. Apparatus for lighting, heating, 
steam generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, water supply and sanitary purposes. 

 In the name of: eid indrawos hanna dahdalبأسم : عيد اندراوس حنا دحدل 

 Address: Ramallah, al ahliyya street, alasaadالعنوان : رام الله الطيرة 
building, 1 floor 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام الله، شارع الكلية االهلية، عمارة االسعد، ط1 

) 177 (

 Trade Mark No.: 29775العالمة التجارية رقم : 29775 
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 In Class: 35في الصنف : 35 
 Date: 07/08/2016التاريخ : 2016/08/07 

 In Respect of: ADVERTISING , BUSINESSمن اجل : االعالن و ادارة االعمال و كل ما في الصنف 35 
MANAGEMENT AND ALL GOODS IN CLASS 35 

 In the name of: SHAREKAT LAMAR LELبأسم : شركة المار للمطاعم و االستثمار 
MATAAEM WA ESTHMAR 

 Address: RAMALLAH - BO 1049العنوان : رام الله - ص.ب 1049 

Address for Services:   RAMALLAH - BO 1049عنوان التبليغ : رام الله - ص.ب 1049 

) 178 (

 Trade Mark No.: 29776العالمة التجارية رقم : 29776 
 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 07/08/2016التاريخ : 2016/08/07 
 In Respect of: SERVICES FOR PROVIDINGمن اجل : خدمات توفير االطعمة و المشروبات 

FOOD AND DRINK 
 In the name of: SHAREKAT LAMAR LELبأسم : شركة المار للمطاعم و االستثمار 

MATAAEM WA ESTHMAR 
 Address: RAMALLAH - BO 1049العنوان : رام الله - ص.ب 1049 

Address for Services:   RAMALLAH - BO 1049عنوان التبليغ : رام الله - ص.ب 1049 

) 179 (

 Trade Mark No.: 29777العالمة التجارية رقم : 29777 
 In Class: 31في الصنف : 31 

 Date: 08/08/2016التاريخ : 2016/08/08 
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البساتين  ، ومنتجات  الزراعية  والمنتجات  الغالل   : من اجل 
 ، الحية  الحيوانات   ، اخرى  فئات  في  الواردة  غير  والغابات 
والزهور  والنباتات  البذور   ، الطازجة  والخضروات  الفواكه 
الشعير   ، بالحيوانات  الخاصة  الغذائية  المواد   ، الطبيعية 

المنبت )الملت( 

In Respect of: Grains and agricultural, 
horticultural and forestry products not included 
in other classes; live animals; fresh fruits and 
vegetables; seeds, natural plants and flowers; 
foodstuffs for animals, malt. 

 In the name of: Sharekat Aljothor Lela›alafبأسم : شركة الجدور لالعالف مساهمة خصوصية 
Mosahama Khososeya 

 Address: Albiereh Almanteqa Alsenaye›eyaالعنوان : البيرة المنطقة الصناعية 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام الله - عمارة طنوس الطابق الخامس 

) 180 (

 Trade Mark No.: 29778العالمة التجارية رقم : 29778 
 In Class: 34في الصنف : 34 

 Date: 08/08/2016التاريخ : 2016/08/08 
 ;In Respect of: Tobacco; smokers› articlesمن اجل : التبغ وادوات المدخنين والثقاب 

matches 
 In the name of: shariket abna omar shawerبأسم : شركة ابناء عمر شاور للتجارةالعامة 

liltijarah al ameh 
 Address: qalqelyeh tel- 29240026العنوان : قلقلية -تلفون 23940026/09 

Address for Services:   qalqelyeh tel- 29240026عنوان التبليغ : قلقلية -تلفون 23940026/09 

) 181 (

 Trade Mark No.: 29779العالمة التجارية رقم : 29779 
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 In Class: 19في الصنف : 19 
 Date: 08/08/2016التاريخ : 2016/08/08 

من اجل : مواد بناء )غير معدنية(، أنابيب قاسية غير معدنية 
للمباني، اسفلت وزفت وقار، مباني غير معدنية قابلة للنقل، 

نصب )مجسمات( غير معدنية 

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. 

بأسم : شركة الفيل لتسويق االسمنت ومواد البناء والتجارة 
العامة 

In the name of: Sharekat Alfeel Litasweq 
Alesment Wamawad Albena Waltejara Alama 

والتعليم  التربية  مديرية  مقابل  الجرمق  عمارة   : العنوان 
الشرفة البيرة 

Address: Emaret Aljormoq Moqabel Moderiyat 
Altarbiya Waltaleem Alsharafa Albeireh 

عنوان التبليغ : عمارة الجرمق مقابل مديرية التربية والتعليم 
الشرفة البيرة جوال 0599109196 

Address for Services:  

) 182 (

 Trade Mark No.: 29780العالمة التجارية رقم : 29780 
 In Class: 19في الصنف : 19 

 Date: 08/08/2016التاريخ : 2016/08/08 
من اجل : مواد بناء )غير معدنية(، أنابيب قاسية غير معدنية 
للمباني، اسفلت وزفت وقار، مباني غير معدنية قابلة للنقل، 

نصب )مجسمات( غير معدنية 

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. 

بأسم : شركة الفيل لتسويق االسمنت ومواد البناء والتجارة 
العامة 

In the name of: Sharekat Alfeel Litasweq 
Alesment Wamawad Albena Waltejara Alama 

والتعليم  التربية  مديرية  مقابل  الجرمق  عمارة   : العنوان 
الشرفة البيرة 

Address: Emaret Aljormoq Moqabel Moderiyat 
Altarbiya Waltaleem Alsharafa Albeireh 

عنوان التبليغ : عمارة الجرمق مقابل مديرية التربية والتعليم 
الشرفة البيرة جوال 0599109196 

Address for Services:  
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) 183 (

 Trade Mark No.: 29781العالمة التجارية رقم : 29781 
 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 08/08/2016التاريخ : 2016/08/08 
االيواء  والمشروبات-  االطعمة  توفير  خدمات   : اجل  من 

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

المساهمة  للمأكوالت  وي  أون  بيتزا  مطاعم  شركة   : بأسم 
الخصوصية المحدودة 

In the name of: sharekt nattaem pizza on wey lel 
makolat almusahma al khososia al mahdoda 

العنوان : جنين شارع الناصرة بجانب مكتب تكسي خروبة 
 0598444009

Address: jenin alnasra stret bejaneb maktab taxe 
kharobe 

عنوان التبليغ : جنين شارع حيفا دوار الداخلية بجانب اتحاد 
المقاولين 0569200021 

Address for Services:  

) 184 (

 Trade Mark No.: 29782العالمة التجارية رقم : 29782 
 In Class: 41في الصنف : 41 

 Date: 09/08/2016التاريخ : 2016/08/09 
,التدريب,الترفيه,االنشطه  والتهذيب  التعليم   : اجل  من 

الثقافيه 
In Respect of: Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities 

والتعليم  لالبتكار  هاوس  نولج  مدارس  شركة   : بأسم 
مساهمة خصوصية محدوده 

In the name of: sharekat madares knowledge 
house 

 Address: ramallahالعنوان : رام الله 
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Address for Services:   ramallahعنوان التبليغ : رام الله 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام 
ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

) 185 (

 Trade Mark No.: 29783العالمة التجارية رقم : 29783 
 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 09/08/2016التاريخ : 2016/08/09 
البسكويت  البسكويت،  الشوكوالته،  الحلويات،   : اجل  من 
الهش، بسكويت مكون من رقائق )بسكويت ويفر(، الكيك 

أو الكعك 

In Respect of: Confectionery, chocolate, biscuits, 
crackers, wafers, cakes 

 In the name of: YILDIZ HOLDING ANONIMبأسم : يلديز هولدينج أنونيم شيركيتي 
SIRKETI 

العنوان : كيسيكلى ماهاليسى شيشمى شيكمازي سوكاك 
نو:1/6 أوسكودار / اسطنبول، تركيا 

Address: Kisikli Mahallesi, Cesme Cikmazi 
Sokak No:6/1 Uskudar / Istanbul, Turkey 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : بيت لحم 

) 186 (

 Trade Mark No.: 29784العالمة التجارية رقم : 29784 
 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 07/08/2016التاريخ : 2016/08/07 
البسكويت  البسكويت،  الشوكوالته،  الحلويات،   : اجل  من 
الهش، بسكويت مكون من رقائق )بسكويت ويفر(، الكيك 

أو الكعك 

In Respect of: Confectionery, chocolate, biscuits, 
crackers, wafers, cakes 

 In the name of: YILDIZ HOLDING ANONIMبأسم : يلديز هولدينج أنونيم شيركيتي 
SIRKETI 

العنوان : كيسيكلى ماهاليسى شيشمى شيكمازي سوكاك 
نو:1/6 أوسكودار / اسطنبول، تركيا 

Address: Kisikli Mahallesi, Cesme Cikmazi 
Sokak No:6/1 Uskudar / Istanbul, Turkey 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : بيت لحم 



129 2017/4/26العـدد الثامن عشر

) 187 (

 Trade Mark No.: 29785العالمة التجارية رقم : 29785 
 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 09/08/2016التاريخ : 2016/08/09 
االصطناعية؛  والقهوة  والكاكاو  والشاي  القهوة   : اجل  من 
المصنوعة  والمستحضرات  الدقيق  والساغو؛  التابيوكا  األرز؛ 
الصالحة  المثلجات  والحلويات؛  والفطائر  الخبز  الحبوب؛  من 
الخميرة  األسود؛  والعسل  النحل  عسل  السكر،  لالكل؛ 
ومسحوق الخبيز؛ الملح؛ الخردل؛ الخل، الصلصات )التوابل(؛ 
الفطائر  بها  والمعنى  الخبيز  منتجات  الثلج؛  البهارات؛ 
بيتزا،  بالفواكه(،  )كيك  وتورتات  وكعك  والدونات  والكيك 
حلوي  الجاهزة،  الكيك  خلطات  الكيك،  حلوى  سندويشات، 
وحلويات  المخبوزة  الحلويات  بها  والمعنى  الطعام  بعد  ما 
الشوكوالتة؛ الحلويات وحلوي ما بعد الطعام المصنوعة من 
الطحين؛ جلي ملكي لالستهالك البشري، شمع النحل )عكبر( 
العطرية،  الزيوت  بخالف  منكهات  البشري؛  لالستهالك 
سميد،  للطعام،  دقيق  البندورة؛  صلصة  الفانيال،  منكهات 
نشا للطعام، حبيبات السكر، مكعبات السكر، مسحوق السكر؛ 
للدهن،  قابلة  شوكوالتة  الشوكوالتة،  اصابع  الشوكوالتة، 
الحلوى، البسكويت، الويفر، البسكويت الهش؛ شراب الدبس 

للطعام 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa and artificial 
coffee; rice; tapioca and sago; flour and 
preparations made from cereals; bread, pastry 
and confectionery; edible ices; sugar, honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; 
vinegar, sauces (condiments); spices; ice; bakery 
products, namely, pies, cakes, donuts, muffins, 
tarts, pizzas, sandwiches, puddings, ready 
cake mixes; desserts, namely, bakery desserts, 
chocolate desserts, desserts confectionery and 
desserts made of flour; royal jelly for human 
consumption, propolis for human consumption; 
flavorings, other than essential oils, vanilla 
flavorings, tomato sauce; flour for food, 
semolina, starch for food; granulated sugar, cube 
sugar, powdered sugar; chocolates, chocolate 
bars, chocolate - based spreads; candies, biscuits, 
wafers, crackers; molasses syrup for food. 

 In the name of: KONYA SEKER SANAYI VEبأسم : كونيا سيكير ساناي في تيكاريت انونيوم سيركتي 
TICARET ANONIM SIRKETI 

 - ميرام  رقم:19  اوزيري  يولو  بيسيهير  ايسكاي   : العنوان 
كونيا/ تركيا 

Address: Eski Beysehir Yolu Uzeri No:19 
MERAM - KONYA/ TURKEY 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : بيت لحم 

) 188 (

 Trade Mark No.: 29786العالمة التجارية رقم : 29786 
 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 09/08/2016التاريخ : 2016/08/09 
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االصطناعية؛  والقهوة  والكاكاو  والشاي  القهوة   : اجل  من 
المصنوعة  والمستحضرات  الدقيق  والساغو؛  التابيوكا  األرز؛ 
الصالحة  المثلجات  والحلويات؛  والفطائر  الخبز  الحبوب؛  من 
الخميرة  األسود؛  والعسل  النحل  عسل  السكر،  لالكل؛ 
ومسحوق الخبيز؛ الملح؛ الخردل؛ الخل، الصلصات )التوابل(؛ 
الفطائر  بها  والمعنى  الخبيز  منتجات  الثلج؛  البهارات؛ 
بيتزا،  بالفواكه(،  )كيك  وتورتات  وكعك  والدونات  والكيك 
حلوي  الجاهزة،  الكيك  خلطات  الكيك،  حلوى  سندويشات، 
وحلويات  المخبوزة  الحلويات  بها  والمعنى  الطعام  بعد  ما 
الشوكوالتة؛ الحلويات وحلوي ما بعد الطعام المصنوعة من 
الطحين؛ جلي ملكي لالستهالك البشري، شمع النحل )عكبر( 
العطرية،  الزيوت  بخالف  منكهات  البشري؛  لالستهالك 
سميد،  للطعام،  دقيق  البندورة؛  صلصة  الفانيال،  منكهات 
نشا للطعام، حبيبات السكر، مكعبات السكر، مسحوق السكر؛ 
للدهن،  قابلة  شوكوالتة  الشوكوالتة،  اصابع  الشوكوالتة، 
الحلوى، البسكويت، الويفر، البسكويت الهش؛ شراب الدبس 

للطعام 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa and artificial 
coffee; rice; tapioca and sago; flour and 
preparations made from cereals; bread, pastry 
and confectionery; edible ices; sugar, honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; 
vinegar, sauces (condiments); spices; ice; bakery 
products, namely, pies, cakes, donuts, muffins, 
tarts, pizzas, sandwiches, puddings, ready 
cake mixes; desserts, namely, bakery desserts, 
chocolate desserts, desserts confectionery and 
desserts made of flour; royal jelly for human 
consumption, propolis for human consumption; 
flavorings, other than essential oils, vanilla 
flavorings, tomato sauce; flour for food, 
semolina, starch for food; granulated sugar, cube 
sugar, powdered sugar; chocolates, chocolate 
bars, chocolate - based spreads; candies, biscuits, 
wafers, crackers; molasses syrup for food. 

 In the name of: KONYA SEKER SANAYI VEبأسم : كونيا سيكير ساناي في تيكاريت انونيوم سيركتي 
TICARET ANONIM SIRKETI 

 - ميرام  رقم:19  اوزيري  يولو  بيسيهير  ايسكاي   : العنوان 
كونيا/ تركيا 

Address: Eski Beysehir Yolu Uzeri No:19 
MERAM - KONYA/ TURKEY 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : بيت لحم 

) 189 (

 Trade Mark No.: 29788العالمة التجارية رقم : 29788 
 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 09/08/2016التاريخ : 2016/08/09 
االصطناعية؛  والقهوة  والكاكاو  والشاي  القهوة   : اجل  من 
المصنوعة  والمستحضرات  الدقيق  والساغو؛  التابيوكا  األرز؛ 
الصالحة  المثلجات  والحلويات؛  والفطائر  الخبز  الحبوب؛  من 
لالكل؛ السكر، عسل النحل والعسل األسود؛ الخميرة ومسحوق 
البهارات؛  )التوابل(؛  الصلصات  الخل،  الخردل؛  الملح؛  الخبيز؛ 
الثلج؛ منتجات الخبيز والمعنى بها الفطائر والكيك والدونات 
حلوى  سندويشات،  بيتزا،  بالفواكه(،  )كيك  وتورتات  وكعك 
الكيك، خلطات الكيك الجاهزة، حلوي ما بعد الطعام والمعنى 
الحلويات  الشوكوالتة؛  وحلويات  المخبوزة  الحلويات  بها 

وحلوي ما بعد الطعام المصنوعة من الطحين؛ 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa and artificial 
coffee; rice; tapioca and sago; flour and 
preparations made from cereals; bread, pastry 
and confectionery; edible ices; sugar, honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; 
vinegar, sauces (condiments); spices; ice; bakery 
products, namely, pies, cakes, donuts, muffins, 
tarts, pizzas, sandwiches, puddings, ready 
cake mixes; desserts, namely, bakery desserts, 
chocolate desserts, 
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)عكبر(  النحل  شمع  البشري،  لالستهالك  ملكي  جلي 
العطرية،  الزيوت  بخالف  منكهات  البشري؛  لالستهالك 
سميد،  للطعام،  دقيق  البندورة؛  صلصة  الفانيال،  منكهات 
نشا للطعام، حبيبات السكر، مكعبات السكر، مسحوق السكر؛ 
للدهن،  قابلة  شوكوالتة  الشوكوالتة،  اصابع  الشوكوالتة، 
الحلوى، البسكويت، الويفر، البسكويت الهش؛ شراب الدبس 

للطعام 

desserts confectionery and desserts made of flour; 
royal jelly for human consumption, propolis 
for human consumption; flavorings, other 
than essential oils, vanilla flavorings, tomato 
sauce; flour for food, semolina, starch for food; 
granulated sugar, cube sugar, powdered sugar; 
chocolates, chocolate bars, chocolate - based 
spreads; candies, biscuits, wafers, crackers; 
molasses syrup for food. 

 In the name of: KONYA SEKER SANAYI VEبأسم : كونيا سيكير ساناي في تيكاريت انونيوم سيركتي 
TICARET ANONIM SIRKETI 

 - ميرام  رقم:19  اوزيري  يولو  بيسيهير  ايسكاي   : العنوان 
كونيا/ تركيا 

Address: Eski Beysehir Yolu Uzeri No:19 
MERAM - KONYA/ TURKEY 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : بيت لحم 

) 190 (

 Trade Mark No.: 29789العالمة التجارية رقم : 29789 
 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 09/08/2016التاريخ : 2016/08/09 
االصطناعية؛  والقهوة  والكاكاو  والشاي  القهوة   : اجل  من 
المصنوعة  والمستحضرات  الدقيق  والساغو؛  التابيوكا  األرز؛ 
الصالحة  المثلجات  والحلويات؛  والفطائر  الخبز  الحبوب؛  من 
الخميرة  األسود؛  والعسل  النحل  عسل  السكر،  لالكل؛ 
ومسحوق الخبيز؛ الملح؛ الخردل؛ الخل، الصلصات )التوابل(؛ 
الفطائر  بها  والمعنى  الخبيز  منتجات  الثلج؛  البهارات؛ 
بيتزا،  بالفواكه(،  )كيك  وتورتات  وكعك  والدونات  والكيك 
حلوي  الجاهزة،  الكيك  خلطات  الكيك،  حلوى  سندويشات، 
وحلويات  المخبوزة  الحلويات  بها  والمعنى  الطعام  بعد  ما 
الشوكوالتة؛ الحلويات وحلوي ما بعد الطعام المصنوعة من 
الطحين؛ جلي ملكي لالستهالك البشري، شمع النحل )عكبر( 
العطرية،  الزيوت  بخالف  منكهات  البشري؛  لالستهالك 
سميد،  للطعام،  دقيق  البندورة؛  صلصة  الفانيال،  منكهات 
نشا للطعام، حبيبات السكر، مكعبات السكر، مسحوق السكر؛ 
للدهن،  قابلة  شوكوالتة  الشوكوالتة،  اصابع  الشوكوالتة، 
الحلوى، البسكويت، الويفر، البسكويت الهش؛ شراب الدبس 

للطعام 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa and artificial 
coffee; rice; tapioca and sago; flour and 
preparations made from cereals; bread, pastry 
and confectionery; edible ices; sugar, honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; 
vinegar, sauces (condiments); spices; ice; bakery 
products, namely, pies, cakes, donuts, muffins, 
tarts, pizzas, sandwiches, puddings, ready 
cake mixes; desserts, namely, bakery desserts, 
chocolate desserts, desserts confectionery and 
desserts made of flour; royal jelly for human 
consumption, propolis for human consumption; 
flavorings, other than essential oils, vanilla 
flavorings, tomato sauce; flour for food, 
semolina, starch for food; granulated sugar, cube 
sugar, powdered sugar; chocolates, chocolate 
bars, chocolate - based spreads; candies, biscuits, 
wafers, crackers; molasses syrup for food. 
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 In the name of: KONYA SEKER SANAYI VEبأسم : كونيا سيكير ساناي في تيكاريت انونيوم سيركتي 
TICARET ANONIM SIRKETI 

 - ميرام  رقم:19  اوزيري  يولو  بيسيهير  ايسكاي   : العنوان 
كونيا/ تركيا 

Address: Eski Beysehir Yolu Uzeri No:19 
MERAM - KONYA/ TURKEY 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : بيت لحم 

) 191 (

 Trade Mark No.: 29790العالمة التجارية رقم : 29790 
 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 09/08/2016التاريخ : 2016/08/09 
االصطناعية؛  والقهوة  والكاكاو  والشاي  القهوة   : اجل  من 
المصنوعة  والمستحضرات  الدقيق  والساغو؛  التابيوكا  األرز؛ 
الصالحة  المثلجات  والحلويات؛  والفطائر  الخبز  الحبوب؛  من 
الخميرة  األسود؛  والعسل  النحل  عسل  السكر،  لالكل؛ 
ومسحوق الخبيز؛ الملح؛ الخردل؛ الخل، الصلصات )التوابل(؛ 
الفطائر  بها  والمعنى  الخبيز  منتجات  الثلج؛  البهارات؛ 
بيتزا،  بالفواكه(،  )كيك  وتورتات  وكعك  والدونات  والكيك 
حلوي  الجاهزة،  الكيك  خلطات  الكيك،  حلوى  سندويشات، 
وحلويات  المخبوزة  الحلويات  بها  والمعنى  الطعام  بعد  ما 
الشوكوالتة؛ الحلويات وحلوي ما بعد الطعام المصنوعة من 
الطحين؛ جلي ملكي لالستهالك البشري، شمع النحل )عكبر( 
العطرية،  الزيوت  بخالف  منكهات  البشري؛  لالستهالك 
سميد،  للطعام،  دقيق  البندورة؛  صلصة  الفانيال،  منكهات 
نشا للطعام، حبيبات السكر، مكعبات السكر، مسحوق السكر؛ 
للدهن،  قابلة  شوكوالتة  الشوكوالتة،  اصابع  الشوكوالتة، 
الحلوى، البسكويت، الويفر، البسكويت الهش؛ شراب الدبس 

للطعام 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa and artificial 
coffee; rice; tapioca and sago; flour and 
preparations made from cereals; bread, pastry 
and confectionery; edible ices; sugar, honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; 
vinegar, sauces (condiments); spices; ice; bakery 
products, namely, pies, cakes, donuts, muffins, 
tarts, pizzas, sandwiches, puddings, ready 
cake mixes; desserts, namely, bakery desserts, 
chocolate desserts, desserts confectionery and 
desserts made of flour; royal jelly for human 
consumption, propolis for human consumption; 
flavorings, other than essential oils, vanilla 
flavorings, tomato sauce; flour for food, 
semolina, starch for food; granulated sugar, cube 
sugar, powdered sugar; chocolates, chocolate 
bars, chocolate - based spreads; candies, biscuits, 
wafers, crackers; molasses syrup for food. 

 In the name of: KONYA SEKER SANAYI VEبأسم : كونيا سيكير ساناي في تيكاريت انونيوم سيركتي 
TICARET ANONIM SIRKETI 

 - ميرام  رقم:19  اوزيري  يولو  بيسيهير  ايسكاي   : العنوان 
كونيا/ تركيا 

Address: Eski Beysehir Yolu Uzeri No:19 
MERAM - KONYA/ TURKEY 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : بيت لحم 
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) 192 (

 Trade Mark No.: 29791العالمة التجارية رقم : 29791 
 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 09/08/2016التاريخ : 2016/08/09 
االصطناعية؛  والقهوة  والكاكاو  والشاي  القهوة   : اجل  من 
المصنوعة  والمستحضرات  الدقيق  والساغو؛  التابيوكا  األرز؛ 
الصالحة  المثلجات  والحلويات؛  والفطائر  الخبز  الحبوب؛  من 
الخميرة  األسود؛  والعسل  النحل  عسل  السكر،  لالكل؛ 
ومسحوق الخبيز؛ الملح؛ الخردل؛ الخل، الصلصات )التوابل(؛ 
الفطائر  بها  والمعنى  الخبيز  منتجات  الثلج؛  البهارات؛ 
بيتزا،  بالفواكه(،  )كيك  وتورتات  وكعك  والدونات  والكيك 
حلوي  الجاهزة،  الكيك  خلطات  الكيك،  حلوى  سندويشات، 
وحلويات  المخبوزة  الحلويات  بها  والمعنى  الطعام  بعد  ما 
الشوكوالتة؛ الحلويات وحلوي ما بعد الطعام المصنوعة من 
الطحين؛ جلي ملكي لالستهالك البشري، شمع النحل )عكبر( 
العطرية،  الزيوت  بخالف  منكهات  البشري؛  لالستهالك 
سميد،  للطعام،  دقيق  البندورة؛  صلصة  الفانيال،  منكهات 
نشا للطعام، حبيبات السكر، مكعبات السكر، مسحوق السكر؛ 
للدهن،  قابلة  شوكوالتة  الشوكوالتة،  اصابع  الشوكوالتة، 
الحلوى، البسكويت، الويفر، البسكويت الهش؛ شراب الدبس 

للطعام 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa and artificial 
coffee; rice; tapioca and sago; flour and 
preparations made from cereals; bread, pastry 
and confectionery; edible ices; sugar, honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; 
vinegar, sauces (condiments); spices; ice; bakery 
products, namely, pies, cakes, donuts, muffins, 
tarts, pizzas, sandwiches, puddings, ready 
cake mixes; desserts, namely, bakery desserts, 
chocolate desserts, desserts confectionery and 
desserts made of flour; royal jelly for human 
consumption, propolis for human consumption; 
flavorings, other than essential oils, vanilla 
flavorings, tomato sauce; flour for food, 
semolina, starch for food; granulated sugar, cube 
sugar, powdered sugar; chocolates, chocolate 
bars, chocolate - based spreads; candies, biscuits, 
wafers, crackers; molasses syrup for food. 

 In the name of: KONYA SEKER SANAYI VEبأسم : كونيا سيكير ساناي في تيكاريت انونيوم سيركتي 
TICARET ANONIM SIRKETI 

 - ميرام  رقم:19  اوزيري  يولو  بيسيهير  ايسكاي   : العنوان 
كونيا/ تركيا 

Address: Eski Beysehir Yolu Uzeri No:19 
MERAM - KONYA/ TURKEY 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : بيت لحم 

) 193 (

 Trade Mark No.: 29792العالمة التجارية رقم : 29792 
 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 09/08/2016التاريخ : 2016/08/09 
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االصطناعية؛  والقهوة  والكاكاو  والشاي  القهوة   : اجل  من 
المصنوعة  والمستحضرات  الدقيق  والساغو؛  التابيوكا  األرز؛ 
الصالحة  المثلجات  والحلويات؛  والفطائر  الخبز  الحبوب؛  من 
الخميرة  األسود؛  والعسل  النحل  عسل  السكر،  لالكل؛ 
ومسحوق الخبيز؛ الملح؛ الخردل؛ الخل، الصلصات )التوابل(؛ 
الفطائر  بها  والمعنى  الخبيز  منتجات  الثلج؛  البهارات؛ 
بيتزا،  بالفواكه(،  )كيك  وتورتات  وكعك  والدونات  والكيك 
حلوي  الجاهزة،  الكيك  خلطات  الكيك،  حلوى  سندويشات، 
وحلويات  المخبوزة  الحلويات  بها  والمعنى  الطعام  بعد  ما 
الشوكوالتة؛ الحلويات وحلوي ما بعد الطعام المصنوعة من 
الطحين؛ جلي ملكي لالستهالك البشري، شمع النحل )عكبر( 
العطرية،  الزيوت  بخالف  منكهات  البشري؛  لالستهالك 
سميد،  للطعام،  دقيق  البندورة؛  صلصة  الفانيال،  منكهات 
نشا للطعام، حبيبات السكر، مكعبات السكر، مسحوق السكر؛ 
للدهن،  قابلة  شوكوالتة  الشوكوالتة،  اصابع  الشوكوالتة، 
الحلوى، البسكويت، الويفر، البسكويت الهش؛ شراب الدبس 

للطعام 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa and artificial 
coffee; rice; tapioca and sago; flour and 
preparations made from cereals; bread, pastry 
and confectionery; edible ices; sugar, honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; 
vinegar, sauces (condiments); spices; ice; bakery 
products, namely, pies, cakes, donuts, muffins, 
tarts, pizzas, sandwiches, puddings, ready 
cake mixes; desserts, namely, bakery desserts, 
chocolate desserts, desserts confectionery and 
desserts made of flour; royal jelly for human 
consumption, propolis for human consumption; 
flavorings, other than essential oils, vanilla 
flavorings, tomato sauce; flour for food, 
semolina, starch for food; granulated sugar, cube 
sugar, powdered sugar; chocolates, chocolate 
bars, chocolate - based spreads; candies, biscuits, 
wafers, crackers; molasses syrup for food. 

 In the name of: KONYA SEKER SANAYI VEبأسم : كونيا سيكير ساناي في تيكاريت انونيوم سيركتي 
TICARET ANONIM SIRKETI 

 - ميرام  رقم:19  اوزيري  يولو  بيسيهير  ايسكاي   : العنوان 
كونيا/ تركيا 

Address: Eski Beysehir Yolu Uzeri No:19 
MERAM - KONYA/ TURKEY 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : بيت لحم 

) 194 (

 Trade Mark No.: 29793العالمة التجارية رقم : 29793 
 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 09/08/2016التاريخ : 2016/08/09 
من اجل : القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية؛ األرز؛ 
من  المصنوعة  والمستحضرات  الدقيق  والساغو؛  التابيوكا 
الحبوب؛ الخبز والفطائر والحلويات؛ المثلجات الصالحة لالكل؛ 
ومسحوق  الخميرة  األسود؛  والعسل  النحل  عسل  السكر، 
البهارات؛  )التوابل(؛  الصلصات  الخل،  الخردل؛  الملح؛  الخبيز؛ 
الثلج؛ منتجات الخبيز والمعنى بها الفطائر والكيك والدونات 
بيتزا، سندويشات، حلوى  بالفواكه(،  )كيك  وتورتات  وكعك 
الكيك، خلطات الكيك الجاهزة، حلوي ما بعد الطعام والمعنى 

بها الحلويات المخبوزة وحلويات الشوكوالتة؛ 

n Respect of: Coffee, tea, cocoa and artificial 
coffee; rice; tapioca and sago; flour and 
preparations made from cereals; bread, pastry and 
confectionery; edible ices; sugar, honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice; bakery products, 
namely, pies, cakes, donuts, muffins, tarts, pizzas, 
sandwiches, puddings, ready cake mixes; desserts, 
namely, bakery desserts, I chocolate desserts, 
desserts confectionery and desserts made of flour;
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الحلويات وحلوي ما بعد الطعام المصنوعة من الطحين؛ جلي 
لالستهالك  )عكبر(  النحل  البشري، شمع  لالستهالك  ملكي 
البشري؛ منكهات بخالف الزيوت العطرية، منكهات الفانيال، 
صلصة البندورة؛ دقيق للطعام، سميد، نشا للطعام، حبيبات 
السكر، مكعبات السكر، مسحوق السكر؛ الشوكوالتة، اصابع 
البسكويت،  الحلوى،  للدهن،  قابلة  شوكوالتة  الشوكوالتة، 

الويفر، البسكويت الهش؛ شراب الدبس للطعام 

royal jelly for human consumption, propolis 
for human consumption; flavorings, other 
than essential oils, vanilla flavorings, tomato 
sauce; flour for food, semolina, starch for food; 
granulated sugar, cube sugar, powdered sugar; 
chocolates, chocolate bars, chocolate - based 
spreads; candies, biscuits, wafers, crackers; 
molasses syrup for food. 

 In the name of: KONYA SEKER SANAYI VEبأسم : كونيا سيكير ساناي في تيكاريت انونيوم سيركتي 
TICARET ANONIM SIRKETI 

 - ميرام  رقم:19  اوزيري  يولو  بيسيهير  ايسكاي   : العنوان 
كونيا/ تركيا 

Address: Eski Beysehir Yolu Uzeri No:19 
MERAM - KONYA/ TURKEY 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : بيت لحم 

) 195 (

 Trade Mark No.: 29794العالمة التجارية رقم : 29794 
 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 09/08/2016التاريخ : 2016/08/09 
االصطناعية؛  والقهوة  والكاكاو  والشاي  القهوة   : اجل  من 
المصنوعة  والمستحضرات  الدقيق  والساغو؛  التابيوكا  األرز؛ 
الصالحة  المثلجات  والحلويات؛  والفطائر  الخبز  الحبوب؛  من 
الخميرة  األسود؛  والعسل  النحل  عسل  السكر،  لالكل؛ 
ومسحوق الخبيز؛ الملح؛ الخردل؛ الخل، الصلصات )التوابل(؛ 
الفطائر  بها  والمعنى  الخبيز  منتجات  الثلج؛  البهارات؛ 
بيتزا،  بالفواكه(،  )كيك  وتورتات  وكعك  والدونات  والكيك 
حلوي  الجاهزة،  الكيك  خلطات  الكيك،  حلوى  سندويشات، 
وحلويات  المخبوزة  الحلويات  بها  والمعنى  الطعام  بعد  ما 
الشوكوالتة؛ الحلويات وحلوي ما بعد الطعام المصنوعة من 
الطحين؛ جلي ملكي لالستهالك البشري، شمع النحل )عكبر( 
العطرية،  الزيوت  بخالف  منكهات  البشري؛  لالستهالك 
سميد،  للطعام،  دقيق  البندورة؛  صلصة  الفانيال،  منكهات 
نشا للطعام، حبيبات السكر، مكعبات السكر، مسحوق السكر؛ 
للدهن،  قابلة  شوكوالتة  الشوكوالتة،  اصابع  الشوكوالتة، 
الحلوى، البسكويت، الويفر، البسكويت الهش؛ شراب الدبس 

للطعام 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa and artificial 
coffee; rice; tapioca and sago; flour and 
preparations made from cereals; bread, 
pastry and confectionery; edible ices; sugar, 
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; 
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; 
ice; bakery products, namely, pies, cakes, 
donuts, muffins, tarts, pizzas, sandwiches, 
puddings, ready cake mixes; desserts, namely, 
bakery desserts, chocolate desserts, desserts 
confectionery and desserts made of flour; 
royal jelly for human consumption, propolis 
for human consumption; flavorings, other 
than essential oils, vanilla flavorings, tomato 
sauce; flour for food, semolina, starch for food; 
granulated sugar, cube sugar, powdered sugar; 
chocolates, chocolate bars, chocolate - based 
spreads; candies, biscuits, wafers, crackers; 
molasses syrup for food. 
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 In the name of: KONYA SEKER SANAYI VEبأسم : كونيا سيكير ساناي في تيكاريت انونيوم سيركتي 
TICARET ANONIM SIRKETI 

 - ميرام  رقم:19  اوزيري  يولو  بيسيهير  ايسكاي   : العنوان 
كونيا/ تركيا 

Address: Eski Beysehir Yolu Uzeri No:19 
MERAM - KONYA/ TURKEY 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : بيت لحم 

) 196 (

 Trade Mark No.: 29795العالمة التجارية رقم : 29795 
 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 09/08/2016التاريخ : 2016/08/09 
االصطناعية؛  والقهوة  والكاكاو  والشاي  القهوة   : اجل  من 
المصنوعة  والمستحضرات  الدقيق  والساغو؛  التابيوكا  األرز؛ 
الصالحة  المثلجات  والحلويات؛  والفطائر  الخبز  الحبوب؛  من 
الخميرة  األسود؛  والعسل  النحل  عسل  السكر،  لالكل؛ 
ومسحوق الخبيز؛ الملح؛ الخردل؛ الخل، الصلصات )التوابل(؛ 
الفطائر  بها  والمعنى  الخبيز  منتجات  الثلج؛  البهارات؛ 
بيتزا،  بالفواكه(،  )كيك  وتورتات  وكعك  والدونات  والكيك 
حلوي  الجاهزة،  الكيك  خلطات  الكيك،  حلوى  سندويشات، 
وحلويات  المخبوزة  الحلويات  بها  والمعنى  الطعام  بعد  ما 
الشوكوالتة؛ الحلويات وحلوي ما بعد الطعام المصنوعة من 
الطحين؛ جلي ملكي لالستهالك البشري، شمع النحل )عكبر( 
العطرية،  الزيوت  بخالف  منكهات  البشري؛  لالستهالك 
سميد،  للطعام،  دقيق  البندورة؛  صلصة  الفانيال،  منكهات 
نشا للطعام، حبيبات السكر، مكعبات السكر، مسحوق السكر؛ 
للدهن،  قابلة  شوكوالتة  الشوكوالتة،  اصابع  الشوكوالتة، 
الحلوى، البسكويت، الويفر، البسكويت الهش؛ شراب الدبس 

للطعام 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa and artificial 
coffee; rice; tapioca and sago; flour and 
preparations made from cereals; bread, pastry 
and confectionery; edible ices; sugar, honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; 
vinegar, sauces (condiments); spices; ice; bakery 
products, namely, pies, cakes, donuts, muffins, 
tarts, pizzas, sandwiches, puddings, ready 
cake mixes; desserts, namely, bakery desserts, 
chocolate desserts, desserts confectionery and 
desserts made of flour; royal jelly for human 
consumption, propolis for human consumption; 
flavorings, other than essential oils, vanilla 
flavorings, tomato sauce; flour for food, 
semolina, starch for food; granulated sugar, cube 
sugar, powdered sugar; chocolates, chocolate 
bars, chocolate - based spreads; candies, biscuits, 
wafers, crackers; molasses syrup for food. 

 In the name of: KONYA SEKER SANAYI VEبأسم : كونيا سيكير ساناي في تيكاريت انونيوم سيركتي 
TICARET ANONIM SIRKETI 

 - ميرام  رقم:19  اوزيري  يولو  بيسيهير  ايسكاي   : العنوان 
كونيا/ تركيا 

Address: Eski Beysehir Yolu Uzeri No:19 
MERAM - KONYA/ TURKEY 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : بيت لحم 
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) 197 (

 Trade Mark No.: 29796العالمة التجارية رقم : 29796 
 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 09/08/2016التاريخ : 2016/08/09 
االصطناعية؛  والقهوة  والكاكاو  والشاي  القهوة   : اجل  من 
المصنوعة  والمستحضرات  الدقيق  والساغو؛  التابيوكا  األرز؛ 
الصالحة  المثلجات  والحلويات؛  والفطائر  الخبز  الحبوب؛  من 
الخميرة  األسود؛  والعسل  النحل  عسل  السكر،  لالكل؛ 
ومسحوق الخبيز؛ الملح؛ الخردل؛ الخل، الصلصات )التوابل(؛ 
الفطائر  بها  والمعنى  الخبيز  منتجات  الثلج؛  البهارات؛ 
بيتزا،  بالفواكه(،  )كيك  وتورتات  وكعك  والدونات  والكيك 
حلوي  الجاهزة،  الكيك  خلطات  الكيك،  حلوى  سندويشات، 
وحلويات  المخبوزة  الحلويات  بها  والمعنى  الطعام  بعد  ما 
الشوكوالتة؛ الحلويات وحلوي ما بعد الطعام المصنوعة من 
الطحين؛ جلي ملكي لالستهالك البشري، شمع النحل )عكبر( 
العطرية،  الزيوت  بخالف  منكهات  البشري؛  لالستهالك 
سميد،  للطعام،  دقيق  البندورة؛  صلصة  الفانيال،  منكهات 
نشا للطعام، حبيبات السكر، مكعبات السكر، مسحوق السكر؛ 
للدهن،  قابلة  شوكوالتة  الشوكوالتة،  اصابع  الشوكوالتة، 
الحلوى، البسكويت، الويفر، البسكويت الهش؛ شراب الدبس 

للطعام 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa and artificial 
coffee; rice; tapioca and sago; flour and 
preparations made from cereals; bread, 
pastry and confectionery; edible ices; sugar, 
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; 
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; 
ice; bakery products, namely, pies, cakes, 
donuts, muffins, tarts, pizzas, sandwiches, 
puddings, ready cake mixes; desserts, namely, 
bakery desserts, chocolate desserts, desserts 
confectionery and desserts made of flour; 
royal jelly for human consumption, propolis 
for human consumption; flavorings, other 
than essential oils, vanilla flavorings, tomato 
sauce; flour for food, semolina, starch for food; 
granulated sugar, cube sugar, powdered sugar; 
chocolates, chocolate bars, chocolate - based 
spreads; candies, biscuits, wafers, crackers; 
molasses syrup for food. 

 In the name of: KONYA SEKER SANAYI VEبأسم : كونيا سيكير ساناي في تيكاريت انونيوم سيركتي 
TICARET ANONIM SIRKETI 

 - ميرام  رقم:19  اوزيري  يولو  بيسيهير  ايسكاي   : العنوان 
كونيا/ تركيا 

Address: Eski Beysehir Yolu Uzeri No:19 
MERAM - KONYA/ TURKEY 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : بيت لحم 

) 198 (

 Trade Mark No.: 29797العالمة التجارية رقم : 29797 
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 In Class: 30في الصنف : 30 
 Date: 09/08/2016التاريخ : 2016/08/09 

 ,In Respect of: sugarمن اجل : السكر 

 In the name of: sharkt abna`a saleh shukri letijaraبأسم : شركة أبناء صالح شكري للتجارة والتسويق 
w altasweq 

 :Addressالعنوان : جنين - شارع النهضة 042502391 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : جنين - شارع النهضة 042502391 

: ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام 
ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

) 199 (

 Trade Mark No.: 29798العالمة التجارية رقم : 29798 
 In Class: 24في الصنف : 24 

 Date: 09/08/2016التاريخ : 2016/08/09 
في  الواردة  غير  النسيج  ومنتجات  المنسوجات   : اجل  من 

فئات آخرى ، اغطية الفراش والموائد 
In Respect of: textiles and textile goods , not 
included in other classes , bedcovers , table 
covers. 

 In the name of: sharekat elena ltjarat elmalabesبأسم : شركة الينا لتجارة المالبس والفرش المنزلي 
walfarsh elmanzely 

 Address: jenin- mojama elnafaa elgaded - altabeqالعنوان : جنين - مجمع النفاع الجديد - الطابق االرضي 
alardy 

 Address for Services:   jenin- mojama elnafaaعنوان التبليغ : جنين - مجمع النفاع الجديد - الطابق االرضي 
elgaded - altabeq alardy

مشروطة بعدم استخدامها على االلبسة ولباس القدم واغطية الراس حسب الصنف 25 

) 200 (

 Trade Mark No.: 29799العالمة التجارية رقم : 29799 
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 In Class: 9في الصنف : 9 
 Date: 10/08/2016التاريخ : 2016/08/10 

والمساحية  والمالحية  العلمية  واالدوات  االجهزة   : اجل  من 
والسينمائي  الفوتوغرافي  التصوير  وادوات  واجهزة 
واالجهزة واالدوات البصرية وادوات الوزن والقياس واالشارة 
وادوات  واجهزة  والتعليم,  واالنقاذ  )االشراف(  والمراقبة 
لوصل او فتح او تحويل او تكثيف او تنظيم او التحكم في 
الطاقة الكهربائية, اجهزة تسجيل او ارسال او نسخ الصوت 
تسجيل,  اقراص  مغناطيسية,  بيانات  حامالت  الصور,  او 
اقراص مدمجة, اقراص فيديوية رقمية وغيرها من وسائط 
التسجيل الرقمية, اليات لألجهزة التي تعمل بقطع النقد, 
االت تسجيل النقد, االت حاسبة, معدات معالجة البيانات, 

اجهزة الكمبيوتر, اجهزة اطفاء الحرائق 

In Respect of: Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, 
weighing, measuring, signalling, checking 
(supervision), life-saving and teaching apparatus 
and instruments; apparatus and instruments 
for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling 
electricity; apparatus for recording, transmission 
or reproduction of sound or images; magnetic 
data carriers, recording discs; compact discs; 
DVD›s and other digital recording media; 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating machines, data processing 
equipment, computers; computer software; fire-
extinguishing apparatus. 

 In the name of: Ghader Ahmad Ali Al-Soghiarبأسم : غدير احمد علي الصغير 

سنان  مطحنة  مقابل   - المطاحن  شارع   - جنين   : العنوان 
 0599970071

Address: . Share› almatahen, moqabel mathanet 
sinan, beganeb doar alzaied, 

عنوان التبليغ : جنين - شارع المطاحن - مقابل مطحنة سنان 
 0599970071

Address for Services:   . Share› almatahen, 
moqabel mathanet sinan, beganeb doar alzaied,

) 201 (

 Trade Mark No.: 29800العالمة التجارية رقم : 29800 
 In Class: 4في الصنف : 4 

 Date: 10/08/2016التاريخ : 2016/08/10 
من اجل : زيوت وشحوم صناعية، مزلقات، مركبات امتصاص 
وترطيب وتثبيت الغبار، وقود (بما في ذلك وقود المحركات)، 

مواد إضاءة، شموع وفتائل لإلضاءة. 

In Respect of: Industrial oils and greases; 
lubricants; dust absorbing, wetting and binding 
compositions; fuels (including motor spirit) and 
illuminants; candles and wicks for lighting. 

 .In the name of: Eni S.P.Aبأسم : إيني أس. بي. اي إيني أس.بي.إيه. 

 Address: Piazzale Enrico Mattei 1, 00144 Roma, Italyالعنوان : بيازالي إنريكو ماتي 1، 00144 روما، إيطاليا. 

.ب  - ص  الفكرية  للملكية  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
4472 البيرة 

Address for Services:  
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) 202 (

 Trade Mark No.: 29801العالمة التجارية رقم : 29801 
 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 10/08/2016التاريخ : 2016/08/10 
من اجل : األغذية الخفيفة الجاهزة لألكل التي تتكّون أساسا 
الذرة،  رقائق دقيق  الذرة،  رقائق  بما في ذلك  الحبوب،  على 
والوجبات  المملح  الجاف  الكعك  المقرمشات،  األرز،  رقائق 
البشار  المفرقع؛  الفشار  لة؛ 

ّ
والمشك المنفوخة  الخفيفة 

والقول السوداني المغطى بالحلوى؛ وجبات الطعام الخفيفة 
التي أساسها الحبوب والنبات الحبيبي، صلصات التغميس 

للوجبات الخفيفة. 

In Respect of: Ready to eat snack foods consisting 
primarily of grains, including corn chips, tortilla 
chips, rice chips, crackers, pretzels and puffed 
and extruded snacks; popped popcorn; candy 
coated popcorn and peanuts; snack foods having 
a grain or .cereal base, snack food dips 

 .In the name of: PepsiCo, Incبأسم : بيبسيكو، إنك. 

نيويورك،  بيرتشيس،  رود،  هيل  أندرسون   700  : العنوان 
أن.واي 10577 الواليات المتحدة األمريكية 

Address: 700 Anderson Hill Road, Purchase, 
New York, N.Y. 10577, U.S.A. 

.ب  - ص  الفكرية  للملكية  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
4472 البيرة 

Address for Services:  

) 203 (

 Trade Mark No.: 29802العالمة التجارية رقم : 29802 
 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 10/08/2016التاريخ : 2016/08/10 
النشاط  : االعالنات, تنظيم االعمال, ادارة االعمال,  من اجل 
االنشطة  او  االعمال  الدارة  المساعدة  خدمات  المكتبي, 

التجارية لشركات صناعية او تجارية, تنظيم المعارض

In Respect of: Advertising; business management; 
business administration; office functions; 
assistance services for business
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التجارية للغايات االعالنية او التجارية, الخدمات الترويجية 
بطاقات  اصدار  خالل  من  تجارية  شركة  قبل  من  المقدمة 
الدعاية  نماذج  إعداد  خدمات  للعمالء,  التجارية  المحالت 
االعالنية,  النصوص  تحرير  المبيعات,  ترويج  أو  واإلعالن 
شركة  لتشغيل  المساعدة  خدمات  عامة,  عرض  خدمات 
ترويج  المنتوجات,  عرض  االمتياز,  مبدأ  على  تجارية 
المبيعات )الطراف اخرى(, المبيعات في مزادات عامة, ترويج 
لالنشطة  المساعدة  خدمات  التسوق,  مراكز  ادارة  وخدمات 
التي تتكون من طلبات معالجة من خالل شبكات  التجارية 
االعالن  والتصدير,  االستيراد  وكاالت  عالمية,  اتصاالت 
لالطراف  التوريد  خدمات  كمبيوترات,  شبكة  على  المباشر 
المنتوجات والخدمات لشركات اخرى(, توزيع  االخرى )شراء 
العينات, ادارة الملفات المحوسبة, العالقات العامة, وكاالت 
البيع, تأجير  االت  االعالنات, تاجير  التجارية, وكاالت  االنباء 
المساعدة  الدعاية واإلعالن,  المساحات اإلعالنية, نشر مواد 
في إدارة األعمال, البحث عن المعلومات لالخرين في ملفات 
حاسوب,  بيانات  قواعد  في  المعلومات  تجميع  حاسوب, 
النسخ, تحضير أعمدة الدعاية واإلعالن, المساعدة في إدارة 
التمثيل,  أو الصناعية, إدارة أعمال فناني  التجارية  األعمال 
اإلعالن بالبريد المباشر, تحديث مواد الدعاية واإلعالن, نسخ 
واإلعالن  الدعاية  اإلعالنات,  السوق, لصق  الوثائق, دراسات 
قواعد  في  المعلومات  تنظيم  الرأي,  إستطالعات  الخارجي, 
بيانات حاسوب, نشر نصوص الدعاية واإلعالن, وكاالت البيع 
وترتيب خدمات البيع, خدمات البيع بالجملة وبالتجزئة باي 
لصالح  السلع  من  تشكيلة  تجميع  خدمات  كانت,  طريقة 

الغير، وذلك لتمكين عامة الزبائن من معاينتها و شرائها. 

management or commercial functions for an 
industrial or commercial company; organisation 
of exhibitions and trade fairs for commercial 
or advertising purposes; promotion services 
provided by a commercial company by issuing 
store service cards to clients; modelling services 
for sales promotions or advertising purposes; 
edition of advertising texts; shop-window 
dressing; assistance services for the operating 
of a commercial company on a franchise basis; 
product demonstration; sales promotion (for 
third parties); sales at public auctions; shopping 
centre promotion and management services; 
assistance services for the commercial functions 
of a business consisting in processing orders 
through global communications networks; import-
export agencies; on-line advertising on a computer 
network; supplying services to third parties 
(purchasing of products and services for other 
companies); distribution of samples; computerized 
file management; public relations; commercial 
information agencies; advertising agencies; rental 
of vending machines; renting of advertising space; 
dissemination of advertising matter; business 
management assistance; data search in computer 
files (for others); compilation of information 
into computer databases; transcription; publicity 
columns preparation; commercial or industrial 
management assistance; business management of 
performing artists; direct mail advertising; updating 
of advertising material; document reproduction; 
marketing studies; bill-posting, outdoor 
advertising; opinion polling; systemisation of 
information into computer databases; publication 
of advertising texts; sales agencies and arranging 
sales services; wholesale and retail services by 
any means; the bringing together for the benefit of 
others, of a variety of goods, enabling customers to 
conveniently view and purchase. 

بأسم : جميلة حنا عيسى خوري و اسامة وليم خوري وباسم 
وليم خوري. 

In the name of: Jamela Hana Issa Khouri w Osama 
Weliam Khouri w Bassem Weliam Khouri. 

 Address: Quds- Palestineالعنوان : القدس، فلسطين. 

عنوان التبليغ : المحامي بالل كمال و نضال فريج - رام الله 
برج رام الله التجاري - الطابق الثالث 

Address for Services:  
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) 204 (

 Trade Mark No.: 29803العالمة التجارية رقم : 29803 
 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 10/08/2016التاريخ : 2016/08/10 
مواد  العطور,  االساس,  زيوت  الشعر,  غسوالت   : اجل  من 
العناية  منتجات  المكياجات,  منتجات  الصابون,  التجميل, 

باليدين واالظافر, منتجات العناية بالوجه والجسم 

In Respect of: Lotions for hair; essential oils; perfume; 
cosmetics; soaps; make-up products; hand care and 
nail care products; face care and body care products 

 .In the name of: Gaon S.r.lبأسم : غاون اس.ار.ال. 

 Address: Via Del Cottanello 13, 00158 Roma, ITALYالعنوان : فيا ديل كوتانيلو 13, 00158 روما, ايطاليا 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al-Beereh : عنوان التبليغAddress for Services:  

) 205 (

 Trade Mark No.: 29805العالمة التجارية رقم : 29805 
 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 10/08/2016التاريخ : 2016/08/10 
االعمال  وتوجيه  وادارة  واالعالن  الدعاية  خدمات   : اجل  من 

وتفعيل النشاط المكتبي 
In Respect of: Advertising; business management; 
business administration; office functions 

 In the name of: Sharekat al shekh kasem lesenatبأسم : شركة الشيخ قاسم لصناعة المواد الغذائية والتوابل 
al mawad al gethaiea waltawabel 

 Address: alqudes-alezariaالعنوان : القدس - العيزرية 

Address for Services:   alqudes-alezariaعنوان التبليغ : القدس - العيزرية 

) 206 (

 Trade Mark No.: 29806العالمة التجارية رقم : 29806 
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 In Class: 12في الصنف : 12 
 Date: 10/08/2016التاريخ : 2016/08/10 

من اجل : السيارات، الدراجات النارية، المركبات الكهربائية، 
وبحرا  وجوا  برا  التنقل  مركبات  المركبات،  عجالت  اطارات 
من  سيارات  بمحركات،  سكوترات  الحديدية،  بالسكك  او 
محركات  الجانب،  سيارات  مستقلة(،  )سيارات  سائق  دون 
وكهربائيات  موتورات  للسيارات،  توربينات  السيارات، 
للسيارات،  التروس  علب  للسيارات،  القابضات  للسيارات، 

هياكل السيارات، شاصي السيارات. 

In Respect of: Cars; motorcycles; electric 
vehicles; tires for vehicle wheels; vehicles for 
locomotion by land, air, water or rail; motor 
scooters; driverless cars [autonomous cars]; 
side cars; engines for land vehicles; turbines for 
land vehicles; motors, electric, for land vehicles; 
clutches for land vehicles; gear boxes for land 
vehicles; automobile bodies; automobile chassis. 

 .In the name of: East Shineray Holdings Co., Ltdبأسم : إيست شاينراي هولدينغز كو.، لميتد 

مقاطعة  تاون،  هانغو  رود،  شاينراي   8 رقم   : العنوان 
جيولونغبو، تشونغكينغ، الصين 

Address: No.8 Shineray Road, Hangu Town, 
Jiulongpo District, Chongqing, China 

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

Address for Services:  

) 207 (

 Trade Mark No.: 29807العالمة التجارية رقم : 29807 
 In Class: 18في الصنف : 18 

 Date: 10/08/2016التاريخ : 2016/08/10 
لزالجات  أشرطة  اليد،  الحقائب  الرياضة،  حقائب   : اجل  من 
الظهر،  حقائب  الجلد،  من  المصنوعة  االثاث  أغطية  الجليد، 
الفرس،  عدة  أشرطة  العصي،  المظالت،  الحيوانات،  جلود 
االوعية الجلدية لصنع النقانق، جلود الفراء، حقائب السفر، 

الحقائب، صناديق االمتعة )حقائب(، االحزمة الجلدية. 

In Respect of: Bags for sports; Handbags; 
Straps for skates; Furniture coverings of leather; 
Backpacks; Animal skins; Umbrellas; Canes; 
Harness straps; Gut for making sausages; Fur-
skins; Travelling bags; Bags; Trunks [luggage]; 
Leather straps 

 In the name of: SANLIUYIDU (FUJIAN)بأسم : سانليويدو )فوجيان( سبورتس غودز كو.، لميتد. 
SPORTS GOODS CO., LTD. 

الصين  قوانين  بموجب  وقائمة  مؤسسة  شركة   : العنوان 
وعنوانها جيانغتو اندستريال زون، شنداي تاون، جينجيانغ 

ستي، فوجيان 362211، الصين 

Address: A corporation organized and existing under 
the laws of China Jiangtou Industrial Zone, Chendai 
Town, Jinjiang City, Fujian 362211, P.R. China 

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

Address for Services:  
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) 208 (

 Trade Mark No.: 29808العالمة التجارية رقم : 29808 
 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 10/08/2016التاريخ : 2016/08/10 
من اجل : حالمالبس، القمصان الرياضية، المعاطف، المالبس 
الداخلية،  والمالبس  الجوارب  القبعات،  االحذية،  الجاهزة، 
راكبي  مالبس  المشدات،  االوشحة،  )المالبس(،  القفازات، 
الدراجات، القمصان القطنية، القصمان الرياضية التحتانية، 

بدالت السباحة، لوازم الطفل المولود )مالبس( . 

In Respect of: Clothing; Sports jerseys; Coats; 
Ready-made clothing; Shoes; Hats; Hosiery; 
Gloves [clothing]; Scarfs; Girdles; Cyclists› 
clothing; Tee-shirts; Sports singlets; Bathing 
suits; Layettes [clothing] . 

 In the name of: SANLIUYIDU (FUJIAN)بأسم : سانليويدو )فوجيان( سبورتس غودز كو.، لميتد. 
SPORTS GOODS CO., LTD. 

الصين  قوانين  بموجب  وقائمة  مؤسسة  شركة   : العنوان 
وعنوانها جيانغتو اندستريال زون، شنداي تاون، جينجيانغ 

ستي، فوجيان 362211، الصين 

Address: A corporation organized and existing 
under the laws of China Jiangtou Industrial Zone, 
Chendai Town, Jinjiang City, Fujian 362211, P.R. 
China 

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

Address for Services:  

) 209 (

 Trade Mark No.: 29809العالمة التجارية رقم : 29809 
 In Class: 28في الصنف : 28 

 Date: 09/08/2016التاريخ : 2016/08/09 
)العاب(،  السباحة  برك  لاللعاب،  جهاز  االلعاب،   : اجل  من 
االجسام،  كمال  اجهزة  اللعب،  كرات  طاولة،  العاب  الدمى، 
الركض  الواح  الجسدية،  التمارين  االت  الرماية،  ادوات 

البالستيكية، االساور المستخدمة في االلعاب الرياضية،

In Respect of: Games; Apparatus for games; 
Swimming pools [play articles]; Toys; Board 
games; Playing balls; Body-building apparatus; 
Archery implements; Machines for physical 
exercises; Plastic runway;
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على  التزلج  اسطوانات  الرياضية(،  )لوازم  الركبة  حمايات   
االسماك،  لصيد  ادوات  المصفوفة،  العجالت  ذات  الجليد 

اشرطة الصقة للمضارب. 

Wristbands for use in playing sports; Knee guards 
[sports articles]; In-line roller skates; Fishing 
tackle; grip tape for rackets 

 In the name of: SANLIUYIDU (FUJIAN)بأسم : سانليويدو )فوجيان( سبورتس غودز كو.، لميتد. 
SPORTS GOODS CO., LTD. 

الصين  قوانين  بموجب  وقائمة  مؤسسة  شركة   : العنوان 
وعنوانها جيانغتو اندستريال زون، شنداي تاون، جينجيانغ 

ستي، فوجيان 362211، الصين 

Address: A corporation organized and existing 
under the laws of China Jiangtou Industrial Zone, 
Chendai Town, Jinjiang City, Fujian 362211, P.R. 
China 

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

Address for Services:  

) 210 (

 Trade Mark No.: 29810العالمة التجارية رقم : 29810 
 In Class: 18في الصنف : 18 

 Date: 10/08/2016التاريخ : 2016/08/10 
لزالجات  أشرطة  اليد،  الحقائب  الرياضة،  حقائب   : اجل  من 
الظهر،  حقائب  الجلد،  من  المصنوعة  االثاث  أغطية  الجليد، 
الفرس،  عدة  أشرطة  العصي،  المظالت،  الحيوانات،  جلود 
االوعية الجلدية لصنع النقانق، جلود الفراء، حقائب السفر، 

الحقائب، صناديق االمتعة )حقائب(، االحزمة الجلدية. 

In Respect of: Bags for sports; Handbags; 
Straps for skates; Furniture coverings of leather; 
Backpacks; Animal skins; Umbrellas; Canes; 
Harness straps; Gut for making sausages; Fur-
skins; Travelling bags; Bags; Trunks [luggage]; 
Leather straps 

 In the name of: SANLIUYIDU (FUJIAN)بأسم : سانليويدو )فوجيان( سبورتس غودز كو.، لميتد. 
SPORTS GOODS CO., LTD. 

الصين  قوانين  بموجب  وقائمة  مؤسسة  شركة   : العنوان 
وعنوانها جيانغتو اندستريال زون، شنداي تاون، جينجيانغ 

ستي، فوجيان 362211، الصين 

Address: A corporation organized and existing 
under the laws of China Jiangtou Industrial Zone, 
Chendai Town, Jinjiang City, Fujian 362211, P.R. 
China 

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

Address for Services:  
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) 211 (

 Trade Mark No.: 29811العالمة التجارية رقم : 29811 
 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 10/08/2016التاريخ : 2016/08/10 
من اجل : حالمالبس، القمصان الرياضية، المعاطف، المالبس 
الداخلية،  والمالبس  الجوارب  القبعات،  االحذية،  الجاهزة، 
راكبي  مالبس  المشدات،  االوشحة،  )المالبس(،  القفازات، 
الدراجات، القمصان القطنية، القصمان الرياضية التحتانية، 

بدالت السباحة، لوازم الطفل المولود )مالبس( . 

In Respect of: Clothing; Sports jerseys; Coats; 
Ready-made clothing; Shoes; Hats; Hosiery; 
Gloves [clothing]; Scarfs; Girdles; Cyclists› 
clothing; Tee-shirts; Sports singlets; Bathing 
suits; Layettes [clothing] . 

 In the name of: SANLIUYIDU (FUJIAN)بأسم : سانليويدو )فوجيان( سبورتس غودز كو.، لميتد. 
SPORTS GOODS CO., LTD. 

الصين  قوانين  بموجب  وقائمة  مؤسسة  شركة   : العنوان 
وعنوانها جيانغتو اندستريال زون، شنداي تاون، جينجيانغ 

ستي، فوجيان 362211، الصين 

Address: A corporation organized and existing under 
the laws of China Jiangtou Industrial Zone, Chendai 
Town, Jinjiang City, Fujian 362211, P.R. China 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، ص.ب 74,رام الله 

) 212 (

 Trade Mark No.: 29812العالمة التجارية رقم : 29812 
 In Class: 28في الصنف : 28 

 Date: 10/08/2016التاريخ : 2016/08/10 
)العاب(،  السباحة  برك  لاللعاب،  جهاز  االلعاب،   : اجل  من 
االجسام،  كمال  اجهزة  اللعب،  كرات  طاولة،  العاب  الدمى، 
الركض  الواح  الجسدية،  التمارين  االت  الرماية،  ادوات 
الرياضية،  االلعاب  في  المستخدمة  االساور  البالستيكية، 
على  التزلج  اسطوانات  الرياضية(،  )لوازم  الركبة  حمايات 
االسماك،  لصيد  ادوات  المصفوفة،  العجالت  ذات  الجليد 

اشرطة الصقة للمضارب. 

In Respect of: Games; Apparatus for games; 
Swimming pools [play articles]; Toys; Board 
games; Playing balls; Body-building apparatus; 
Archery implements; Machines for physical 
exercises; Plastic runway; Wristbands for use in 
playing sports; Knee guards [sports articles]; In-line 
roller skates; Fishing tackle; grip tape for rackets 
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 In the name of: SANLIUYIDU (FUJIAN)بأسم : سانليويدو )فوجيان( سبورتس غودز كو.، لميتد. 
SPORTS GOODS CO., LTD. 

الصين  قوانين  بموجب  وقائمة  مؤسسة  شركة   : العنوان 
وعنوانها جيانغتو اندستريال زون، شنداي تاون، جينجيانغ 

ستي، فوجيان 362211، الصين 

Address: A corporation organized and existing 
under the laws of China Jiangtou Industrial Zone, 
Chendai Town, Jinjiang City, Fujian 362211, P.R. 
China 

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

Address for Services:  

) 213 (

 Trade Mark No.: 29813العالمة التجارية رقم : 29813 
 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 11/08/2016التاريخ : 2016/08/11 
االيواء   ، والمشروبات  االطعمة  توفير  خدمات   : اجل  من 
البارات  بواسطة  المشروبات  توفير  خدمات  المؤقت، 

والكفتريات والمطاعم والفنادق. 

In Respect of: Services to provide food and 
beverages, temporary shelter, services by 
providing drinks and And cafeterias bars, 
restaurants and hotels 

 In the name of: kamal eid Dawod Abu Awwadبأسم : كمال عيد داود ابو عواد 

العنوان : رام الله- بيرزيت- خلف بنك االسكان الفلسطيني- 
مول بيرزيت 

Address: Ramallah Birzet Khlf Bank Alaskan 
Alfalstine Mull Berziet 

االسكان  بنك  خلف  بيرزيت-  الله-  رام   : التبليغ  عنوان 
الفلسطيني- مول بيرزيت 

Address for Services:   Ramallah Birzet Khlf 
Bank Alaskan Alfalstine Mull Berziet

مشروطة عدم منح حماية مطلقة على استخدام كلمة TASTY بمعزل عن العالمة 

) 214 (

 Trade Mark No.: 29814العالمة التجارية رقم : 29814 
 In Class: 36في الصنف : 36 

 Date: 14/08/2016التاريخ : 2016/08/14 
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من اجل : تقديم خدمات إبرام السندات واإلدارة فيما يتعلق 
الصحي،  التأمين  الحياة،  على  والجماعي  الفردي  بالتأمين 
الدفعات  تأمين أصحاب المساكن والتأمين على السيارات، 
السنوية وصناديق المعاشات؛ خدمات إقراض بضمان رهن 
العقارات؛  وإدارة  سمسرة  خدمات  وتجاري؛  سكني  عقاري 
االستثمار  صندوق  في  واالستثمار  السمسرة  خدمات 
االستثمارية  المصرفية  األعمال  وتحديدًا،  المشترك، 
واستثمار األموال؛ خدمات التخطيط للتقاعد المالي؛ خدمات 
منافع الموظفين، وتحديدًا إعداد وإدارة وتوجيه خطط منافع 

الموظفين المتعلقة بالتأمين والتمويل. 

In Respect of: Providing underwriting and 
administration services for individual and group 
life, health, homeowners, and automobile insurance, 
annuities, and pension funds; residential and 
commercial mortgage lending services; realestate 
brokerage and management services; mutual fund 
brokerage and investment services, namely, investment 
banking and funds investment; financial retirement 
planning services; employee benefits services,namely 
processing, administering, and managing employee 
benefit plans concerning insurance and finance. 

 In the name of: Metropolitan Life Insurance Companyبأسم : ميتروبوليتان اليف إنشورانس كمبني 

نيويورك،  أميريكاز1095  أوف  أفينيو   : العنوان 
نيويورك10036الواليات المتحدة األمريكية 

Address: 1095 Avenue of the Americas New 
York, New York 10036 United States of America 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 219 نابلس- فلسطين 

) 215 (

 Trade Mark No.: 29815العالمة التجارية رقم : 29815 
 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 14/08/2016التاريخ : 2016/08/14 
 ٬ الفقاقيع  علكة   ٬ المضغ  علكة   ٬ الحلويات   : اجل  من 

الحلوى،النعناع، البونبون واقراص المص المحاله. 
In Respect of: Confectionery, chewing gum, 
bubble gum, candy, mints, drops and lozenges. 

 In the name of: Wm. Wrigley Jr. Companyبأسم : دبليوأم.ريغلي جونيور كومبني 

ستريت،شيكاغو،إلينوي  بالكهاوك  دبليو   1132  : العنوان 
60642 الواليات المتحدة األمريكية 

Address: 1132 W. Blackhawk Street, 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : سماس للملكيه الفكريه ص.ب 219 نابلس- فلسطين 

) 216 (

 Trade Mark No.: 29816العالمة التجارية رقم : 29816 
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 In Class: 5في الصنف : 5 
 Date: 14/08/2016التاريخ : 2016/08/14 

 In Respect of: wet wipsمن اجل : محارم مبللة 

 In the name of: SHARIKAT GOLDEN CAREبأسم : شركة جولدن كير لتجارة النثريات 
LITEGARET ALNATHRIAT 

 Address: HEBRONالعنوان : الخليل خلة مناع 0599423991 

Address for Services:   HEBRONعنوان التبليغ : الخليل خلة مناع 0599423991 

) 217 (

 Trade Mark No.: 29817العالمة التجارية رقم : 29817 
 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 15/08/2016التاريخ : 2016/08/15 
أطعمة  الحبوب؛  أساسها  التي  الخفيفة  األغذية   : اجل  من 
الطعام  ألواح  الحبوب؛  أساسها  التي  الخفيفة  الوجبات 
المشتقة من الحبوب الجاهزة لألكل؛ الحبوب الجاهزة لألكل. 

In Respect of: Cereal-based snack foods; grain-
based snack foods; ready to eat cereal derived 
food bars; ready-to-eat cereals 

 In the name of: The Quaker Oats Companyبأسم : ذا كواكر أوتس كومباني 

أل  آي   ، شيكاغو   ، ستريت  مونروي  ويست   555  : العنوان 
60661 ، الواليات المتحدة األمريكية 

Address: 555 West Monroe Street, Chicago, IL 
60661, USA. 

.ب  - ص  الفكرية  للملكية  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
4472 البيرة 

Address for Services:  

) 218 (

 Trade Mark No.: 29818العالمة التجارية رقم : 29818 
 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 15/08/2016التاريخ : 2016/08/15 
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أطعمة  الحبوب؛  أساسها  التي  الخفيفة  األغذية   : اجل  من 
الطعام  ألواح  الحبوب؛  أساسها  التي  الخفيفة  الوجبات 
المشتقة من الحبوب الجاهزة لألكل؛ الحبوب الجاهزة لألكل. 

In Respect of: Cereal-based snack foods; grain-
based snack foods; ready to eat cereal derived 
food bars; ready-to-eat cereals 

 In the name of: The Quaker Oats Companyبأسم : ذا كواكر أوتس كومباني 

أل  آي   ، شيكاغو   ، ستريت  مونروي  ويست   555  : العنوان 
60661 ، الواليات المتحدة األمريكية 

Address: 555 West Monroe Street, Chicago, IL 
60661, USA. 

.ب  - ص  الفكرية  للملكية  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
4472 البيرة 

Address for Services:  

) 219 (

 Trade Mark No.: 29819العالمة التجارية رقم : 29819 
 In Class: 38في الصنف : 38 

 Date: 15/08/2016التاريخ : 2016/08/15 
والالسلكية؛ خدمات  السلكية  اإلتصاالت  : خدمات  اجل  من 
اإلتصاالت، الهاتف، الهاتف النقال، خدمات البريد الفاكس 
الراديو،  طريق  عن  البيجر  الرسائل،  ونقل  جمع  التلكس،   ،
وخدمات  اإلستعالمات  دليل  اإللي،  الرد  المكالمات،  تحويل 
البيانات،  البريد اإللكتروني؛ نقل وتسليم وإستالم الصوت، 
الرسائل  استقبال  خمات  المعلومات؛  و  الموسيقى  الصور، 
المتعلقة  الخط  على  المعلومات  خدمات  اإللكترونية؛ 
البيانات؛  خدمات  تبادل  والالسلكية؛  السلكية  باالتصاالت 
والالسلكية؛  السلكية  االتصاالت  طريق  عن  البيانات  نقل 
البث  اإلذاعي؛  البث  خدمات  الصناعية؛  األقمار  خدمات 
اإلذاعي ونقل برامج الراديو والتلفاز واألفالم، وبرامج التسوق 
نصوص  الفيديو،  نصوص  واإلنترنت؛  الهاتف  طريق  عن 
محتوى  وإيصال  البث  البيانات؛  عرض  وخدمات  مكتوبة 
؛  اإللكترونية  االتصاالت  شبكات  عبر  المتعددة  الوسائط 
طريق  عن  اإلتصال  خدمات  الفيديو؛  عبر  المراسلة  خدمات 
الفيديو؛  طريق  عن  اإلتصال  خدمات  كونفرنس؛  الفيديو 
ذلك  في  )بما  للمعلومات  والالسلكية  السلكية  االتصاالت 
صفحات الويب(، برامج الكمبيوتر وأية بيانات أخرى؛ توفير 
وصول المستخدم الى اإلنترنت؛ وتوفير االتصاالت السلكية 
والالسلكية أو وصالت إلى شبكة اإلنترنت أو قواعد البيانات؛ 
)مقدمي  االنترنت  شبكة  إلى  المستخدم  وصول  وتوفير 
اإللكترونية،  المؤتمرات  وتشغيل  وتوفير  الخدمات(، 

مجموعات النقاش وغرف الشات؛ توفير امكانية الوصول

In Respect of: Telecommunications services; 
communications/ services; telephone, mobile 
telephone, facsimile, telex, message collection 
and transmission, radio-paging, call diversion, 
answerphone, directory enquiries and electronic 
mail services; transmission, delivery and 
reception of sound, data, images, music and 
information; electronic message delivery 
services; on-line information services relating 
to telecommunications; data interchange 
services; transfer of data by telecommunication; 
satellite communication services; broadcasting 
services; broadcasting or transmission of 
radio or television programmes and of films, 
teleshoppping and webshopping programmes; 
videotext, teletext and viewdata services; 
broadcasting and delivery of multimedia content 
over electronic communications networks; video 
messaging services; video conferencing services; 
video telephone services; telecommunication of 
information (including web pages), computer 
programs and any other data; providing user access 
to the Internet; providing telecommunications 
connections or links to the Internet or databases;
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الى مواقع اإلم بي ثري على مواقع على النت؛ توفير الدخول 
استقبال  االنترنت،  على  الرقمية  الموسيقية  المواقع  الى 
الموسيقى الرقمية بواسطة اإلتصاالت السلكية والالسلكية؛ 
توفير سبل الوصول إلى البنية التحتية لمشغلي االتصاالت 
محركات  وتوفير  تشغيل  األخرى؛  والالسلكية  السلكية 
والالسلكية؛  السلكية  اإلتصاالت  وصول  خدمات  البحث؛ 
للرسائل والصور؛ اإلتصال عبر  الحاسوب  اإلنتقال بمساعدة 
ومعلومات  األخبار  نقل  األنباء؛  وكالة  خدمات  الكومبيوتر؛ 
التمويلي  التأجير  و  التأجير  الحالية؛إستئجار،  الشؤون  عن 
في  الستخدامها  مكونات  أو  والمنشآت  واألدوات  لألجهزة 
والمعلومات  االستشارية  آنفا؛  المذكورة  الخدمات  توفير 

والخدمات االستشارية المتعلقة المذكورة آنفا جميعا. 

providing user access to the Internet (service 
providers); provision and operation of electronic 
conferencing,discussion groups and chat rooms; 
providing access to digital music websites on 
the Internet; providing access to MP3 websites 
on the Internet; delivery of digital music by 
telecommunications; providing access to 
telecommunications infrastructures for other 
operators; operating and providing search engines; 
telecommunication access services; computer 
aided transmission of messages and images; 
communication by computer; news agency 
services; transmission of news and current affairs 
information; hire, leasing or rental of apparatus, 
instruments, installations or components for use 
in the provision of the aforementioned services; 
advisory, information and consultancy services 
relating to all the aforementioned. 

الخصوصية  التكنولوجي  لالستثمار  حضارة  شركة   : بأسم 
المحدودة 

In the name of: Shareket Hadara Lel-estethmar al 
Technology Al mosahma alkhsosya al mahdoda 

الفؤاد،  مركز   ، القدس  شارع  البيرة،  فلسطين،   : العنوان 
الطابق الثالث 

Address: Palestine, Al-Beirah, Al Quds Street, 
Al-Fu›ad Centre, Third Floor 

الله، مركز  رام  للخدمات االستشارية،  : اتقان  التبليغ  عنوان 
رام الله التجاري/ ط3 

Address for Services:  

) 220 (

 Trade Mark No.: 29820العالمة التجارية رقم : 29820 
 In Class: 38في الصنف : 38 

 Date: 15/08/2016التاريخ : 2016/08/15 
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والالسلكية؛ خدمات  السلكية  اإلتصاالت  : خدمات  اجل  من 
اإلتصاالت، الهاتف، الهاتف النقال، خدمات البريد الفاكس 
الراديو،  طريق  عن  البيجر  الرسائل،  ونقل  جمع  التلكس،   ،
وخدمات  اإلستعالمات  دليل  اإللي،  الرد  المكالمات،  تحويل 
البيانات،  البريد اإللكتروني؛ نقل وتسليم وإستالم الصوت، 
الرسائل  استقبال  خمات  المعلومات؛  و  الموسيقى  الصور، 
المتعلقة  الخط  على  المعلومات  خدمات  اإللكترونية؛ 
البيانات؛  خدمات  تبادل  والالسلكية؛  السلكية  باالتصاالت 
والالسلكية؛  السلكية  االتصاالت  طريق  عن  البيانات  نقل 
البث  اإلذاعي؛  البث  خدمات  الصناعية؛  األقمار  خدمات 
اإلذاعي ونقل برامج الراديو والتلفاز واألفالم، وبرامج التسوق 
نصوص  الفيديو،  نصوص  واإلنترنت؛  الهاتف  طريق  عن 
محتوى  وإيصال  البث  البيانات؛  عرض  وخدمات  مكتوبة 
؛  اإللكترونية  االتصاالت  شبكات  عبر  المتعددة  الوسائط 
طريق  عن  اإلتصال  خدمات  الفيديو؛  عبر  المراسلة  خدمات 
الفيديو؛  طريق  عن  اإلتصال  خدمات  كونفرنس؛  الفيديو 
ذلك  في  )بما  للمعلومات  والالسلكية  السلكية  االتصاالت 
صفحات الويب(، برامج الكمبيوتر وأية بيانات أخرى؛ توفير 
وصول المستخدم الى اإلنترنت؛ وتوفير االتصاالت السلكية 
والالسلكية أو وصالت إلى شبكة اإلنترنت أو قواعد البيانات؛ 
)مقدمي  االنترنت  شبكة  إلى  المستخدم  وصول  وتوفير 
اإللكترونية،  المؤتمرات  وتشغيل  وتوفير  الخدمات(، 
الوصول  امكانية  توفير  الشات؛  وغرف  النقاش  مجموعات 
الى مواقع اإلم بي ثري على مواقع على النت؛ توفير الدخول 
استقبال  االنترنت،  على  الرقمية  الموسيقية  المواقع  الى 
الموسيقى الرقمية بواسطة اإلتصاالت السلكية والالسلكية؛ 
توفير سبل الوصول إلى البنية التحتية لمشغلي االتصاالت 
محركات  وتوفير  تشغيل  األخرى؛  والالسلكية  السلكية 
والالسلكية؛  السلكية  اإلتصاالت  وصول  خدمات  البحث؛ 
للرسائل والصور؛ اإلتصال عبر  الحاسوب  اإلنتقال بمساعدة 
ومعلومات  األخبار  نقل  األنباء؛  وكالة  خدمات  الكومبيوتر؛ 
التمويلي  التأجير  و  التأجير  الحالية؛إستئجار،  الشؤون  عن 
في  الستخدامها  مكونات  أو  والمنشآت  واألدوات  لألجهزة 
والمعلومات  االستشارية  آنفا؛  المذكورة  الخدمات  توفير 

والخدمات االستشارية المتعلقة المذكورة آنفا جميعا. 

In Respect of: .Telecommunications services; 
communications/ services; telephone, mobile 
telephone, facsimile, telex, message collection 
and transmission, radio-paging, call diversion, 
answerphone, directory enquiries and electronic 
mail services; transmission, delivery and 
reception of sound, data, images, music and 
information; electronic message delivery 
services; on-line information services relating to 
telecommunications; data interchange services; 
transfer of data by telecommunication; satellite 
communication services; broadcasting services; 
broadcasting or transmission of radio or television 
programmes and of films, teleshoppping and 
webshopping programmes; videotext, teletext and 
viewdata services; broadcasting and delivery of 
multimedia content over electronic communications 
networks; video messaging services; video 
conferencing services; video telephone services; 
telecommunication of information (including web 
pages), computer programs and any other data; 
providing user access to the Internet; providing 
telecommunications connections or links to the 
Internet or databases; providing user access to 
the Internet (service providers); provision and 
operation of electronic conferencing, discussion 
groups and chat rooms; providing access to digital 
music websites on the Internet; providing access 
to MP3 websites on the Internet; delivery of 
digital music by telecommunications; providing 
access to telecommunications infrastructures for 
other operators; operating and providing search 
engines; telecommunication access services; 
computer aided transmission of messages and 
images; communication by computer; news agency 
services; transmission of news and current affairs 
information; hire, leasing or rental of apparatus, 
instruments, installations or components for use 
in the provision of the aforementioned services; 
advisory, information and consultancy services 
relating to all the aforementioned. 

 In the name of: Sharekat EL-Itesalat Al-filistenyehبأسم : شركة االتصاالت الفلسطينية. 

 .Address: Nablus, Rafidiaالعنوان : نابلس، رفيديا. 
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الله، مركز  رام  للخدمات االستشارية،  : اتقان  التبليغ  عنوان 
رام الله التجاري/ ط3 

Address for Services:  

) 221 (

 Trade Mark No.: 29821العالمة التجارية رقم : 29821 
 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 16/08/2016التاريخ : 2016/08/16 
الصحية–  والمواد  البيطري  والطب  الصيدلة  : مواد  اجل  من 
للتضميد  ومواد  الطبية  اللصق  والمرضى–  األطفال  أغذية 
المواد الخاصة بحشوات األسنان– الشمع المستخدم في طب 
األسنان- المواد المطهرة والمعقمة- المستحضرات الخاصة 
المضادة  المستحضرات  الضارة-  بإبادة األعشاب والحشرات 

للطفيليات-– فوط نسائية. 

In Respect of: Pharmaceutical, veterinary and 
sanitary preparations; dietetic substances adapted 
for medical use, food for babies; plasters,materials 
for dressings; material for stopping teeth, dental 
wax;disinfectants; preparations for destroying 
vermin; fungicides,herbicides 

 In the name of: claranne leltawredat al tebiehبأسم : كالرين للتوريدات الطبية 

 Address: al khalilالعنوان : الخليل ضاحية الزيتون ت 2231336 

Address for Services:   al khalilعنوان التبليغ : الخليل ضاحية الزيتون ت 2231336 

) 222 (

 Trade Mark No.: 29822العالمة التجارية رقم : 29822 
 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 15/08/2016التاريخ : 2016/08/15 
من اجل : اللحوم واألسماك والطيور الداجنة ولحوم الصيد, 

خالصات اللحوم واالسماك والطيور الداجنة ولحوم الصيد 
In Respect of: Meat, fish, poultry and game; 
Meat, fish, poultry and game extracts 
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-In the name of: Al-Sharika Al-Islamiya Alبأسم : الشركة االسالمية الفلسطينية للتنمية 
Falastinya Liltanmiya 

 Address: Tolkarm, The West Bank, Palestineالعنوان : طولكرم , الضفة الغربية, فلسطين 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al-Beereh : عنوان التبليغAddress for Services:  

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام 
ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة

) 223 (

 Trade Mark No.: 29823العالمة التجارية رقم : 29823 
 In Class: 33في الصنف : 33 

 Date: 15/08/2016التاريخ : 2016/08/15 
 In Respect of: Alcoholic beverages (except beers)من اجل : مشروبات كحولية )عدا البيرة( 

 In the name of: Rachid Tanios Touma & Brothersبأسم : شركة رشيد طانيوس توما واخوانه 
Co. 

 Address: Kab Elias, Bekaa, Lebanonالعنوان : قب الياس، البقاع، لبنان 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al-Beereh : عنوان التبليغAddress for Services:  

) 224 (

 Trade Mark No.: 29824العالمة التجارية رقم : 29824 



155 2017/4/26العـدد الثامن عشر

 In Class: 33في الصنف : 33 
 Date: 16/08/2016التاريخ : 2016/08/16 

 In Respect of: Alcoholic beverages (except beers)من اجل : مشروبات كحولية )عدا البيرة( 

 In the name of: Rachid Tanios Touma & Brothersبأسم : شركة رشيد طانيوس توما واخوانه 
Co. 

 Address: Kab Elias, Bekaa, Lebanonالعنوان : قب الياس، البقاع، لبنان 

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

Address for Services:  

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام 
ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

) 225 (

 Trade Mark No.: 29825العالمة التجارية رقم : 29825 
 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 16/08/2016التاريخ : 2016/08/16 
أساسها  مشروبات  القهوة،  أساسها  مشروبات   : اجل  من 
شوكوالتة،  الشوكوالتة،  أساسها  مشروبات  الكاكاو، 
مع  كاكاو  مشروبات  كاكاو،  حليب،  مع  شوكوالتة  مشروبات 
مشروبات  اصطناعية،  قهوة  قهوة،  كاكاو،  منتجات  حليب، 
نباتية  مستحضرات  للقهوة،  منكهات  حليب،  مع  قهوة 
برية  هندبا  محمصة،  غير  قهوة  للقهوة،  كبدائل  تستخدم 
او  طبيعي  ثلج  المنعشة،  للمرطبات  ثلج  للقهوة(،  )بدائل 
فانيال   ، الشاي  أساها  مثلج، شاي، مشروبات  صناعي، شاي 

منكهة، فانيلين )بديل للفانيال( 

In Respect of: in respect of (coffee based 
beverages; cocoa based beverages; chocolate 
based beverages; chocolate; chocolate beverages 
with milk; cocoa; cocoa beverages with milk; 
cocoa products; coffee; coffee artificial; coffee 
beverages with milk; coffee flavoring; vegetal 
preparation for use a coffee substitutes; coffee 
based beverages; chicory; ice for refreshment; 
ice natural or artificial; tea iced; tea; tea- based 
beverages; vanilla (flavoring); vanilla (vanilla 
substitutes) 

 In the name of: Ahmad Arafat Azmi Qaraeenبأسم : احمد عرفات عزمي قراعين 

 Address: Alquds, Silwan, Wadi Hilweالعنوان : القدس - سلوان - وادي حلوة 

الله - عمارة حنانيا وخرتز  1377 رام  التبليغ : ص.ب  عنوان 
ط.3 

Address for Services:  
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) 226 (

 Trade Mark No.: 29826العالمة التجارية رقم : 29826 
 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 16/08/2016التاريخ : 2016/08/16 
الكمبيوتر  واجهزة   ، ومعداتها  الخلوية  االجهزة   : اجل  من 
ومعداتها ، واالجهزة واالدوات العلمية والمالحية والمساحية 
 ، والسينمائي  الفوتوغرافي  التصوير  وادوات  واجهزة 
الوزن  قياس  وادوات  واجهزة  البصريه  واالدوات  واالجهزة 
واجهزة   ، والتعليم  واالنقاذ  والمراقبه  واالشارة  والقياس 
او  تنظيم  او  تكثيف  او  تحويل  او  فتح  او  لوصل  وادوات 
التحكم في الطاقة الكهربائية ، اجهزة تسجيل او ارسال او 
نسخ الصوت او الصور وحامالت بيانات مغناطيسيه واقراص 
تعمل  التي  لالجهزة  واليات  الية  بيع  وماكينات   ، تسجيل 
معدات  و  حاسبه  االت   ، النقد  تسجيل  واالت  النقد  بقطع 

واجهزة حاسوبية لمعالجة البيانات واجهزة اخماد النيران 

In Respect of: mobile and mobile equipments 
,computer and computer equipments, 
scientific.nautical.surveying.photographic.
cinematographic.optical.weighing.measuring.
signalling.checking.life saving and teaching 
apparatus and instruments. Apparatus and 
instruments for conducting switching.
transforming.accumulating regulating.or 
controlling electricity apparatus for recording 
transmission or reproduction of sound orimages 
magnetic data carriers .recording discs.automatic 
.vending machines and mechanisms for coin 
.operated apparatus.cash registers .calculating.
machines. data processing equipment and 
computers.fire extinguishing apparatus 

 In the name of: basem yaser ahmad abu zahraبأسم : باسم ياسر احمد ابوزهرة 

 Address: nablus-share salah aldeen tellالعنوان : نابلس-شارع صالح الدين تلفون 2389441/09 
09/2389441 

تلفون  الدين  صالح  نابلس-شارع   : التبليغ  عنوان 
 2389441/09

Address for Services:   nablus-share salah aldeen 
tell 09/2389441

) 227 (

 Trade Mark No.: 29831العالمة التجارية رقم : 29831 
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 In Class: 43في الصنف : 43 
 Date: 16/08/2016التاريخ : 2016/08/16 

او  المؤقتة  المطاعم  الكافتيريات،  المقاهي،   : اجل  من 
المتنقلة (الكانتينات)، التزويد بالطعام والشراب، المطاعم، 

مطاعم الخدمة الذاتية، مطاعم تقديم الوجبات الخفيفة 

In Respect of: Cafes, cafeterias, canteens, food 
and drink catering, restaurants, self-Service 
restaurants, and snacks-bar 

 .In the name of: Belal Abdin & Coبأسم : شركة بالل عابدين و شركاه 

 ,Address: Bayader Wadi Elseer, Industrial Areaالعنوان : بيادر وادي السير، المنطقة الصناعية، عمان، األردن 
Amman, Jordan 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : نابلس عمارة جاليريا سنتر ص ب 768 

) 228 (

 Trade Mark No.: 29832العالمة التجارية رقم : 29832 
 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 16/08/2016التاريخ : 2016/08/16 
والمرطبات  السائلة  والكريمات  الوجه  منظفات   : اجل  من 
وغسول  البشرة  ومنظفات  واالمصال  والجل  والكريمات 
من  وواقيات  الفرك  ومواد  التقشير  وكريمات  التقشير 
الشمس وأقنعة الوجه ومقشرات الوجه والكريمات واالمصال 
ومرطبات  سائلة  وكريمات  منظفات  للشيخوخة،  المضادة 
للعيون،  وأقنعة  للعيون  كريمات  للجسم،  وجل  وكريمات 
مستحضرات التجميل وتحديدا كريمات االساس وكريمات 

اخفاء العيوب. 

In Respect of: Facial cleansers, lotions, 
moisturizers, creams, gels, serums, toners, 
exfoliating washes, exfoliating lotions, scrubs, 
sunscreen, facial masks, facial peels, anti-aging 
creams and serums; Body cleansers, lotions, 
moisturizers, creams, gels; Eye creams, eye 
masks; Cosmetics, namely foundation and 
concealer. 

 .In the name of: NEOSTRATA COMPANY, INCبأسم : نيوستراتا كومباني، اينك. 

 .Address: Princeton, New Jersey, U.S.Aالعنوان: برينستون، نيوجيرسي، الواليات المتحدة االمريكية 

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

Address for Services:  

) 229 (

 Trade Mark No.: 29833العالمة التجارية رقم : 29833 
 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 16/08/2016التاريخ : 2016/08/16 
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من اجل : مستحضرات العناية بالبشرة لعالج حب الشباب، 
وتحديدا  الجلدية  الحاالت  لعالج  صيدالنية  مستحضرات 

الكريمات والكريمات السائلة والجل ومحاليل للبشرة. 

In Respect of: Medicated skin care preparations 
for the treatment of acne; Pharmaceutical 
formulations for the treatment of integumentary 
conditions, namely creams, lotions, gels, 
solutions for the skin. 

 .In the name of: NEOSTRATA COMPANY, INCبأسم : نيوستراتا كومباني، اينك. 

المتحدة  الواليات  نيوجيرسي،  برينستون،   : العنوان 
االمريكية 

Address: Princeton, New Jersey, U.S.A. 

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

Address for Services:  

) 230 (

 Trade Mark No.: 29834العالمة التجارية رقم : 29834 
 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 16/08/2016التاريخ : 2016/08/16 
من اجل : مستحضرات العناية بالبشرة لعالج حب الشباب، 
وتحديدا  الجلدية  الحاالت  لعالج  صيدالنية  مستحضرات 

الكريمات والكريمات السائلة والجل ومحاليل للبشرة. 

In Respect of: Medicated skin care preparations 
for the treatment of acne; Pharmaceutical 
formulations for the treatment of integumentary 
conditions, namely creams, lotions, gels, 
solutions for the skin. 

 .In the name of: NEOSTRATA COMPANY, INCبأسم : نيوستراتا كومباني، اينك. 

المتحدة  الواليات  نيوجيرسي،  برينستون،   : العنوان 
االمريكية 

Address: Princeton, New Jersey, U.S.A. 

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

Address for Services:  

) 231 (

 Trade Mark No.: 29835العالمة التجارية رقم : 29835 
 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 16/08/2016التاريخ : 2016/08/16 
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والمرطبات  السائلة  والكريمات  الوجه  منظفات  اجل:  من 
وغسول  البشرة  ومنظفات  واالمصال  والجل  والكريمات 
من  وواقيات  الفرك  ومواد  التقشير  وكريمات  التقشير 
الشمس وأقنعة الوجه ومقشرات الوجه والكريمات واالمصال 
ومرطبات  سائلة  وكريمات  منظفات  للشيخوخة،  المضادة 
للعيون،  وأقنعة  للعيون  كريمات  للجسم،  وجل  وكريمات 
مستحضرات التجميل وتحديدا كريمات االساس وكريمات 

اخفاء العيوب. 

In Respect of: Facial cleansers, lotions, 
moisturizers, creams, gels, serums, toners, 
exfoliating washes, exfoliating lotions, scrubs, 
sunscreen, facial masks, facial peels, anti-aging 
creams and serums; Body cleansers, lotions, 
moisturizers, creams, gels; Eye creams, eye 
masks; Cosmetics, namely foundation and 
concealer 

 .In the name of: NEOSTRATA COMPANY, INCبأسم : نيوستراتا كومباني، اينك. 

 .Address: Princeton, New Jersey, U.S.Aالعنوان: برينستون، نيوجيرسي، الواليات المتحدة االمريكية 

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

Address for Services:  

) 232 (

 Trade Mark No.: 29836العالمة التجارية رقم : 29836 
 In Class: 34في الصنف : 34 

 Date: 16/08/2016التاريخ : 2016/08/16 
التبغ،  منتجات  المصنع،  او  الخام  التبغ  السجائر،   : اجل  من 
والسيجار  السيجار  طبية(،  الغراض  )ليست  التبغ  بدائل 
السيجار  ورق  المدخنين،  لوازم  الكبريت،  الوالعات،  الصغير، 
للف  الجيب  أدوات  السجائر،  وفالتر  السجائر  وأنابيب 
االنابيب  في  التبغ  لحشو  باليد  تحمل  ماكنات  السجائر، 
الورقية، السجائر االلكترونية، سوائل للسجائر االلكترونية، 
واالجزاء  الكترونية  ادوات  لغرض تسخينها،  التبغ  منتجات 

التابعة لها بغرض تسخين السجائر او التبغ. 

In Respect of: Cigarettes; tobacco, raw or 
manufactured ; tobacco products; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); cigars, 
cigarillos; lighters; matches; smokers’ articles; 
cigarette paper, cigarette tubes, cigarette filters; 
pocket apparatus for rolling cigarettes; hand 
held machines for injecting tobacco into paper 
tubes; electronic cigarettes; liquids for electronic 
cigarettes; tobacco products for the purpose of 
being heated; electronic devices and their parts 
for the purpose of heating cigarettes or tobacco. 

 In the name of: British American Tobaccoبأسم : بريتش أميريكان توباكو )براندز( لميتد 
(Brands) Limited 

العنوان : غلوب هاوس، 4 تمبل بليس، لندن دبليو سي2ار 
2بي جي، المملكة المتحدة 

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

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

Address for Services:  
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) 233 (

 Trade Mark No.: 29837العالمة التجارية رقم : 29837 
 In Class: 21في الصنف : 21 

 Date: 17/08/2016التاريخ : 2016/08/17 
من اجل : ادوات واواني واوعية لالستعمال المنزلي وللمطبخ 
الدهان(,  او  التلوين  فراشي  )عدا  فراشي  واسفنج  ,امشاط 
مواد صنع الفراشي ,ادوات للتنظيف,سلك جلي,زجاج شبه 
مشغول )خالف الزجاج المستعمل في المباني(اواني زجاجية 
واواني خزف صيني واواني خزفية غير واردة في فئات اخرى 

In Respect of: Household or kitchen utensils and 
containers (not of precious metal or coated therewith); 
combs and sponges; brushes (except paint brushes); 
brush-making materials; articles for cleaning 
purposes; steelwool; unworked or semi-worked glass 
(except glass used in building); glassware, porcelain 
and earthenware not included in other classes 

 In the name of: maher ameen muhammadبأسم : ماهر امين محمد عسلية 
assleyah 

قلقيلية-جوال  القديمة-دخلة  نابلس-البلدة  العنوان: 
 0599321606

Address: nablus- albalda alqadeemah - dakhlet 
qalqeleyah jawwal- 0599321606 

قلقيلية-جوال  القديمة-دخلة  نابلس-البلدة   : التبليغ  عنوان 
 0599321606

Address for Services:   nablus- albalda alqadeemah 
- dakhlet qalqeleyah jawwal- 0599321606

) 234 (

 Trade Mark No.: 29838العالمة التجارية رقم : 29838 
 In Class: 19في الصنف : 19 

 Date: 17/08/2016التاريخ : 2016/08/17 
والمطابخ  المغاسل  واحواض  المغاسل  صناعة   : اجل  من 
وصناعة الطوب ومواد بناء )غير معدنية(انابيب قاسية غير 

معدنية للمباني 

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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 In the name of: SHARIKET MOZAR LISENATبأسم : شركة موزار للصناعات االنشائية 
AL ALENSHAYEH 

-تلفون  المعراج  عمارة  االرسال-  شارع  الله  رام   : العنوان 
 0597344988

Address: RAMALLAH SHARE AL ERSAL 
AMARET ALMERAJ TEL 0597344988 

عنوان التبليغ : رام الله شارع االرسال- عمارة المعراج -تلفون 
 0597344988

Address for Services:   RAMALLAH SHARE AL 
ERSAL AMARET ALMERAJ TEL 0597344988

) 235 (

 Trade Mark No.: 29839العالمة التجارية رقم : 29839 
 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 17/08/2016التاريخ : 2016/08/17 
حلوى  زخارف  الفقاعية،  العلكة  الخبز،  أعواد  خبز،   : اجل  من 
الكعك،  كيك،  خلطات  لألكل،  للكيك صالحة  زخارف  للكيك، 
الفطائر  في  المستخدمة  الشوكوالته  وحشوات  الكيك 
المغطى  الفشار  بالحلوى،  المغطى  الفشار  حلوى،  والكعك، 
بالكراميل، كراميل )ملون لألطعمة(، أطعمة خفيفة قائمة على 
رقائق  علكة،  الجبنة،  بطعم  المنتفخة  الذرة  حبوب  الحبوب، 
الطحين،  من  المصنوعة  الرقائق  الذرة،  رقائق  الشوكوالتة، 
الشوكوالتة،  مسحوق  بالشوكوالتة،  مغطى  جوز  شوكوالتة، 
شراب الشوكوالتة المركز، زينة الشوكوالتة، خلطات الكاكاو، 
الشكل  ذات  المنتخة  الذرة  حبوب  بسكويت،  البوظة،  أكواز 
ألواح  المجعد، خليط رقائق البسكويت و الجبنة، البسكويت، 
فطائر  كريما،   ، لألكل  جاهزة  الفطور  حبوب  من  مصنوعة 
أطعمة  هالم/جيلي،  الُمحلى،  و  ه 

ّ
الُمنك الجيالتين  الفواكه، 

خفيفة قائمة على مزيج من الفواكه و الحبوب المجففة، خليط 
مملح  كعك  المطهو،  الفشار  الساخنة،  الشوكوالتة  مشروب 
مثلجات  مثلج،  حليب  مثلجات،  الوفل،  كعك  مهلبية،  جاف، 
منكهة، الحلويات المجمدة، لبن مجمد، كسترد مجمد، بودينغ 

In Respect of: Bread, bread sticks, bubble gum, 
candy cake decorations, edible cake decorations, 
cake mixes, cakes, cakes and chocolate based 
fillings for pies and cakes, candy, candy coated 
popcorn, caramel popcorn, caramels, cereal 
based snack food, cheese flavored corn puffed 
snacks, chewing gum, chocolate chips, corn 
chips, flour based chips, chocolate, chocolate 
covered nuts, chocolate powder, chocolate 
syrup, chocolate topping, cocoa mixes, cones 
for ice cream, cookies, corn curls, cracker and 
cheese combinations, crackers, food ready to 
eat cereal derived food bars, frosting, fruit pies, 
flavored and sweetened gelatins, jelly, granola 
based snack bars, hot chocolate, popped popcorn, 
pretzels, puddings, waffles; ice cream, ice milk, 
flavored ices, frozen confections, frozen yogurt, 
frozen custard, puddings. 

 .In the name of: Viacom International Incبأسم : شركة فياكوم العالمية 

الواليات   ,10036 يورك,  نيو  برودواي,   1515  : العنوان 
المتحدة االمريكيه 

Address: 1515 Broadway, New York, New York, 
10036, U.S.A 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : نابلس عمارة جاليريا سنتر ص ب 768 
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) 236 (

 Trade Mark No.: 29840العالمة التجارية رقم : 29840 
 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 17/08/2016التاريخ : 2016/08/17 
حلوى  زخارف  الفقاعية،  العلكة  الخبز،  أعواد  خبز،   : اجل  من 
الكعك،  كيك،  خلطات  لألكل،  للكيك صالحة  زخارف  للكيك، 
الفطائر  في  المستخدمة  الشوكوالته  وحشوات  الكيك 
المغطى  الفشار  بالحلوى،  المغطى  الفشار  حلوى،  والكعك، 
بالكراميل، كراميل )ملون لألطعمة(، أطعمة خفيفة قائمة على 
رقائق  علكة،  الجبنة،  بطعم  المنتفخة  الذرة  حبوب  الحبوب، 
الطحين،  من  المصنوعة  الرقائق  الذرة،  رقائق  الشوكوالتة، 
الشوكوالتة،  مسحوق  بالشوكوالتة،  مغطى  جوز  شوكوالتة، 
شراب الشوكوالتة المركز، زينة الشوكوالتة، خلطات الكاكاو، 
الشكل  ذات  المنتخة  الذرة  حبوب  بسكويت،  البوظة،  أكواز 
ألواح  المجعد، خليط رقائق البسكويت و الجبنة، البسكويت، 
فطائر  كريما،   ، لألكل  جاهزة  الفطور  حبوب  من  مصنوعة 
أطعمة  هالم/جيلي،  الُمحلى،  و  ه 

ّ
الُمنك الجيالتين  الفواكه، 

خفيفة قائمة على مزيج من الفواكه و الحبوب المجففة، خليط 
مملح  كعك  المطهو،  الفشار  الساخنة،  الشوكوالتة  مشروب 
مثلجات  مثلج،  حليب  مثلجات،  الوفل،  كعك  مهلبية،  جاف، 
منكهة، الحلويات المجمدة، لبن مجمد، كسترد مجمد، بودينغ. 

In Respect of: Bread, bread sticks, bubble gum, 
candy cake decorations, edible cake decorations, 
cake mixes, cakes, cakes and chocolate based 
fillings for pies and cakes, candy, candy coated 
popcorn, caramel popcorn, caramels, cereal 
based snack food, cheese flavored corn puffed 
snacks, chewing gum, chocolate chips, corn 
chips, flour based chips, chocolate, chocolate 
covered nuts, chocolate powder, chocolate 
syrup, chocolate topping, cocoa mixes, cones 
for ice cream, cookies, corn curls, cracker and 
cheese combinations, crackers, food ready to 
eat cereal derived food bars, frosting, fruit pies, 
flavored and sweetened gelatins, jelly, granola 
based snack bars, hot chocolate, popped popcorn, 
pretzels, puddings, waffles; ice cream, ice milk, 
flavored ices, frozen confections, frozen yogurt, 
frozen custard, puddings. 

 .In the name of: Viacom International Incبأسم : شركة فياكوم العالمية 

الواليات   ,10036 يورك,  نيو  برودواي,   1515  : العنوان 
المتحدة االمريكيه 

Address: 1515 Broadway, New York, New York, 
10036, U.S.A 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : نابلس عمارة جاليريا سنتر ص ب 768 

) 237 (

 Trade Mark No.: 29841العالمة التجارية رقم : 29841 
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 In Class: 21في الصنف : 21 
 Date: 18/08/2016التاريخ : 2016/08/18 

من اجل : أدوات وأواني وأوعية لالستعمال المنزلي وللمطبخ 
أو الدهان(  التلوين  ، فراشي )عدا فراشي  ، أمشاط واسفنج 
مواد صنع الفراشي ، أدوات تنظيف ، سلك جلي ، زجاج غير 
في  المستعمل  الزجاج  )عدا  زجاج شبه مشغول  أو  مشغول 
المباني( ، أواني زجاجية وأواني خزف صيني وأواني خزفية 

غير واردة في فئات أخرى . 

In Respect of: Household or kitchen utensils 
and containers (not of precious metal or coated 
therewith); combs and sponges; brushes (except 
paint brushes); brush-making materials; articles 
for cleaning purposes; steelwool; unworked 
or semi-worked glass (except glass used in 
building); glassware, porcelain and earthenware 
not included in other classes 

 In the name of: Sharekat Almaslamani Alfeenبأسم: شركة المسلماني 2000 للتسويق مساهمة خصوصية 
Mosahama Khososiya 

 Address: Alram Dahiyat Albaredالعنوان : الرام ضاحية البريد 

Address for Services:   Alram Dahiyat Albaredعنوان التبليغ : الرام ضاحية البريد 

) 238 (

 Trade Mark No.: 29842العالمة التجارية رقم : 29842 
 In Class: 21في الصنف : 21 

 Date: 18/08/2016التاريخ : 2016/08/18 
من اجل : أدوات وأواني وأوعية لالستعمال المنزلي وللمطبخ 
أو الدهان(  التلوين  ، فراشي )عدا فراشي  ، أمشاط واسفنج 
مواد صنع الفراشي ، أدوات تنظيف ، سلك جلي ، زجاج غير 
في  المستعمل  الزجاج  )عدا  زجاج شبه مشغول  أو  مشغول 
المباني( ، أواني زجاجية وأواني خزف صيني وأواني خزفية 

غير واردة في فئات أخرى . 

In Respect of: Household or kitchen utensils 
and containers (not of precious metal or coated 
therewith); combs and sponges; brushes (except 
paint brushes); brush-making materials; articles 
for cleaning purposes; steelwool; unworked 
or semi-worked glass (except glass used in 
building); glassware, porcelain and earthenware 
not included in other classes 

مساهمة  للتسويق   2000 المسلماني  شركة   : بأسم 
خصوصية 

In the name of: Sharekat Almaslamani Alfeen 
Mosahama Khososiya 

 Address: Alram Dahiyat Albaredالعنوان : الرام ضاحية البريد 

Address for Services:   Alram Dahiyat Albaredعنوان التبليغ : الرام ضاحية البريد 
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) 239 (

 Trade Mark No.: 29843العالمة التجارية رقم : 29843 
 In Class: 21في الصنف : 21 

 Date: 18/08/2016التاريخ : 2016/08/18 
من اجل : أدوات وأواني وأوعية لالستعمال المنزلي وللمطبخ 
أو الدهان(  التلوين  ، فراشي )عدا فراشي  ، أمشاط واسفنج 
مواد صنع الفراشي ، أدوات تنظيف ، سلك جلي ، زجاج غير 
في  المستعمل  الزجاج  )عدا  زجاج شبه مشغول  أو  مشغول 
المباني( ، أواني زجاجية وأواني خزف صيني وأواني خزفية 

غير واردة في فئات أخرى . 

In Respect of: Household or kitchen utensils 
and containers (not of precious metal or coated 
therewith); combs and sponges; brushes (except 
paint brushes); brush-making materials; articles 
for cleaning purposes; steelwool; unworked 
or semi-worked glass (except glass used in 
building); glassware, porcelain and earthenware 
not included in other classes 

مساهمة  للتسويق   2000 المسلماني  شركة   : بأسم 
خصوصية 

In the name of: Sharekat Almaslamani Alfeen 
Mosahama Khososiya 

 Address: Alram Dahiyat Albaredالعنوان : الرام ضاحية البريد 

Address for Services:   Alram Dahiyat Albaredعنوان التبليغ : الرام ضاحية البريد 

) 240 (

 Trade Mark No.: 29844العالمة التجارية رقم : 29844 
 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 18/08/2016التاريخ : 2016/08/18 
من اجل : .اللحوم واالسماك ولحوم الدواجن والصيد ، خالصات 
اللحم ، فواكه وخضروات محفوظة ومجففة ومطهوة ، هالم 
) جلي ( ومربيات وفواكة مطبوخة بالسكر ، البيض والحليب 

ومنتجات الحليب ، الزيوت والدهون الصالحة لألكل . 

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: Sharekat albatikha lesneet almontjatبأسم : شركة البطيخة لصناعة المنتجات الزراعية م . خ . م 
alzreeyh almsahma alkhososeh almahdodh 
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 Address: Jenin- alhadafالعنوان : جنين – الهدف جوال :0568548192 

Address for Services:   Jenin- alhadafعنوان التبليغ : جنين – الهدف جوال :0568548192 

) 241 (

 Trade Mark No.: 29845العالمة التجارية رقم : 29845 
 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 18/08/2016التاريخ : 2016/08/18 
االعمال  وتوجيه  وادارة  واالعالن  الدعاية  خدمات   : اجل  من 

وتفعيل النشاط المكتبي 
In Respect of: Advertising; business management; 
business administration; office functions 

 In the name of: Sharekat albatikha lesneetبأسم : شركة البطيخة لصناعة المنتجات الزراعية م . خ . م 
almontjat alzreeyh almsahma alkhososeh 
almahdodh 

 Address: Jenin- alhadafالعنوان : جنين – الهدف 0568548192 

Address for Services:   Jenin- alhadafعنوان التبليغ : جنين – الهدف 0568548192 

) 242 (

 Trade Mark No.: 29846العالمة التجارية رقم : 29846 
 In Class: 36في الصنف : 36 

 Date: 21/08/2016التاريخ : 2016/08/21 
من اجل : خدمات إدارة وإبرام سندات التأمين على حياة األفراد 
والجماعات والصحة ومالك المنازل والتأمين على السيارات وإدارة 
اإلقراض  خدمات  التقاعد؛  وصندوق  السنوية  التأمين  دفعات 
وسمسرة  إدراة  خدمات  والتجاري؛  السكني  العقاري  والرهن 

العقارات؛ خدمات استثمار وسمسرة التمويل التبادلي،

In Respect of: Providing underwriting and 
administration services for individual and 
group life, health, homeowners, and automobile 
insurance, annuities, and pension funds; residential 
and commercial mortgage lending services;
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وصناديق  االستثمارية  المصرفية  الخدمات  وبخاصة،   
خدمات  للتقاعد؛  المالي  التخطيط  خدمات  االستثمار؛ 
وتوجيه  وإدارة  معالجة  وبخاصة  الموظفين،  استحقاقات 

خطط استحقاقات الموظفين المتعلقة بالتأمين والتمويل 

real estate brokerage and management services; 
mutual fund brokerage and investment 
services, namely, investment banking and funds 
investment; financial retirement planning services; 
employee benefits services, namely processing, 
administering, and managing employee benefit 
plans concerning insurance and finance. 

 In the name of: Metropolitan Life Insuranceبأسم : متروبوليتان اليف إنشورانس كمبني 
Company 

العنوان : 1095 أفنيو أوف ذا أميريكاز نيويورك، نيويورك 
10036-الواليات المتحدة األمريكية 

Address: 1095 Avenue of the Americas New 
York, New York 10036 - United States of America 

عنوان التبليغ : سماس للملكيه الفكريه ص.ب 219 نابلس- 
فلسطين 

Address for Services:  

) 243 (

 Trade Mark No.: 29847العالمة التجارية رقم : 29847 
 In Class: 20في الصنف : 20 

 Date: 21/08/2016التاريخ : 2016/08/21 
من اجل : األثاث؛ أثاث قابل للتحويل؛ أثاث متكامل؛ األثاث 
أثاث  المنجد؛  األثاث  معدني؛  أثاث  المطابخ؛  أثاث  المنزلي؛ 
جلدي؛ أثاث غرف النوم؛ أثاث الحمامات؛ أثاث الحدائق؛ أثاث 
ع؛ 

ّ
الرض لألطفال  أثاث  لألطفال؛  أثاث  خشبي؛  أثاث  مكاتب؛ 

أثاث غرف المعيشة؛ أثاث المقاعد؛ األثاث القابل للتركيب؛ 
جاهز  أثاث  عتيق؛  طراز  ذو  أثاث  خزانات؛  الداخلي؛  األثاث 
للتركيب للمطابخ؛ األثاث المصنوع من المواد البالستيكية؛ 
]أثاث[؛  المعدنية  غير  الزاوية  األثاث؛ وحدات كنب  وحدات 
مكاتب  خزانات؛  للتخزين؛  رفوف  قواعد؛  الزينة؛  مناضد 
مقاعد  ]أثاث[؛  للتخزين  أدراج  خزائن؛  خزانات؛  وطاوالت؛ 
ذراعين؛  ذات  كراسي  أسّرة؛  مرايا؛  ]أثاث[؛  نضد  بدرجات؛ 
مقاعد؛ فرشات؛ صوفات؛ وحدات الزاوية ]أثاث[؛ كنب؛ كنب 
يتضمن مساحة تخزين؛ خزانات؛ مقاعد دائرية مصنوعة من 

القماش 

In Respect of: Furniture; Transformable furniture; 
Integrated furniture; Household furniture; Furniture 
for kitchens; Furniture of metal; Upholstered 
furniture; Leather furniture; Bedroom furniture; 
Bathroom furniture; Lawn furniture; Office 
furniture; Wooden furniture; Furniture for children; 
Furniture for children; Living room furniture; 
Seating furniture; Composable furniture; Indoor 
furniture; Cupboards; Antique style furniture; Fitted 
kitchen furniture; Fitted kitchen furniture; Furniture 
of plastic materials; Furniture units; Sectional 
non-metallic units [furniture]; Dressers; Racks; 
Shelves for storage; Cupboards; Desks and tables; 
Cupboards; Chests; Storage drawers [furniture]; 
Step stools; Benches [furniture]; Mirrors [looking 
glasses]; Beds; Armchairs; Seats; Mattresses; 
Sofas; Corner units [furniture]; Divans; Divans 
incorporating storage space; Vitrines; Pouffes. 
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 .In the name of: BLACK RED WHITE S.Aبأسم : بالك ريد وايت إس. إيه 

 Address: Krzeszowska 63, Bilgoraj (23-400)العنوان : كرزيسزوسكا63 ، 400-23 بيلغوراج بولندا 
Poland 

عنوان التبليغ : سماس للملكيه الفكريه ص.ب 219 نابلس- 
فلسطين 

Address for Services:  

) 244 (

 Trade Mark No.: 29848العالمة التجارية رقم : 29848 
 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 21/08/2016التاريخ : 2016/08/21 
: االعالن واالعمال المهنية في مجال بيع وتصنيع  من اجل 

الكرتون 
In Respect of: advertising business in cartoon 
markting and producing products 

 In the name of: sharikat pal box llkartoonبأسم : شركة بال بوكس للكرتون 

 Address: al khalilالعنوان : الخليل الحاووز 

Address for Services:   al khalilعنوان التبليغ : الخليل الحاووز 

) 245 (

 Trade Mark No.: 29849العالمة التجارية رقم : 29849 
 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 21/08/2016التاريخ : 2016/08/21 
من اجل : أجهزة ووسائل تعليم، حامالت البيانات الممغنطة، 
أقراص فيديو وغيرها من  أقراص مدمجة،  أقراص تسجيل، 

وسائل التسجيل الرقمية؛ وبرمجيات الكمبيوتر. 

In Respect of: Teaching apparatus and 
instruments; magnetic data carriers, recording 
discs; compact discs, DVDs and other digital 
recording media; computer software. 

 In the name of: . Societe des Produits Nestle S.Aبأسم : سوسيتيه دي برودوي نستله أس. ايه 

 Address: 1800 Vevey, Switzerlandالعنوان : 1800 فيفاي، سويسرا 
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.ب  - ص  الفكرية  للملكية  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
4472 البيرة 

Address for Services:  

) 246 (

 Trade Mark No.: 29850العالمة التجارية رقم : 29850 
 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 21/08/2016التاريخ : 2016/08/21 
من اجل : الورق والكرتون والبضائع المصنوعة من هذا المواد 
وغير الواردة ضمن فئات أخرى، المطبوعات، القرطاسية، مواد 
تجليد الكتب، األدوات واللوازم الخاصة بالتعليم، )باستثناء 

األجهزة(. 

In Respect of: Paper, cardboard and goods made 
from these materials, not included in other 
classes; printed matter; stationary; adhesives for 
stationary or houshold purposes; instructional 
and teaching material (except apparatus). 

 In the name of: Societe des Produits Nestle S.Aبأسم : سوسيتيه دي برودوي نستله أس. ايه 

 Address: 1800 Vevey, Switzerlandالعنوان : 1800 فيفاي، سويسرا 

.ب  - ص  الفكرية  للملكية  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
4472 البيرة 

Address for Services:  

) 247 (

 Trade Mark No.: 29851العالمة التجارية رقم : 29851 
 In Class: 41في الصنف : 41 

 Date: 21/08/2016التاريخ : 2016/08/21 
من اجل : خدمات تدريب الموظفين، وتنظيم المواد والندوات 
والمؤتمرات والمعارض ذات األهداف الثقافية والتعليمية، 
واألفالم  والصحف  والمجالت  الكتب  وإصدار  النشر  خدمات 
التلفزيونية  البرامج  إنتاج  إلى  باإلضافة  والتسجيالت، 

واإلذاعية ذات األهداف الثقافية والتعليمية،

In Respect of: Staff training, organization of 
courses, seminars, conferences, exhibtions for 
cultural or educational purposes; editing and 
puplication of books, pamphelts, newspapers, 
films and recordings;
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 تعليم التغذية وكافة خدمات التدريب والتعليم المتعلقة 
بتكنولوجيا  المتعلق  التدريب  سيما  ال  والطعام  بالتغذية 

الغذاء والتغذية والطهي والمطاعم. 

productions of videos and sound recordings for cultural 
or educational purposes; nutrition education, all 
education and training services relating to nutrition and 
food, especially training relating to food technology, 
nutrition, cooking and the restaurant industry. 

 In the name of: Societe des Produits Nestle S.Aبأسم : سوسيتيه دي برودوي نستله أس. ايه 

 Address: 1800 Vevey, Switzerlandالعنوان : 1800 فيفاي، سويسرا 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : سابا وشركاهم للملكية الفكرية - ص .ب 4472 البيرة 

) 248 (

 Trade Mark No.: 29852العالمة التجارية رقم : 29852 
 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 21/08/2016التاريخ : 2016/08/21 
من اجل : مشروبات خفيفة، المياه المعدنية والغازية وغيرها 
أخرى  ومستحضرات  شراب  الكحولية،  غير  المشروبات  من 

لعمل المشروبات. 

In Respect of: Soft drinks, mineral and aerated 
waters and other non- alcoholic drinks, syrups 
and other preparations for making beverages 

 In the name of: The Concentrate Manufacturingبأسم : ذا كونسنتريت مانوفكترينغ كومباني أوف إيرلند 
Company of Ireland 

فيكتوريا   26 الثالث،  الطابق  بيلدينج،  سوان   : العنوان 
ستريت، هاميلتون، أتش أم 12، بيرمودا. 

Address: Swan Building, 3rd Floor, 26 Victoria 
Street, Hamilton, HM12, Bermuda 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : سابا وشركاهم للملكية الفكرية - ص .ب 4472 البيرة 

) 249 (

 Trade Mark No.: 29853العالمة التجارية رقم : 29853 
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 In Class: 38في الصنف : 38 
 Date: 21/08/2016التاريخ : 2016/08/21 

من اجل : تاجير زمن الوصول الى شبكات الكمبيوتر العالمية 
، االتصال بالتلفون الخلوي، توفير غرف الدردشة عبر االنتر 
نت ، االتصال عبر الطرفيات الحاسوبية ، االتصال عبر شبكات 
بالتلفونات،  االتصال  بالتلغراف،  االتصال  البصرية،  االلياف 
نقل الرسائل والصور عبر الكمبيوتر، االتصال عبر الطرفيات 
خدمات   ( االكترونية  النشر  لوحات  خدمات   ، الحاسوبية 
ارسال   ، الفاكسات  ارسال  االلكتروني،  البريد   ، اتصاالت( 
االتصال،  حول  معلومات   ، نت  االنتر  عبر  المعايده  بطاقات 
البريد االلكتروني، ارسال الرسائل، توفير الوصول الى قواعد 
بعد  عن  التسوق  لخدمات  اتصال  قنوات  توفير  البيانات، 
،تقديم االتصاالت عبر االرتباط بالشبكة العالمية للكمبيوتر، 
توفير امكانية توصيل المستخدم بشبكات كمبيوتر عالمية 
، تاجير زمن الوصول الى شبكات الكمبيوتر العالمية ،تاجير 
اجهزة الفاكس ، تاجير اجهزة ارسال الرسائل، تاجير اجهزة 
او  البث  التلفونات،  تاجير  االتصال،  معدات  تاجير  المودم، 
االرسال عبر االقمار الصناعية، توفير قنوات اتصال لخدمات 
التسوق عن بعد، توفير معلومات حول االتصاالت، خدمات 
بالتلغرافات،  االتصال  بعد،  عن  االتصاالت  وتوصيل  توجيه 
نقل التلغرافات ، خدمات التلغرافات، االتصال بالتلفونات، 
التسوق  لخدمات  اتصال  قنوات  توفير  التلفوانات،  خدمات 
عن بعد، خدمات التلكس، ارسال الفاكسات، ارسال الملفات 
الرقمية، نقل الرسائل والصور عبر الكمبيوتر، خدمات البريد 

الصوتي، خدمات سلكية ، البث الالسلكي 

In Respect of: . Access time to global computer 
networks (Rental of ) , Cellular telephone 
communication ، Chatrooms (Providing internet 
( , Communications by computer terminals , 
Communications by fiber [fibre] optic networks , 
Communications by telegrams , Communications 
by telephone , Computer aided transmission 
of messages and images , Computer terminals 
(Communications by) , Electronic bulletin 
board services(telecommunications services) 
, Electronic mail , Facsimile transmission , 
Greeting cards online (Transmission of ) , 
information about telecommunication , Mail 
(Electronic) , Message sending , Providing access 
to databases , Providing telecommunication 
channels for teleshopping services , Providing 
telecommunications connections to a global 
computer network , Providing user access to 
global computer networks , Rental of access 
time to global computer networks , Rental 
of facsimile apparatus , Rental of message 
sending apparatus , Rental of modems , 
Rental of telecommunication equipment , 
Rental of telephones , Satellite transmission 
, Telecommunication channels ( Providing) 
for teleshopping services, Telecommunication 
(Information about ), Telecommunications 
routing and junction services, Teleconferencing 
services, Telegrams (Communications by), 
Telegrams (Transmission of ), Telegraph services 
, Telephone (Communications by) , Telephone 
services, Teleshopping services (Providing 
telecommunication channels for), Telex services 
, Transmission (Facsimile ), Transmission of 
digital files, Transmission of messages and 
images (Computer aided), Voice mail services , 
Wire service , Wireless broadcasting . 

 In the name of: Sharekat Tele Link Liletsalatبأسم : شركة تيلي لينك لالتصاالت مساهمة خصوصية 
Mosahama Khososiya 

 Address: Ramallah Shar›e Rokab Emaratالعنوان : رام الله شارع ركب عمارة النتشة ط 5 
Alnatsha 
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جوال  النتشة  عمارة  ركب  شارع  الله  رام   : التبليغ  عنوان 
 0599942067

Address for Services:  

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام 
ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

) 250 (

 Trade Mark No.: 29854العالمة التجارية رقم : 29854 
 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 21/08/2016التاريخ : 2016/08/21 
 In Respect of: vagetable salads canned meet andمن اجل : سلطات خضار لحوم مطهية ومعلبة 

pre cooked 
 In the name of: iyad jameel khalil abu iramبأسم : اياد جميل خليل ابو عرام 

 Address: al khalilالعنوان : الخليل -يطا 0569901995 

Address for Services:   al khalilعنوان التبليغ : الخليل -يطا 0569901995 

) 251 (

 Trade Mark No.: 29855العالمة التجارية رقم : 29855 
 In Class: 12في الصنف : 12 

 Date: 24/08/2016التاريخ : 2016/08/24 
من اجل : دراجات ذات محركات صغيرة ,دراجات نارية,اغطية 
النارية,مقاعد  الدارجات  او  الهوائية  الدراجات  لمقاعد 
بخارية  النارية,دراجات  الدراجات  او  الهوائية  الدراجات 
دواليب  محاور  لالنزالق,  مانعه  ,سالسل  )مركبات(  صغيرة 

المركبات ,مكابح للدراجات الهوائية ,مقابض للدراجات

In Respect of: MOPEDS, MOTORCYCLES, 
SADDLE COVERS FOR BICYCLES 
OR MOTORCYCLES, SADDLES FOR 
BICYCLES, CYCLES OR MOTORCYCLES , 
SCOOTERS,(VEHICLES)
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الهوائية ,اطار للدراجات الهوائية,هياكل مركبات ,بطانات 
مكابح المركبات ,قطع مكابح المركبات لقم مكابح المركبات 
,اغلفة خارجية لالطارات الهوائية عربات الدراجات ,واقيات 
,مقاعد  الخلفية  الرؤية  ,مرايا  هوائية  )رفرف(,اطارات  وحل 

للمركبات

,ANTI-SKID CHAINS , AXLES FOR 
VEHICLES , BICYCLE BRAKES, BICYCLE 
HANDLE BARS , BICYCLE RIMS, BODIES 
FOR VEHICLES , BRAKE ,,LININGS FOR 
VEHICLES, BRAKE SEGMENTS FOR 
VEHICLES , BRAKE SHOES FOR VEHICLES, 
CASINGS FOR PNEUMATIC TIRES(TYRES), 
CYCLE CARS, MUDGUARDS, PNEEUMATIC 
TIRES (TYRES), REARVIEW MIRRORS, 
SEATS (VEHICLE)

 In the name of: KTM sportmotorcycleبأسم : كي تي ام سبورتموتورسايكل جي ام بي اتش 

العنوان : ستول هوفتر سترابي 3,أ5230- مدينة ماتيغوفن 
,النمسا 

Address: stallhofiner strabe 3,A-5230 
Mattighofen .AUSTRIA 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : امين كايد شارع رفيديا ,نابلس970 

) 252 (

 Trade Mark No.: 29856العالمة التجارية رقم : 29856 
 In Class: 20في الصنف : 20 

 Date: 24/08/2016التاريخ : 2016/08/24 
 In Respect of: furnatureمن اجل : االثاث 

 In the name of: khaled mah moh abu isnenehبأسم : خالد محمود محمد ابو اسنينة 

 Address: al khalilالعنوان : الخليل ود الهرية 

Address for Services:   al khalilعنوان التبليغ : الخليل ود الهرية 

) 253 (

 Trade Mark No.: 29857العالمة التجارية رقم : 29857 
 In Class: 36في الصنف : 36 
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 Date: 24/08/2016التاريخ : 2016/08/24 
الشؤون   ، التمويلية  الشؤون   ، التأمين  خدمات   : اجل  من 

المالية والشؤون العقارية 
In Respect of: insurance 

مساهمة  واالستثمار  للعقار  السنديان  شركة   : بأسم 
خصوصية 

In the name of: Sharekat Alsendiyan Lelaqar 
Walestethmar Mosahama Khososiya 

 Address: Ramallah Shar›e Alersal Emart Alesraالعنوان : رام الله شارع االرسال عمارة االسراء ط 6 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام الله شارع االرسال عمارة االسراء ط 6 

) 254 (

 Trade Mark No.: 29858العالمة التجارية رقم : 29858 
 In Class: 42في الصنف : 42 

 Date: 24/08/2016التاريخ : 2016/08/24 
والمحاسبية  القانونية  االستشارات  خدمات   : اجل  من 

والضرائبية وتحليل البيانات 
In Respect of: LEGAL AND ACCOUNTING 
AND CONSULTING SERVICES 

 In the name of: EHAB MOH IB KATHEMبأسم : ايهاب محمد ابراهيم كاظم حسونة 
HASSOUNA 

 Address: AL KHALIL CITY CENTERالعنوان : الخليل عمارة السيتي سنتر 
BUILDING 

 Address for Services:   AL KHALIL CITYعنوان التبليغ : الخليل عمارة السيتي سنتر 
CENTER BUILDING

) 255 (

 Trade Mark No.: 29859العالمة التجارية رقم : 29859 
 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 25/08/2016التاريخ : 2016/08/25 
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 In Respect of: shoes and clothesمن اجل : المالبس و االحذية 

 In the name of: sharikat aram llistithmarبأسم : شركة ارام لالستثمار 

 Address: AL KHALIL CITY CENTERالعنوان : الخليل عمارة السيتي سنتر 
BUILDING 

 Address for Services:   AL KHALIL CITYعنوان التبليغ : الخليل عمارة السيتي سنتر 
CENTER BUILDING

) 256 (

 Trade Mark No.: 29860العالمة التجارية رقم : 29860 
 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 25/08/2016التاريخ : 2016/08/25 
 In Respect of: seling furnitureمن اجل : بيع االثاث 

 In the name of: sharket salamco llelmafroshat alبأسم : شركة سالمكو للمفروشات العاديه العامه 
adya al a›ama 

العنوان : نابلس -المساكن الشعبية الشرقيه رقم الهاتف 
 2321636

Address: nablus -almsakn alshabiah 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : فارس بازيان- عمارة الغرفة التجارية 

) 257 (

 Trade Mark No.: 29861العالمة التجارية رقم : 29861 
 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 25/08/2016التاريخ : 2016/08/25 
من اجل : المالبس بما في ذلك المالبس الداخلية والمالبس 
جوارب  خاصة؛  ألغراض  الواقية  المالبس  غير  الخارجية، 
لفاعات،  للرقبة[،  ]مناديل  بندانات  شاالت،  شاالت،  قصيرة، 
صنادل.  شباشب،  أحذية،  القدم،  لباس  ]مالبس[.  أحزمة 
أغطية الرأس، قبعات، قبعات مع أطراف أمامية، بيريه )قبعات 

مستديرة مسطحة(، قبعات ]أغطية للرأس[، قبعات ضيقة. 

In Respect of: Clothing, including underwear and 
outerclothing, other than special purpose protective 
clothing; socks, mufflers [clothing], shawls, 
bandanas, scarves, belts [clothing]. Footwear, 
shoes, slippers, sandals. Headgear, hats, caps with 
visors, berets, caps [headwear], skull caps. 
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 In the name of: Panço Giyim Sanayi ve Ticaretبأسم : بانشو جييم سانايي في تيكاريت أنونيم سيركيتي 
Anonim Şirketi 

العنوان : يسيلسي ماه. يونس امره كاديسي نيل تيكاريت 
مركزي نو:٣/٨ كاجيثانه إسطنبول تركيا 

Address: Yeşilce Mah. Yunus Emre Caddesi 
Nil Ticaret Merkezi No:8/3 Kagithane İstanbul 
Turkey 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : نابلس، عمارة جاليريا سنتر، ص. ب. 768 

) 258 (

 Trade Mark No.: 29862العالمة التجارية رقم : 29862 
 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 25/08/2016التاريخ : 2016/08/25 
من اجل : المنتجات الصيدالنية, المستحضرات الصيدالنية, 
العوامل العالجية )طبية(, االدوية العالجية )طبية( بما فيها 

ديفيريبرون 

In Respect of: Pharmaceutical products; 
Pharmaceutical preparations; Therapeutic agents 
(medical); Therapeutic drugs (medical) namely 
Deferiprone 

 .In the name of: Apotex Technologies Incبأسم : ابوتيكس تيكنولوجيز انك. 

العنوان : 150 سيغنيت درايف, تورونتو, او ان ام9ال1تي9, 
كندا 

Address: 150 Signet Drive, Toronto, ON 
M9L1T9, Canada 

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

Address for Services:  

) 259 (

 Trade Mark No.: 29863العالمة التجارية رقم : 29863 
 In Class: 42في الصنف : 42 

 Date: 25/08/2016التاريخ : 2016/08/25 
المتعلقة  البحوث  الصيدالنية,  البحوث  خدمات   : اجل  من 

بالكيمياء, البحوث الطبية 
In Respect of: Pharmaceutical research services; 
Research relating to chemistry; Medical research 

 .In the name of: Apotex Technologies Incبأسم : ابوتيكس تيكنولوجيز انك. 

العنوان : 150 سيغنيت درايف, تورونتو, او ان ام9ال1تي9, 
كندا 

Address: 150 Signet Drive, Toronto, ON 
M9L1T9, Canada 



1762017/4/26 العـدد الثامن عشر

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

Address for Services:  

) 260 (

 Trade Mark No.: 29864العالمة التجارية رقم : 29864 
 In Class: 35في الصنف : 35 

Date: 25/08/2016التاريخ : 2016/08/25 
من اجل : الشراء والبيع لصالح اآلخرين مجموعة متنوعة من 
السلع، من بينها: مستحضرات القصر والتنظيف، منظفات 
ولغايات  التصنيعية  العمليات  في  المستخدمة  بخالف 
لألقمشة تستخدم  ملينات   , والكي  للغسيل  قاصر  ؛  طبية 
عطور،  الجلي،  منظفات  البقع،  مزيالت  والكي،  الغسيل  في 
كريهة  روائح  مزيالت  طيبة،  روائح  تجميل،  مستحضرات 
لإلنسان أو الحيوان، صابون، مستحضرات للعناية باألسنان: 
مستحضرات  األسنان،  أطقم  ملمعات  أسنان،  منظفات 
طبية،  لغايات  ليست  للفم  غسوالت  األسنان،  لتبيض 
سحج  ورق  )سنفرة(،  سحج  قماش  الكشط،  مستحضرات 
مستحضرات  الشحذ،  معاجين  الخفاف،  حجر   ، )للسنفرة( 
كريمات صقل   ، والمعادن  الخشب  الفينيل،  للجلود،  صقل 
للجلود، شمع صقل، مجوهرات، المجوهرات المقلدة؛ ذهب؛ 
أكمام؛  أزرار  منه؛  المصنوعة  والمجوهرات  الكريمة  األحجار 
معادن  من  صغيرة  تماثيل  التماثيل  عنق؛  ربطة  دبابيس 
)موقتات  كرونومترات  ساعات،   ، حائط  ساعات   ، نفيسة 
المقوى،  والورق  الورق  ساعات،  سيور  وأجزائها؛  دقيقة( 
من  علب  والتغليف،  ألغراضالتعبئة  المقوى  والورق  الورق 
مناديل  تواليت،  ورق  الورق،  من  مناشف   ، المقوى  الورق 
والتغليف،  التعبئة  ألغراض  البالستيكية  المواد  الورق،  من 
منشورات  الكتب،  تجليد  مواد  طباعة،  حروف  كليشيهات، 
دفاتر  والصحف  والمجالت  الكتب  المطبوعات  مطبوعة، 
قسائم  مطبوعة،  االرسال  مالحظات  وفواتير،  محاسبة 
مطبوعة، تقاويم، إعالنات كبيرة، صور فوتوغرافية ]مطبوعة[، 
صور زيتية، لصاقات ]قرطاسية[، طوابع بريد، القرطاسية، ، 
األجهزة  عدا  والتدريس  التوجيه  مواد  المكتبية،  األدوات 
المنتجات  الفنانين؛  مواد  رسم،  أو  كتابة  أدوات   ، واألثاث 
لألغراض  الالصقة  المواد  القرطاسية؛  لألغراض  الورقية 

القرطاسية ، أقالم حبر، أقالم رصاص، ممحايات مطاط ،

In Respect of: The bringing together, for 
the benefit of others, of a variety of goods, 
namely, Bleaching and cleaning preparations, 
detergents other than for use in manufacturing 
operations and for medical purposes, laundry 
bleach, fabric softeners for laundry use, stain 
removers, dishwasher detergents, Perfumery; 
cosmetics; fragrances; deodorants for personal 
use and animals, Soaps, Dental care preparations: 
dentifrices, denture polishes, tooth whitening 
preparations, mouth washes, not for medical 
purposes, Abrasive preparations; emery cloth; 
sandpaper; pumice stone; abrasive pastes, 
Polishing preparations for leather, vinyl, metal 
and wood, polishes and creams for leather, vinyl, 
metal and wood, wax for polishing, Jewelry; 
imitation jewelry; gold; precious stones and 
jewelry made thereof; cufflinks; tie pins; statuettes 
and figurines of precious metal, Clocks, watches 
and chronometrical instruments; chronometers 
and their parts; watch straps, Paper and cardboard; 
paper and cardboard for packaging and wrapping 
purposes, cardboard boxes; paper towels; toilet 
paper; paper napkins, Plastic materials for 
packaging and wrapping purposes, Printing 
blocks and types; bookbinding material, Printed 
publications; printed matter; books, magazines, 
newspapers, bill books, printed dispatch notes, 
printed vouchers, calendars; posters; photographs 
[printed]; paintings; stickers [stationery]; postage 
stamps, Stationery, office stationery,
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الكرتون  وصناديق  القرطاسية،  ألغراض  الصقة  وأشرطة 
]مواد الفنانين[، ورق الكتابة، ورق نسخ، بكرات ورق لماكينة 
للطبشور  ألواح   ، رسم  مواد   ، النقدية  المدفوعات  تسجيل 
بكرات  مكتبية،  لوازم  ]طالءات[،  مائية  ،ألوان  للرسم  أقالم   ،
دهان، فراشي دهان أو تلوين ، سبحات )خرز(، جلود مصنعة 
أو شبه مصنعة ، جلود حيوانات، والجلود المدبوغة المقلدة 
والمنتجات  للتبطين،  المستخدمة  والجلود  مقوى،  جلد   ،
مواد  أو   ، المقلدة  المدبوغة  والجلود  الجلود،  من  المصنوعة 
وصناديق  ومحافظ  حقائب  األغراض،  لحمل  مصممة  أخرى 
 ، سفرية  حقائب  الجلود،  من  المصنوعة  سفرية  وحقائب 
الحيوانات  وأطقم  السياط  والعصي،  والشماسي  المظالت 
األثاث،  ]للسروج[،  جلدية  سيور  اِلركاب،  سيور  والسروج، 
المصنوعة من أي نوع من المواد، فرشات ، مخدات ، فرشات 
ووسائد هوائية ليست لغايات طبية ، أكياس نوم للتخييم، 
 ، نحل  خاليا   ، المرايا  طبية،  لغايات  ليست  مائية  أسّرة 
النحل،  لخاليا  الخشب  من  قطع   ، إصطناعية  عسل  أقراص 
هزازة  أسّرة   ، لألطفال  لعب  حظائر  ارتدادلألطفال،  كراسي 
للصور  إطارات  عرض،  لوحات   ، لألطفال  مشايات   ، لألطفال 
، لوحات  الدليلية،  للبطاقات  واللوحات، لوحات تعريف، رقع 
خشب  من  مصنوعة  الهوية  لتحديد  بطاقات   ، لألسماء 
أو  خشب  من  مصنوعة  للتعبئة  أوعية  إصطناعية،  مواد  أو 
البالستيك، براميل لالستخدام في النقل أو التخزين، براميل، 
للتخزين،  صناديق  للتخزين،  انات 

ّ
خز  ، للتخزين  براميل 

أوعية للتخزين، صناديق، منصات للشحن ، سدادات لجميع 
للبضائع المذكورة مصنوعة من خشب أو البالستيك، خردوات 
إصطناعية،  مواد  أو  الخشب  من  المصنوعة  الحجم  صغيرة 
األثاث ولوازم لألثاث مصنوعة من الخشب أو مواد إصطناعية، 
آليات الفتح والغلق المصنوعة من الخشب أو مواد إصطناعية 
أو  الفلين  أو  الخشب  من  المصنوعة  الديكور  وسلع  الحلي   ،
أو  العظام  أو  السندان  او  أو الصفصاف  الخيزران  أو  القصب 
المحار  أو  الكهرمان  أو  أوالصدف  الحوت  فك  عظم  أو  العاج 
أو المرشوم أو شمع النحل أو البالستيك أو الجبص ، هياكل 
صغيرة والحلي للجدران والمنحوتات المصنوعة من الخشب 
أو الفلين أو القصب أو الخيزران أو الصفصاف او السندان أو 
العظام أو العاج أو عظم فك الحوت أو الصدف أو الكهرمان 
أو المحار أو المرشوم أو شمع النحل أو البالستيك أو الجبص 
المنزلية،  للحيوانات  بيوت   ، األسماك  صيد  سالل  سالل،   ،
للحيوانات  أسّرة   ، المنزلية  للحيوانات  تعشيش  صناديق 
ساللم   ، البالستيك  أو  الخشب  من  ساللم  المنزلية،  األليفة 
غير معدنية متحركة ، ستائر من الخيزران ، بكرات للستائر 
الداخلية للنوافذ ، ستائر داخلية مضلعة، ستائر، ستائر خرز 

للديكور ، مشابك للستائر ، حلقات للستائر ،

instructional and teaching material [except 
furniture and apparatus]; writing and drawing 
implements; artists’ materials; paper products 
for stationery purposes; adhesives for stationery 
purposes, pens, pencils, erasers, adhesive tapes 
for stationery purposes, cardboard cartons 
[artists› materials], writing paper, copying paper, 
paper rolls for cash registers, drawing materials, 
chalkboards, painting pencils, watercolors 
[paintings], Office requisites, Paint rollers and 
paintbrushes for painting, Rosaries, Unworked or 
semi-worked leather and animal skins, imitations 
of leather, stout leather, leather used for linings, 
Goods made of leather, imitations of leather or 
other materials, designed for carrying items, 
included in this class; bags, wallets, boxes and 
trunks made of leather or stout leather; key cases, 
trunks [luggage], suitcases, Umbrellas; parasols; 
sun umbrellas; walking sticks, Whips; harness; 
saddlery; stirrups; straps of leather (saddlery), 
Furniture, made of any kind of material, 
Mattresses, pillows, air mattresses and cushions, 
not for medical purposes, sleeping bags for 
camping, water beds, not for medical purposes, 
Mirrors, Beehives, artificial honeycombs and 
sections of wood for honeycombs, Bouncing 
chairs for babies, playpens for babies, cradles, 
infant walkers, Display boards, frames for 
pictures and paintings, identification plates, 
identification tags, nameplates, identification 
labels made of wood or synthetic materials, 
Packaging containers of wood or plastics, casks 
for use in transportation or storage, barrels, 
storage drums, tanks, boxes, storage containers, 
transportation containers, chests, loading pallets 
and closures for the aforementioned goods, of 
wood or plastics, Small hardware goods of wood 
or synthetic materials included in this class, 
furniture fittings, of wood or synthetic materials, 
opening and closing mechanisms of wood or 
synthetic materials, Ornaments and decorative 
goods of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, 
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-
pearl, meerschaum, beeswax, plastic or plaster,
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معدنية  غير  مثبتات  للستائر،  قضبان  للستائر،  زينة  حبال 
سلع   ، محبوك  محبوكةوغير  نسيج  من  أقمشة   ، للعجالت, 
لألسّرة  أغطية  الستائر،   ، المنزلي  لالستخدام  المنسوجات 
ُحف، 

ُ
ل بطانيات،   ، للمخدات  أكياس  ]أنسجة[،  مالءات   ،

المناشف، أعالم ، بطاقات مصنوعة من النسيج ، بطانيات ، 
المالبس بما في ذلك مالبس داخلية والخارجية، وغيرالمالبس 
الواقية ألغراض خاصة، ألعاب ودمى، ألعاب الفيديو، أجهزة 
لللعب ، أجهزة لالستخدام مع شاشات عرض خارجية تعمل 
أتوماتيكيًا وبالنقد، ُدمى للحيوانات األليفة المنزلية ، لعب 
الجمنازية  الرياضة  أدوات   ، الحدائق  الخارجية  للمالعب 
إصطناعي  طعم   ، السمك  صيد  عدة   ، الرياضية  واألدوات 
لصيد السمك ، طعوم للقنص أو لصيد السمك ، أشجار عيد 
الميالد مصنوعة من مواد إصطناعية، زينة لشجر عيد الميالد 
، ثلج إصطناعي لشجرة عيد الميالد، خشخيشاتأدوات لعب[، 
الورق  قبعات  للحفالت،  هدايا  وللرقصات،  للحفالت  ِحلي 
البضائع بطريقة  العمالء من عرض وشراء  للحفالت، تمكين 
المتاجر  في  الخدمات  هذه  توفير  ويمكن  ومريحة  سهلة 
ومحالت الجملة خالل تسليم البضائع بالطلب البريدي أو من 

خالل وسائل االتصال اإللكترونية

included in this class, namely figurines, holiday 
ornaments for walls and sculptures, all made 
of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, 
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-
pearl, meerschaum, beeswax, plastic or plaster, 
Baskets, fishing baskets, Kennels, nesting boxes 
and beds for household pets, Portable ladders 
and mobile boarding stairs of wood or synthetic 
materials, Bamboo curtains, roller indoor blinds 
[for interiors], slatted indoor blinds, trip curtains, 
bead curtains for decoration, curtain hooks, curtain 
rings, curtain tie-backs, curtain rods, Non-metal 
wheel chocks, Woven or non-woven textile fabrics, 
Textile goods for household use, not included in 
other classes: curtains, bed covers, sheets (textile), 
pillowcases, blankets, quilts, towels, Flags, 
pennants, labels of textile, Swaddling blankets, 
Clothing, including underwear and outerclothing, 
other than special purpose protective clothing; 
socks, mufflers [clothing], shawls, bandanas, 
scarves, belts [clothing], Footwear, shoes, slippers, 
sandals, Headgear, hats, caps with visors, berets, 
caps [headwear], skull caps, Games and toys, 
Arcade video game machines; game apparatus and 
machines for use with an external display screen 
and monitor, including those coin-operated, Toys 
for animals, Toys for outdoor playgrounds, parks 
and game parks, Gymnastic and sporting articles 
not included in other classes; fishing tackle, 
artificial fishing bait, decoys for hunting and fishing, 
Christmas trees of artificial material, ornaments 
for Christmas trees, artificial snow for Christmas 
trees, rattles (playthings), novelties for parties, 
dances (party favors), paper party hats., enabling 
customers to conveniently view and purchase those 
goods, such services may be provided by retail 
stores, wholesale outlets, by means of electronic 
media or through mail order catalogues. 

 In the name of: Panço Giyim Sanayi ve Ticaretبأسم : بانشو جييم سانايي في تيكاريت أنونيم سيركيتي
Anonim Şirketi

العنوان : يسيلسي ماه. يونس امره كاديسي نيل تيكاريت 
مركزي نو:٣/٨ كاجيثانه إسطنبول تركيا

Address: Yeşilce Mah. Yunus Emre Caddesi Nil 
Ticaret Merkezi No:8/3 Kagithane İstanbul Turkey

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : نابلس عمارة جاليريا سنتر ص ب 768 
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) 261 (

 Trade Mark No.: 29865العالمة التجارية رقم : 29865 
 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 25/08/2016التاريخ : 2016/08/25 
لعالج  المستعملة  الصيدلية  المستحضرات   : اجل  من 
النقوي  التنسج  خلل  ومتالزمة  بيتا  نوع  من  الثالسيميا 
وامراض  الذاتية  المناعة  ومرض  الذاتي  االلتهاب  ومرض 
والعظام  العضالت  وامراض  واالرثرايدس  والسرطان  الدم 
وااللتهابات،  المناعة  وعلم  االورام  علم  مجاالت  في  والجلد 
المستحضرات الصيدلية وتحديدا االدوية المثبتة الخلوية، 

المتسحضرات الصيدلية التي تعدل نظام المناعة. 

In Respect of: Pharmaceutical preparations for 
use in the treatment of beta thalassemia and 
myelodysplastic syndromes, autoinflammatory 
disease, autoimmune disease, blood disease, 
cancer, arthritis, musculoskeletal and skin 
diseases in the fields of oncology, immunology 
and inflammation; pharmaceutical preparations, 
namely, cytokine inhibitory drugs; pharmaceutical 
preparations that modulate the immune system. 

 In the name of: CELGENE CORPORATIONبأسم : سلجين كوربوريشن 

العنوان : شركة مؤسسة في والية ديالوير، 86 موريس افنيو، 
ساميت، نيو جيرسي 07901، الواليات المتحدة االمريكية 

Address: A company incorporated in the State of 
Delaware at, 86 Morris Avenue, Summit, New 
Jersey 07901, U.S.A. 

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

Address for Services:  

) 262 (

 Trade Mark No.: 29866العالمة التجارية رقم : 29866 
 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 25/08/2016التاريخ : 2016/08/25 
لعالج  المستعملة  الصيدلية  المستحضرات   : اجل  من 
النقوي  التنسج  خلل  ومتالزمة  بيتا  نوع  من  الثالسيميا 
وامراض  الذاتية  المناعة  ومرض  الذاتي  االلتهاب  ومرض 
والعظام  العضالت  وامراض  واالرثرايدس  والسرطان  الدم 
وااللتهابات،  المناعة  وعلم  االورام  علم  مجاالت  في  والجلد 
المستحضرات الصيدلية وتحديدا االدوية المثبتة الخلوية، 

المتسحضرات الصيدلية التي تعدل نظام المناعة. 

In Respect of: Pharmaceutical preparations for 
use in the treatment of beta thalassemia and 
myelodysplastic syndromes, autoinflammatory 
disease, autoimmune disease, blood disease, 
cancer, arthritis, musculoskeletal and skin 
diseases in the fields of oncology, immunology 
and inflammation; pharmaceutical preparations, 
namely, cytokine inhibitory drugs; pharmaceutical 
preparations that modulate the immune system. 
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 In the name of: CELGENE CORPORATIONبأسم : سلجين كوربوريشن 

العنوان : شركة مؤسسة في والية ديالوير، 86 موريس افنيو، 
ساميت، نيو جيرسي 07901، الواليات المتحدة االمريكية 

Address: A company incorporated in the State of 
Delaware at, 86 Morris Avenue, Summit, New 
Jersey 07901, U.S.A. 

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

Address for Services:  

) 263 (

 Trade Mark No.: 29867العالمة التجارية رقم : 29867 
 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 25/08/2016التاريخ : 2016/08/25 
لعالج  المستعملة  الصيدلية  المستحضرات   : اجل  من 
النقوي  التنسج  خلل  ومتالزمة  بيتا  نوع  من  الثالسيميا 
وامراض  الذاتية  المناعة  ومرض  الذاتي  االلتهاب  ومرض 
والعظام  العضالت  وامراض  واالرثرايدس  والسرطان  الدم 
وااللتهابات،  المناعة  وعلم  االورام  علم  مجاالت  في  والجلد 
المستحضرات الصيدلية وتحديدا االدوية المثبتة الخلوية، 

المتسحضرات الصيدلية التي تعدل نظام المناعة. 

In Respect of: Pharmaceutical preparations for 
use in the treatment of beta thalassemia and 
myelodysplastic syndromes, autoinflammatory 
disease, autoimmune disease, blood disease, 
cancer, arthritis, musculoskeletal and skin 
diseases in the fields of oncology, immunology 
and inflammation; pharmaceutical preparations, 
namely, cytokine inhibitory drugs; pharmaceutical 
preparations that modulate the immune system. 

 In the name of: CELGENE CORPORATIONبأسم : سلجين كوربوريشن 

العنوان : شركة مؤسسة في والية ديالوير، 86 موريس افنيو، 
ساميت، نيو جيرسي 07901، الواليات المتحدة االمريكية 

Address: A company incorporated in the State of 
Delaware at, 86 Morris Avenue, Summit, New 
Jersey 07901, U.S.A. 

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

Address for Services:  

) 264 (

 Trade Mark No.: 29868العالمة التجارية رقم : 29868 
 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 25/08/2016التاريخ : 2016/08/25 



181 2017/4/26العـدد الثامن عشر

لعالج  المستعملة  الصيدلية  المستحضرات   : اجل  من 
النقوي  التنسج  خلل  ومتالزمة  بيتا  نوع  من  الثالسيميا 
وامراض  الذاتية  المناعة  ومرض  الذاتي  االلتهاب  ومرض 
والعظام  العضالت  وامراض  واالرثرايدس  والسرطان  الدم 
وااللتهابات،  المناعة  وعلم  االورام  علم  مجاالت  في  والجلد 
المستحضرات الصيدلية وتحديدا االدوية المثبتة الخلوية، 

المتسحضرات الصيدلية التي تعدل نظام المناعة. 

In Respect of: Pharmaceutical preparations for 
use in the treatment of beta thalassemia and 
myelodysplastic syndromes, autoinflammatory 
disease, autoimmune disease, blood disease, 
cancer, arthritis, musculoskeletal and skin 
diseases in the fields of oncology, immunology 
and inflammation; pharmaceutical preparations, 
namely, cytokine inhibitory drugs; pharmaceutical 
preparations that modulate the immune system. 

 In the name of: CELGENE CORPORATIONبأسم : سلجين كوربوريشن 

العنوان : شركة مؤسسة في والية ديالوير، 86 موريس افنيو، 
ساميت، نيو جيرسي 07901، الواليات المتحدة االمريكية 

Address: A company incorporated in the State of 
Delaware at, 86 Morris Avenue, Summit, New 
Jersey 07901, U.S.A. 

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

Address for Services:  

) 265 (

 Trade Mark No.: 29869العالمة التجارية رقم : 29869 
 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 25/08/2016التاريخ : 2016/08/25 
لعالج  المستعملة  الصيدلية  المستحضرات   : اجل  من 
النقوي  التنسج  خلل  ومتالزمة  بيتا  نوع  من  الثالسيميا 
وامراض  الذاتية  المناعة  ومرض  الذاتي  االلتهاب  ومرض 
والعظام  العضالت  وامراض  واالرثرايدس  والسرطان  الدم 
وااللتهابات،  المناعة  وعلم  االورام  علم  مجاالت  في  والجلد 
المستحضرات الصيدلية وتحديدا االدوية المثبتة الخلوية، 

المتسحضرات الصيدلية التي تعدل نظام المناعة. 

In Respect of: Pharmaceutical preparations for 
use in the treatment of beta thalassemia and 
myelodysplastic syndromes, autoinflammatory 
disease, autoimmune disease, blood disease, 
cancer, arthritis, musculoskeletal and skin 
diseases in the fields of oncology, immunology 
and inflammation; pharmaceutical preparations, 
namely, cytokine inhibitory drugs; pharmaceutical 
preparations that modulate the immune system. 

 In the name of: CELGENE CORPORATIONبأسم : سلجين كوربوريشن 

العنوان : شركة مؤسسة في والية ديالوير، 86 موريس افنيو، 
ساميت، نيو جيرسي 07901، الواليات المتحدة االمريكية 

Address: A company incorporated in the State of 
Delaware at, 86 Morris Avenue, Summit, New 
Jersey 07901, U.S.A. 

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

Address for Services:  
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) 266 (

 Trade Mark No.: 29870العالمة التجارية رقم : 29870 
 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 25/08/2016التاريخ : 2016/08/25 
لعالج  المستعملة  الصيدلية  المستحضرات   : اجل  من 
النقوي  التنسج  خلل  ومتالزمة  بيتا  نوع  من  الثالسيميا 
وامراض  الذاتية  المناعة  ومرض  الذاتي  االلتهاب  ومرض 
والعظام  العضالت  وامراض  واالرثرايدس  والسرطان  الدم 
وااللتهابات،  المناعة  وعلم  االورام  علم  مجاالت  في  والجلد 
المستحضرات الصيدلية وتحديدا االدوية المثبتة الخلوية، 

المتسحضرات الصيدلية التي تعدل نظام المناعة. 

In Respect of: Pharmaceutical preparations for 
use in the treatment of beta thalassemia and 
myelodysplastic syndromes, autoinflammatory 
disease, autoimmune disease, blood disease, 
cancer, arthritis, musculoskeletal and skin 
diseases in the fields of oncology, immunology 
and inflammation; pharmaceutical preparations, 
namely, cytokine inhibitory drugs; pharmaceutical 
preparations that modulate the immune system. 

 In the name of: CELGENE CORPORATIONبأسم : سلجين كوربوريشن 

العنوان : شركة مؤسسة في والية ديالوير، 86 موريس افنيو، 
ساميت، نيو جيرسي 07901، الواليات المتحدة االمريكية 

Address: A company incorporated in the State of 
Delaware at, 86 Morris Avenue, Summit, New 
Jersey 07901, U.S.A. 

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

Address for Services:  

) 267 (

 Trade Mark No.: 29871العالمة التجارية رقم : 29871 
 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 25/08/2016التاريخ : 2016/08/25 
لعالج  المستعملة  الصيدلية  المستحضرات   : اجل  من 
النقوي  التنسج  خلل  ومتالزمة  بيتا  نوع  من  الثالسيميا 
وامراض  الذاتية  المناعة  ومرض  الذاتي  االلتهاب  ومرض 
والعظام  العضالت  وامراض  واالرثرايدس  والسرطان  الدم 
وااللتهابات،  المناعة  وعلم  االورام  علم  مجاالت  في  والجلد 
المستحضرات الصيدلية وتحديدا االدوية المثبتة الخلوية، 

المتسحضرات الصيدلية التي تعدل نظام المناعة. 

In Respect of: Pharmaceutical preparations for 
use in the treatment of beta thalassemia and 
myelodysplastic syndromes, autoinflammatory 
disease, autoimmune disease, blood disease, 
cancer, arthritis, musculoskeletal and skin 
diseases in the fields of oncology, immunology 
and inflammation; pharmaceutical preparations, 
namely, cytokine inhibitory drugs; pharmaceutical 
preparations that modulate the immune system. 
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 In the name of: CELGENE CORPORATIONبأسم : سلجين كوربوريشن 

العنوان : شركة مؤسسة في والية ديالوير، 86 موريس افنيو، 
ساميت، نيو جيرسي 07901، الواليات المتحدة االمريكية 

Address: A company incorporated in the State of 
Delaware at, 86 Morris Avenue, Summit, New 
Jersey 07901, U.S.A. 

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

Address for Services:  

) 268 (

 Trade Mark No.: 29872العالمة التجارية رقم : 29872 
 In Class: 34في الصنف : 34 

 Date: 25/08/2016التاريخ : 2016/08/25 
من اجل : السجائر، التبغ، منتجات التبغ، الوالعات، الكبريت، 

لوازم المدخنين. 
In Respect of: Cigarettes; tobacco; tobacco 
products; lighters; matches; smokers’ articles. 

 In the name of: British American Tobaccoبأسم : بريتش أميريكان توباكو )براندز( لميتد 
(Brands) Limited 

العنوان : غلوب هاوس، 4 تمبل بليس، لندن دبليو سي2ار 
2بي جي، المملكة المتحدة 

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

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

Address for Services:  

) 269 (

 Trade Mark No.: 29873العالمة التجارية رقم : 29873 
 In Class: 34في الصنف : 34 

 Date: 25/08/2016التاريخ : 2016/08/25 
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التبغ،  منتجات  المصنع،  او  الخام  التبغ  السجائر،   : اجل  من 
والسيجار  السيجار  طبية(،  الغراض  )ليست  التبغ  بدائل 
السيجار  ورق  المدخنين،  لوازم  الكبريت،  الوالعات،  الصغير، 
للف  الجيب  أدوات  السجائر،  وفالتر  السجائر  وأنابيب 
االنابيب  في  التبغ  لحشو  باليد  تحمل  ماكنات  السجائر، 
الورقية، السجائر االلكترونية، سوائل للسجائر االلكترونية، 
واالجزاء  الكترونية  ادوات  لغرض تسخينها،  التبغ  منتجات 

التابعة لها بغرض تسخين السجائر او التبغ. 

In Respect of: Cigarettes; tobacco, raw or 
manufactured ; tobacco products; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); cigars, 
cigarillos; lighters; matches; smokers’ articles; 
cigarette paper, cigarette tubes, cigarette filters; 
pocket apparatus for rolling cigarettes; hand 
held machines for injecting tobacco into paper 
tubes; electronic cigarettes; liquids for electronic 
cigarettes; tobacco products for the purpose of 
being heated; electronic devices and their parts 
for the purpose of heating cigarettes or tobacco. 

 In the name of: British American Tobaccoبأسم : بريتش أميريكان توباكو )براندز( اينك. 
(Brands) Inc 

ويلمنغتون،   ،300 سوت  رود،  سنترفيل   2711  : العنوان 
ديالوير 19808، الواليات المتحدة االمريكية 

Address: 2711 Centerville Road, Suite 300, 
Wilmington, Delaware 19808, United States of 
America - 

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

Address for Services:  

) 270 (

 Trade Mark No.: 29874العالمة التجارية رقم : 29874 
 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 25/08/2016التاريخ : 2016/08/25 
أقراص  مسبقا،  المسجلة  المضغوطة  األقراص   : اجل  من 
البصرية  التسجيالت   ، الصوتية  والمقاطع  الحاسوب، 
التعليم،  مجاالت  في  والبرمجيات  البصرية،  والسمعية 
والمهني،  التعليمي  االختبار  الوظيفي،  واإلعداد  التخطيط 
الطالب  بما يتضمن كفاءة  والتدريب  العاملة،  القوى  تنمية 
الدرجات،  وضع  االختبارات،  تطوير  التحصيل،  واختبارات 
النصح  وإسداء  القبول  خدمات  واإلدارة،  التقارير،  تقديم 
التقييم  البحث،  الطالب،  تقييم  الدورات،  وضع  األكاديمي، 
التعليمي والتدريب، تطوير المناهج، تقييم الطالقة اللغوية، 
ومستويات  بالعمل  المرتبطة  المهارات  وتقييم  تحليل 
المهني،  التقييم  المهني،  والترخيص  المصادقة  المعرفة، 
شبكات  من  تحميلها  يمكن  التي  الوظيفية  التوجيهات 
مستخدمي  لربط  االتصاالت  برمجيات  عالمية؛  حاسوب 

شبكات الحاسوب وربط شبكات الحاسوب العالمية؛

In Respect of: Pre-recorded compact discs, 
computer disks, audio, visual and audiovisual 
recordings, and software in the fields of education, 
career planning and preparation, educational 
and vocational testing, workforce development, 
and training including student aptitude and 
achievement testing, test development, scoring, 
reporting, and administration, academic 
admissions and advising, course placement, 
student evaluation, research, instructional 
assessment and training, curriculum 
development,language proficiency assessment, 
analysis and assessment of job-related skills 
and levels of knowledge, certification and 
professional licensing,
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والتعليم  التنميط  مجاالت  في  اإللكترونية  البيانات  قواعد 
المهني 

professional assessment, and career guidance 
that may be downloaded from the global 
computer network; communications software 
for connecting computer network users and for 
connecting global computer networks; electronic 
databases in the fields of occupational profiling 
and education. 

 .In the name of: Act, Incبأسم : أكت، إنك. 

العنوان : 5000 أكت درايف، إوا سيتي، إوا 52243، الواليات 
المتحدة األمريكية. 

Address: . 5000 Act Drive, lowa City, lowa 
52243, United States of America 

.ب  - ص  الفكرية  للملكية  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
4472 البيرة 

Address for Services:  

) 271 (

 Trade Mark No.: 29875العالمة التجارية رقم : 29875 
 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 25/08/2016التاريخ : 2016/08/25 
الكتب،  يتضمن  بما  والمطبوعات،  المنشورات   : اجل  من 
الكراسات،  اإلرشاد،  كتيبات  الكتيبات،  تمارين،  دفاتر 
اإلخبارية،  المنشورات  اإلجابة،  وصفحات  االختبارات 
مواد  اإلرشادية،  الكتب  الكتالوجات،  التعريفية،  الكتيبات 
البحثية  والتقارير  اإلحصائية،  التقارير  وارشادية،  تعليمية 
الوظيفي،  واإلعداد  التخطيط  التعليم،  بمجاالت  المتعلقة 
خدمات القبول وإسداء النصح األكاديمي، االختبار التعليمي 
مهارات  وتقييم  تحليل  اللغوية،  الطالقة  تقييم  والمهني، 

ومعرفة العمل، تنمية القوى العاملة، والتدريب. 

In Respect of: Publications and printed matter, 
including books, workbooks, booklets, manuals, 
pamphlets, tests and answer sheets, newsletters, 
brochures, catalogues, guidebooks, instructional and 
teaching materials, statistical reports, and research 
reports relating to the fields of education, career 
planning and preparation, academic admissions 
and advising, educational and vocational testing, 
language proficiency assessment, analysis and 
assessment of job skills and knowledge, workforce 
development, and training. 

 .In the name of: Act, Incبأسم : أكت، إنك. 

العنوان : 5000 أكت درايف، إوا سيتي، إوا 52243، الواليات 
المتحدة األمريكية. 

Address: 5000 Act Drive, lowa City, lowa 52243, 
United States of America 

.ب  - ص  الفكرية  للملكية  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
4472 البيرة 

Address for Services:  



1862017/4/26 العـدد الثامن عشر

) 272 (

 Trade Mark No.: 29876العالمة التجارية رقم : 29876 
 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 25/08/2016التاريخ : 2016/08/25 
من اجل : إعداد األساليب والمواد لتعريف وتقييم المهارات 
ومواد  أساليب  إعداد  خدمات  ؛  بالعمل  المتعلقة  والمعرفة 
معينة  مجاالت  تقييم  اللغوية؛  الطالقة  وتقييم  تحديد 
والمعرفة  المهارات  وتقييم  لتحديد  اآلخرين  لتوظيف 
هذه  في  المحتمل  للنجاح  المطلوبة  بالعمل  المتعلقة 
التي  االستشارات  خدمات  للتوظيف؛  المحددة  المجاالت 
شبكات  خالل  من  أو  الهاتف  عبر  شخصيًا  تقدم  أن  يمكن 
وإدارة  تشغيل  مجال  في  العالمية  الحاسوب  معلومات 
وتسيير  تولي  خدمات  التعليمية؛  والمؤسسات  المدارس 
شؤون األعمال؛ تحليل هيكليات العمل للمنشآت التعليمية. 

In Respect of: Preparation of methods and 
materials for identifying and assessing job-related 
skills and knowledge; preparation of methods and 
materials for identifying and assessing language 
proficiency; evaluation of specific fields of 
employment for others to identify and assess job-
related skills and knowledge required for probable 
success in such specific fields of employment; 
consultancy services which may be provided in 
person, by telephone, or over a global computer 
infom1ation network in the field of operation 
and management of schools and educational 
institutions; business administration; analysis of 
business structures for educational facilities. 

 .In the name of: Act, Incبأسم : أكت، إنك. 

العنوان : 5000 أكت درايف، إوا سيتي، إوا 52243، الواليات 
المتحدة األمريكية. 

Address: 5000 Act Drive, lowa City, lowa 52243, 
United States of America 

.ب  - ص  الفكرية  للملكية  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
4472 البيرة 

Address for Services:  

) 273 (

 Trade Mark No.: 29877العالمة التجارية رقم : 29877 
 In Class: 41في الصنف : 41 

 Date: 25/08/2016التاريخ : 2016/08/25 
مجاالت  في  وااالستشارية  التعليمية  الخدمات   : اجل  من 
التعليم، التخطيط واإلعداد الوظيفي، خدمات القبول وإسداء 
تقييم  والمهني،  التعليمي  االختبار  األكاديمي،  النصح 
الطالقة اللغوية، تقييم المهارات والمعرفة العملية، تنمية 

القوى العاملة، والتدريب؛

In Respect of: Educational and consulting 
services in the fields of education, career 
planning and preparation, academic admissions 
and advising, educational and vocational testing,



187 2017/4/26العـدد الثامن عشر

العروض  تشمل  التي  واالستشارية  التعليمية  الخدمات 
ورشات  عقد  واإلداريين،  المعلمين  تدريب  التعليمية، 
العمل، المؤتمرات والندوات في مجاالت التعليم، التخطيط 
التعليمي، التخطيط واإلعداد الوظيفي، تنمية القوى العاملة 
التعليمية،  للمعاهد  القياسية  الفحوص  واستخدامات 
التجارية،  واالعمال  الحكومية،  المهنية،  المنظمات 
القياسية  الفحوص  ونتائج  تنظيم،  التجهيز،  والصناعية؛ 
للمدارس، الكليات، المنظمات المهنية، والحكومية، واألعمال 
مهارات  تقييم  على  اآلخرين  تقييم  والصناعية؛  التجارية. 
ومعرفة معينة تتعلق باألعمال والكفاءة اللغوية ؛ التحليل 
تطوير  تتضمن  التي  اإلسناد  وخدمات  واإلرشادي  الدوري 
الممارسات  تربط  التي  لآلخرين  اإلرشادية  والمواد  البرامج 
نشر  خدمات  ؛  باألعمال  المرتبطة  بالمهارات  التعليمية 
المعارض  تنظيم  والفيديو؛  األفالم،  النصوص،  الكتب، 
العملي،  التدريب  خدمات  والترفيه؛  للتعليم  والمنافسات 
واإلعداد  التخطيط  التعليم.  مجاالت  في  البحوث  إجراء 
واإلسناد  القياس،  والمهني،  التعليمي  االختبار  الوظيفي، 
مهارات  وتقييم  تحليل  اللغوية،  الطالقة  تقييم  البرامجي، 

ومعرفة األعمال ، والتدريب. 

language proficiency assessment, job skills and 
knowledge assessment, workforce development, 
and training; educational and consulting services 
including instructional offerings, training 
of teachers and administrators, conducting 
workshops, conferences and seminars in the 
fields of education, educational planning, 
career planning and preparation, workforce 
development and the uses of standardized 
tests for educational institutions, professional 
organizations, government, business, and 
industry; preparing, administering, and scoring 
of standardized tests for schools, colleges, 
professional organizations, government, 
business. and industry; training of others in 
the evaluation of specific job-related skills and 
knowledge and language proficiency; curricular 
and instructional analysis and support services 
including developing instructional programs and 
materials for others that link teaching practices 
to job-related skills; publication of books, texts, 
films, and videos; organizing exhibitions and 
competitions for education and entertainment; 
practical training services, Conducting research 
in the fields of education. career planning and 
preparation, educational and vocational testing, 
measurement, and program support, language 
proficiency assessment, job skills and knowledge 
analysis and assessment, and training. 

 .In the name of: Act, Incبأسم : أكت، إنك. 

العنوان : 5000 أكت درايف، إوا سيتي، إوا 52243، الواليات 
المتحدة األمريكية. 

Address: 5000 Act Drive, lowa City, lowa 52243, 
United States of America 

.ب  - ص  الفكرية  للملكية  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
4472 البيرة 

Address for Services:  

) 274 (

 Trade Mark No.: 29878العالمة التجارية رقم : 29878 
 In Class: 42في الصنف : 42 

 Date: 25/08/2016التاريخ : 2016/08/25 
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التعليم،  مجاالت  في  الفكرية  الملكية  ترخيص   : اجل  من 
المهنية،  والفحوص  الوظيفي  واإلعداد  التخطيط  خدمات 
الطالقة  تقييم  األكاديمي،  النصح  وإسداء  القبول  خدمات 
ترخيص  العمل.  ومعرفة  مهارات  وتحليل  اختبار  اللغوية، 
التخطيط  التعليم، خدمات  الحاسوب في مجاالت  برمجيات 
القبول  خدمات  المهنية،  والفحوص  الوظيفي  واإلعداد 
اللغوية، خدمات  الطالقة  النصح األكاديمي، تقييم  وإسداء 

فحص وتحليل المهارات والمعرفة العملية. 

In Respect of: Licensing of intellectual property 
in the fields of education, career planning and 
preparation educational and vocational testing, 
academic admissions and advising, language 
proficiency assessment, testing and analysis 
and of job skills and knowledge. licensing of 
computer software in the fields of education, 
career planning and preparation educational 
and vocational testing, academic admissions 
and advising, language proficiency assessment, 
testing and analysis and of job skills and 
knowledge. 

 .In the name of: Act, Incبأسم : كت، إنك. 

العنوان : 5000 أكت درايف، إوا سيتي، إوا 52243، الواليات 
المتحدة األمريكية 

Address: 5000 Act Drive, lowa City, lowa 52243, 
United States of America 

.ب  - ص  الفكرية  للملكية  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
4472 البيرة 

Address for Services:  

) 275 (

 Trade Mark No.: 29879العالمة التجارية رقم : 29879 
 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 25/08/2016التاريخ : 2016/08/25 
من اجل : المنشورات اإلكترونية القابلة للتحميل، وخصوصا 
الكتيبات  اإلخبارية،  المنشورات  االستخدام،  كتيبات 
األبحاث،  تقارير  النتائج،  تقارير  الكتيبات،  التعريفية، 
مجاالت  في  والتعليم  التدريب  ومواد  العمل،  خطة  تقارير 
والتخطيط  التدريب  والمهني،  التعليمي  االختبار  التعليم، 
وتنمية  المهني،  التنميط  الوظيفي،  االستكشاف  المهني، 
التدريب  ومواد  والتعليم  التدريب  برمجيات  العاملة،  القوى 
مكان  مهارات  مجاالت  في  للتحميل  القابلة  والتعليم 
الشخصية  االتصاالت  العماالء،  خدمة  األساسية،  العمل 
العمل  الناقد،  التفكير  المشكالت،  حل  باألعمال،  والخاصة 
العمل،  عن  البحث  العمل،  مكان  في  االنضباط  الجماعي، 
الحاسوب  برمجيات  المالي؛  والوعي   ، الذاتية  السيرة  كتابة 
المباعة للشركات، خدمات المدارس، والمؤسسات، لتحسين 
الحصول  أجل  من  القراءة  الرياضيات،  االكاديمية  المهارات 

على المعلومات، األساسية. والتقنية، ومهارات العمل،

In Respect of: Downloadable electronic 
publications, namely manuals, newsletters, 
brochures, booklets, score reports, research 
reports, policy reports, and training and teaching 
materials in the fields of education, educational 
and vocational testing, vocational planning 
and training, career exploration, occupational 
profiling, and workforce development, Training 
and teaching software and downloadable training 
and teaching materials in the fields of basic 
workplace skills, customer service, interpersonal 
and business communications, problem 
solving, critical thinking, teamwork, workplace 
discipline, job searching, resume writing, and 
financial awareness; computer software sold to 
companies, schools, and institutions,
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التجارية،  والكتابة  التطبيقية،  والتكنولوجيا  وتحديدا 
مكان  ومراعاة  المالحظة،  ومهارات  ااالستماع،  ومهارات 
اإلكترونية  المكافئات  شهادات  الجماعي؛  العمل  العمل، 

القابلة للتحميل. 

for improving the basic academic. technical, and 
business skills, namely mathematics, reading 
for information, applied technology, business 
writing, listening skills, observation skills, 
workplace observation, teamwork; downloadable 
electronic award certificates. 

 .In the name of: Act, Incبأسم : أكت، إنك. 

العنوان : 5000 أكت درايف، إوا سيتي، إوا 52243، الواليات 
المتحدة األمريكية. 

Address: 5000 Act Drive, lowa City, lowa 52243, 
United States of America 

.ب  - ص  الفكرية  للملكية  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
4472 البيرة 

Address for Services:  

) 276 (

 Trade Mark No.: 29880العالمة التجارية رقم : 29880 
 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 25/08/2016التاريخ : 2016/08/25 
كتيبات  وخصوصا  والمطبوعات،  المنشورات   : اجل  من 
التعريفية،  الكتيبات  اإلخبارية،  المنشورات  االستخدام، 
تقارير  األبحاث،  تقارير  النتائج،  تقارير  الكتيبات، 
السياسات، ومواد التدريس والتدريب في مجاالت التعليم، 
المهني،  والتخطيط  التدريب  والمهني.  التعليمي  االختبار 
القوى  وتنمية  المهني،  التحليل  الوظيفي،  االستكشاف 
العاملة، مواد التدريب والتعليم في مجاالت مهارات أماكن 
الشخصية  االتصاالت  العماالء،  خدمة  األساسية،  العمل 
العمل  الناقد،  التفكير  المشكالت،  حل  باألعمال،  والخاصة 
العمل،  عن  البحث  العمل،  مكان  في  االنضباط  الجماعي، 
الحاسوب  برمجيات  المالي؛  ،والوعي  الذاتية  السيرة  كتابة 
المباعة للشركات، خدمات المدارس، والمؤسسات، لتحسين 
والمهارات  والتقنية،   ، األساسية  األكاديمية  المهارات 
الحصول  أجل  من  القراءة  الرياضيات،  وتحديدا  التجارية، 
على المعلومات، والتكنولوجيا التطبيقية، والكتابة التجارية، 
ومهارات االستماع، مهارات المالحظة، ومراقبة مكان العمل، 

العمل الجماعي: شهادات الجوائز المطبوعة. 

In Respect of: Publications and printed matter, 
namely manuals, newsletters, brochures, 
booklets, score reports, research reports, policy 
reports, and training and teaching materials in the 
fields of education, educational and vocational 
testing. vocational planning and training, 
career exploration, occupational profiling, and 
workforce development, Training and teaching 
materials in the fields of basic workplace skills, 
customer service, interpersonal and business 
communications, problem solving, critical 
thinking, teamwork, workplace discipline, 
job searching, resume writing, and financial 
awareness; computer software sold to companies, 
schools, and institutions, for improving the 
basic academic, technical, and business skills, 
namely mathematics, reading for information, 
applied technology, business writing, listening 
skills, observation skills, workplace observation, 
teamwork: Printed award certificates. 

 .In the name of: Act, Incبأسم : أكت، إنك. 
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العنوان : 5000 أكت درايف، إوا سيتي، إوا 52243، الواليات 
المتحدة األمريكية 

Address: 5000 Act Drive, lowa City, lowa 52243, 
United States of America 

.ب  - ص  الفكرية  للملكية  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
4472 البيرة 

Address for Services:  

) 277 (

 Trade Mark No.: 29881العالمة التجارية رقم : 29881 
 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 25/08/2016التاريخ : 2016/08/25 
اإلنترنت  على  الحاسوبية  البيانات  قواعد  تقديم   : اجل  من 
البيانية  القواعد  إدارة  العمل؛  التي تقدم ملفات ومتطلبات 
محوسبة؛  بيانية  قواعد  في  البيانات  وتجميع  المحوسبة 
التعليم،  مجاالت  في  واالستشارات  النصح  إسداء  خدمات 
المهني،  والتخطيط  التدريب  والمهني،  التعليمي  االختبار 
وتنمية  المهني،  النمطي  التحديد  الوظيفي،  االستكشاف 
تعرض  التي  اإلكترونية  المواقع  توفير  العاملة؛  القوى 
وبرامج  للتوظيف  المهني  الفحص  مجال  في  معلومات 
تطوير القوى العاملة في مجاالت التعليم، االختبار التعليمي 
االستكشاف  المهني،  والتدريب  التخطيط  والمهني، 
الوظيفي، التحديد النمطي المهني، وتنمية القوى العاملة. 

In Respect of: Providing an on-line computer 
database featuring job profiles and requirements; 
computerized database management and 
compilation of information into computerized 
databases; advisory and Consultancy services in 
the fields of the fields of education, educational 
and vocational testing, vocational planning 
and training, career exploration, occupational 
profiling, and workforce development; providing 
a website featuring information in the field 
of vocational testing for employment and 
workforce development programs fields of the 
fields of education, educational and vocational 
testing, vocational planning and training, 
career exploration, occupational profiling, and 
workforce development. 

 .In the name of: Act, Incبأسم : أكت، إنك. 

العنوان : 5000 أكت درايف، إوا سيتي، إوا 52243، الواليات 
المتحدة األمريكية. 

Address: 5000 Act Drive, lowa City, lowa 52243, 
United States of America 

.ب  - ص  الفكرية  للملكية  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
4472 البيرة 

Address for Services:  

) 278 (

 Trade Mark No.: 29882العالمة التجارية رقم : 29882 
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 In Class: 41في الصنف : 41 
 Date: 25/08/2016التاريخ : 2016/08/25 

من اجل : خدمات االمتحانات التعليمية والمهنية؛ خدمات 
اإلبقاء على قواعد بيانية لنتائج الفحوص المهنية وبيانات 
من تم اختبارهم؛ تحليل نتائج وبيانات الفحوص التعليمية 
التحصيل  وفحوص  تنظيم،  إعداد،  لآلخرين؛  والمهنية 
الناجحين  شهادات  صحة  من  والتحقق  وإصدار  القياسية 
توفير  بها؛  المتعلقة  الفحوص  نتائج  على  بناء  باالختبارات 
التعليم؛  مجال  في  اإلنترنت  على  حاسوبية  بيانات  قواعد 
النصائح  خدمات  التعليم؛  مجال  في  المعلومات  توفير 
على  الدروس  توفير  بالتعليم؛  المتعلقة  واالستشارات 
اإلنترنت حول مهارات مكان العمل الرئيسية، خدمة العماالء، 
المشكالت،  حل  التجارية،  واألعمال  الشخصية  االتصاالت 
التفكير الناقد، العمل الجماعي، االنضباط في مكان العمل، 
المالي؛  والوعي   ، الذاتية  السيرة  كتابة  العمل،  عن  البحث 
التعليم؛  إلكترونية تقدم معلومات في مجال  توفير مواقع 
، توفير  التدريبية، تحديدا:  للغايات  االنترنت  توفير مواقع 
اإلرشاد في اكتشاف المهن ومهارات أماكن العمل بواسطة 

واجبات الطالب ومتابع تقدم الطلبة. 

In Respect of: Educational and vocational 
examination services; maintaining a database 
of vocational testing results and examinee data; 
analyzing educational and vocational test scores 
and data for others; preparing, administering, 
and scoring standardized tests and issuing and 
verifying certificates to successful examinees 
based on examination results in connection 
therewith; providing an on-line computer 
database in the field of education; providing 
information in the field of education; advisory 
and Consultancy services relating to education; 
Providing on-line training courses in basic 
workplace skills, customer service, interpersonal 
and business communications, problem solving, 
critical thinking, teamwork, workplace discipline, 
job searching, resume writing, and financial 
awareness; providing a website featuring 
information in the field of education; Providing 
an website for training purposes, namely, to 
provide instruction in career exploration and 
workplace skills by means of student assignments 
and tracking of student progress. 

 .In the name of: Act, Incبأسم : أكت، إنك. 

العنوان : 5000 أكت درايف، إوا سيتي، إوا 52243، الواليات 
المتحدة األمريكية. 

Address: 5000 Act Drive, lowa City, lowa 52243, 
United States of America 

.ب  - ص  الفكرية  للملكية  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
4472 البيرة 

Address for Services:  

) 279 (

 Trade Mark No.: 29883العالمة التجارية رقم : 29883 
 In Class: 42في الصنف : 42 

 Date: 25/08/2016التاريخ : 2016/08/25 
من اجل : توفير البرمجيات اإلكترونية غير القابلة للتعريف 

للتدريب على المهارات األساسية في أماكن العمل،
In Respect of: Providing online non-downloadable 
software for training in basic workplace skills, 
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باألعمال،  والخاصة  الشخصية  االتصاالت  العماالء،  خدمة 
االنضباط  الجماعي،  العمل  الناقد،  التفكير  المشكالت،  حل 
الذاتية  السيرة  كتابة  العمل،  عن  البحث  العمل،  مكان  في 
برمجيات  تعرض  انترنت  مواقع  توفير  المالي؛  والوعي   ،
غير قابلة للتحميل عبر االنترنت التي تمكن المدرسين من 
والواجبات عبر  التعليم  ، تقديم دورات  الطالب  التفاعل مع 
وإدارة  الفروض،  وإكمال  الطلبة  تقديم  متابعة  االنترنت، 
التجربة التعليمية؛ تقديم البرمجيات التفاعلية اإلكترونية 

غير القابلة للتحميل التي تسهل تجهيز السير الذاتية. 

customer service, interpersonal and business 
communications, problem solving, critical 
thinking, teamwork, workplace discipline, 
job searching, resume writing, and financial 
awareness; providing a website featuring 
online non-downloadable software that enables 
instructors to interact with students, deliver online 
courses of instruction and assignments, track 
student progress and assignment completion, and 
manage the learning experience; Providing on-
line non-downloadable interactive software that 
facilitates the preparation of resumes. 

 .In the name of: Act, Incبأسم : أكت، إنك. 

العنوان : 5000 أكت درايف، إوا سيتي، إوا 52243، الواليات 
المتحدة األمريكية 

Address: 5000 Act Drive, lowa City, lowa 52243, 
United States of America 

.ب  - ص  الفكرية  للملكية  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
4472 البيرة 

Address for Services:  

) 280 (

 Trade Mark No.: 29884العالمة التجارية رقم : 29884 
 In Class: 12في الصنف : 12 

 Date: 25/08/2016التاريخ : 2016/08/25 
ومركبات  طائرات  وقطعها,  مائية  ومركبات  سفن   : اجل  من 
جوية وقطعها, قاطرات السكك الحديدية وقطعها, المركبات 
والسيارت والمركبات ذات المحركات وقطعها, المركبات ذات 
عربات  وقطعها,  الهوائية  الدراجات  وقطعها,  العجلتين 
)مركبات(,  جليد  عربات  العربات,  اليدوية,  والعربات  االطفال 
قالبة,  وعربات  يدوية  عربات  ترولي,  عربات  اكياس,  نقاالت 
مقطورات  باالحصنة,  مجرورة  عربات  جر,  او  دفع  عربات 
عمليات  و/او  للشحنات  مسارات  المقعدين,  كراسي  دراجات, 
الشحن(,  عربات  )لسكك  البضائع  لتنزيل  قالبات  الشحن, 
عربات الدفع للمناجم, عربات السحب للمناجم, محركات الجر 
الكهربائية  غير  للمقطورات  الرئيسية  الشاحنات  والجرارات, 
بما  البرية  للمركبات  الميكانيكية  العناصر  البرية,  للمركبات 
ومحاور  ومحاورالعجالت  واعمدتها  واغطيتها  قوابضها  فيها 

الدوران, محامل المحرك و مجمعات اعمدة االدارة,

In Respect of: Ships and water vehicles, and 
parts thereof; aircraft and air vehicles, and 
parts thereof; railway rolling stocks, and parts 
thereof; automobiles, cars and motors cars, 
and parts thereof; two-wheeled motor vehicles, 
and parts thereof; bicycles, and parts thereof; 
baby carriages and prams; rickshaws; sleighs 
(vehicles); sack-barrows, trolleys, wheelbarrows 
and tilting-carts; carts; horse drawn carriages; 
bicycle trailers; wheelchairs; ropeways for cargo 
and/or freight handling; unloading tipplers (for 
tilting railway freight cars); mine car pushers; 
mine car pullers; traction engines and tractors; 
non-electric prime movers for land vehicles; 
machine elements for land vehicles, namely,
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نواقل الحركة, ماص الصدمات, النوابض والمكابح, محركات 
الصقات  البرية,  للمركبات  الثابت  والتيار  المتقطع  التيار 
مطاطية الصالح قلوب العجالت والعجالت, اجهزة انذار ضد 

السرقة المركبات 

clutches and covers thereof, shafts, axles, spindles, 
bearings, shaft couplings, transmissions, shock 
absorbers, springs and brakes; AC or DC motors for 
land vehicles; adhesive rubber patches for repairing 
tubes or tires; anti-theft alarms for vehicles 

از اكسيدي  : كابوشيكي كايشا اكسيدي )السو نون  بأسم 
كوربوريشن( 

In the name of: Kabushiki Kaisha Exedy (also 
known as Exedy Corporation) 

 ,Address: 1-1-1, Kidamotomiya, Neyagawa-Shiالعنوان : 1-1-1, كيداموتومايا, نياغاوا-شي, اوساكا, اليابان 
Osaka, Japan 

 P.O. Box 3800 Al-Beereh : عنوان التبليغAddress for Services:  

) 281 (

 Trade Mark No.: 29885العالمة التجارية رقم : 29885 
 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 25/08/2016التاريخ : 2016/08/25 
من اجل : مبيدات الحشرات, مبيدات الفطريات لالستخدام 
الحشرات  مبيدات  المنازل,  وحدائق  والبستنة  الزراعي 
مبيدات  المنازل,  وحدائق  والبستنة  الزراعي  لالستخدام 
المنازل,  وحدائق  والبستنة  الزراعي  لالستخدام  االعشاب 
وحدائق  والبستنة  الزراعي  لالستخدام  القمليات  مبيدات 
االبيض,  بالنمل  الخاصة  الحشرات  مبيدات   , المنازل, 

مستحضرات البادة الحشرات والحيوانات الضارة 

In Respect of: Insecticides; Fungicides for 
agricultural, horticultural, and home garden use; 
Insecticides for agricultural, horticultural, and 
home garden use; Herbicides for agricultural, 
horticultural, and home garden use; Acaricides 
for agricultural, horticultural, and home garden 
use; Insecticides for termite control; Preparation 
for destroying vermin 

 .In the name of: NIPPON SODA CO., LTDبأسم : نيبون سودا كو., ال تي دي. 

تشيودا-كو,  -2تشومي,  اوتيماتشي   ,1-2  : العنوان 
طوكيو,اليابان 

Address: 2-1, Ohtemachi 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan 

 P.O. Box 3800 Al-Beereh : عنوان التبليغ

) 282 (

 Trade Mark No.: 29886العالمة التجارية رقم : 29886 
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 In Class: 37في الصنف : 37 
 Date: 28/08/2016التاريخ : 2016/08/28 

و  التركيب  وخدمات  واالصالح  المباني  انشاء   : اجل  من 
التجميع 

In Respect of: Building construction; repair; 
installation services 

 In the name of: sharekit sky lebena› wa alta›meerبأسم : شركة سكاي للبناء والتعمير 

وال  ج  الشرقيه  الصناعيه  المنطقه   - نابلس   : العنوان 
 0599769614

Address: nablus almanteqah al sena›yeh al 
sharqyeh - jawwal : 0599769614 

عنوان التبليغ : نابلس - المنطقه الصناعيه الشرقيه ج وال 
 0599769614

Address for Services:   nablus almanteqah al 
sena›yeh al sharqyeh - jawwal : 0599769614

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام 
ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

) 283 (

 Trade Mark No.: 29887العالمة التجارية رقم : 29887 
 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 28/08/2016التاريخ : 2016/08/28 
 In Respect of: shoes and clothesمن اجل : االحذية والمالبس 

 In the name of: FADEL NATHMI HANAFI ABUبأسم : فضل نظمي حنفي أبو شامة 
SHAMA 

 Address: HERBON - ALHAWOOZ ALAWALالعنوان : الخليل - الحاووز األول بالقرب من ديوان أل بدر 
-022254473 

عنوان التبليغ : الخليل - الحاووز األول بالقرب من ديوان أل 
بدر 

Address for Services:   HERBON - ALHAWOOZ 
ALAWAL -022254473

) 284 (

 Trade Mark No.: 29888العالمة التجارية رقم : 29888 
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 In Class: 43في الصنف : 43 
 Date: 28/08/2016التاريخ : 2016/08/28 

من اجل : مطاعم، بار، حانة صغيرة، مطاعم الوجبات الخفيفة، 
مقاهي، كافيتيريات، مقاصف، مطاعم ذات الخدمة الذاتية 
ومطاعم الوجبات السريعة؛ وخدمات تقديم الطعام والشراب 
والحلويات والمكسرات؛ وخدمات المطاعم؛ وتقديم خدمات 
طلب الطعام من خالل االتصال المباشر على شبكة الحاسوب 

In Respect of: Restaurants, bistro, snack 
Restaurants, cafes, cafeterias, canteens, self-
service restaurants and fast-food outlets; services 
for providing food and drink , sweets and nuts ; 
catering services; the provision of food-ordering 
services through an on-line computer network 

 In the name of: Ashraf Jamal Harb Jasserبأسم : اشرف جمال حرب جاسر 

بجانب   - البلد  - وسط  الرئيسي  الشارع   - بيرزيت   : العنوان 
كشافة بيرزيت 

Address: Birzet-High Street -downtown -Scouts 
next Birzeit 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : المحامي بالل كمال - رام الله 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام 
ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

) 285 (

 Trade Mark No.: 29889العالمة التجارية رقم : 29889 
 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 28/08/2016التاريخ : 2016/08/28 
من اجل : المستحضرات الخاصة بتبييض األقمشة وغيرها 
من المواد التي تستخدم في غسيل المالبس ومستحضرات 
إزالة  مواد  األوساخ،  وإزالة  والكشط  والصقل  التنظيف 
الروائح  الصابون-  وبرش  بأنواعه  الصابون  الشحومات- 
الشعر-  ومحاليل  التزيين  مواد  الطيارة-  الزيوت  العطرية– 

معاجين األسنان والحالقة- الشامبو. 

In Respect of: Bleaching preparations and 
other substances for laundry use;cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations; 
soaps;perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions; dentifrices 

 In the name of: Ibraheem Majed Abed Aldwaikبأسم : ابراهيم ماجد عبد الدويك 

 Address: alkhleel - alharas - sharea adwaaالعنوان : الخليل - الحرس - شارع اضواء المدينه 2299565 
almadeenah 

المدينه  اضواء  شارع   - الحرس   - الخليل   : التبليغ  عنوان 
 2299565

Address for Services:   alkhleel - alharas - sharea 
adwaa almadeenah
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) 286 (

 Trade Mark No.: 29890العالمة التجارية رقم : 29890 
 In Class: 6في الصنف : 6 

 Date: 28/08/2016التاريخ : 2016/08/28 
بناء  مواد  منها،  خليط  وكل  نفيسه  غير  معادن   : اجل  من 
لخطوط  معدنية  مواد  معدنيه،  متنقلة  مباني  معدنيه، 
السكك الحديدية، حبال وأسالك غير كهربائيه من معادن 
صغيره،  معدنية  خردوات  حداده،  مصنوعات  نفيسه،  غير 
واألشياء  الوثائق  حفظ  خزائن  معدنيه،  وأنابيب  مواسير 
الثمينه، منتجات مصنوعه من معادن غير نفيسه غير وارده 

في فئات أخرى، خامات معادن. 

In Respect of: Common metals and their alloys; 
metal building materials; transportable buildings 
of metal; materials of metal for railway tracks; 
nonelectric cables and wires of common metal; 
ironmongery, small items of metal hardware; 
pipes and tubes of metal; safes; goods of common 
metal not included in other classes; ores.. 

 In the name of: Ahmad Rafat Mohammad Tahaynaبأسم : احمد رأفت محمد طحاينة 

 Address: Jenin - Share`e Nablusالعنوان : جنين - شارع نابلس - جوال : 0599292917 

Address for Services:   Jenin - Share`e Nablusعنوان التبليغ : جنين - شارع نابلس - جوال : 0599292917 

) 287 (

 Trade Mark No.: 29891العالمة التجارية رقم : 29891 
 In Class: 33في الصنف : 33 

 Date: 28/08/2016التاريخ : 2016/08/28 
 In Respect of: Alcoholic beveragesمن اجل : المشروبات الكحولية 

 In the name of: VP Brands International SAبأسم : في بي براندز انترناشونال اس ايه 

 Address: 5 Dunav Blvd, 4003 Plovdiv, Bulgariaالعنوان : 5 دوناف بلفد، 4003 بلوفديف، بلغاريا 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : بيت لحم 

) 288 (

 Trade Mark No.: 29892العالمة التجارية رقم : 29892 
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 In Class: 29في الصنف : 29 
 Date: 29/08/2016التاريخ : 2016/08/29 

حمص   ،  ) محفوظ  فلفل   ( الحار  الفلفل  مخلل   : اجل  من 
خضروات   ، خضروات  سلطة   ، مخلالت   ، الحمص(  )عجينة 

مطبوخة ، خضروات معلبة 

In Respect of: Ajvar [preserved peppers], 
Hummus [chickpea paste] , Piccalilli , Salads 
(Vegetable) , Vegetables, cooked , Vegetables, 
tinned [canned (Am.) 

 In the name of: Sharekat Nice Lilmawadبأسم : شركة نايس للمواد الغذائية مساهمة خصوصية 
Algthaiya Mosahama Khososiya 

 Address: Ramallah Shoqba Bejaneb Masjedالعنوان : رام الله شقبا بجانب مسجد الصابرين 
Alsabiren 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : عمارة الهندي ط 5 جوال 0598216712 

) 289 (

 Trade Mark No.: 29893العالمة التجارية رقم : 29893 
 In Class: 33في الصنف : 33 

 Date: 28/08/2016التاريخ : 2016/08/28 
 In Respect of: Alcoholic beveragesمن اجل : المشروبات الكحولية 

 In the name of: VP Brands International SAبأسم : في بي براندز انترناشونال اس ايه 

 Address: 5 Dunav Blvd, 4003 Plovdiv, Bulgariaالعنوان : 5 دوناف بلفد، 4003 بلوفديف، بلغاريا 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : بيت لحم 

) 290 (

 Trade Mark No.: 29894العالمة التجارية رقم : 29894 
 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 30/08/2016التاريخ : 2016/08/30 
االعمال وتفعيل  الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه   : من اجل 

النشاط المكتبي 
In Respect of: advertising , business management 
, business administration , office functions 

 In the name of: Sharekat Alaid Leltjarahبأسم : شركة العايد للتجارة والتسويق ع ع 
Waltasweeq 
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ت  اكتابا  مفرق  قرب   - نابلس  شارع   - طولكرم   : العنوان 
 0569266666

Address: Toolkarm Sharea Nablus - Mafraq 
Ektaba Tel 0569266666 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : جوال 0599919197 

) 291 (

 Trade Mark No.: 29895العالمة التجارية رقم : 29895 
 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 30/08/2016التاريخ : 2016/08/30 
 In Respect of: Clothing , Footwear , Headgearمن اجل : المالبس ولباس القدم واغطية الرأس 

 In the name of: Sharekat Alaid Leltjarahبأسم : شركة العايد للتجارة والتسويق ع ع 
Waltasweeq 

ت  اكتابا  مفرق  قرب   - نابلس  شارع   - طولكرم   : العنوان 
 0569266666

Address: Toolkarm Sharea Nablus - Mafraq 
Ektaba Tel 0569266666 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : جوال 0599919197 

) 292 (

 Trade Mark No.: 29896العالمة التجارية رقم : 29896 
 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 30/08/2016التاريخ : 2016/08/30 
 In Respect of: Clothing , Footwear , Headgearمن اجل : المالبس ولباس القدم واغطية الرأس 

 In the name of: Sharekat Alaid Leltjarahبأسم : شركة العايد للتجارة والتسويق ع ع 
Waltasweeq 

ت  اكتابا  مفرق  قرب   - نابلس  شارع   - طولكرم   : العنوان 
 0569266666

Address: Toolkarm Sharea Nablus - Mafraq 
Ektaba Tel 0569266666 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : جوال 0599919197 
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) 293 (

 Trade Mark No.: 29897العالمة التجارية رقم : 29897 
 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 30/08/2016التاريخ : 2016/08/30 
الدعاية واالعالن وإدارة وتوجيه وتفعيل  : خدمات  من اجل 

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

 In the name of: Ahmad Yahya Abdelwahabبأسم : أحمد يحيى عبد الوهاب محتسب 
Mohtaseb 

 Address: Alquds Beit Hanenaالعنوان : القدس بيت حنينا 

Address for Services:   Alquds Beit Hanenaعنوان التبليغ : القدس بيت حنينا 

) 294 (

 Trade Mark No.: 29898العالمة التجارية رقم : 29898 
 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 30/08/2016التاريخ : 2016/08/30 
من اجل : مستحضرات قصر االقمشه ومواد اخرى تستعمل 
في غسل وكي المالبس ، مستحضرات تنظيف وصقل وجلي 
وكشط صابون ، عطور ، عطور ، زيوت عطرية ،مستحضرات 

تجميل ، غسول ) لوشن ( للشعر ، منظفات أسنان. 

In Respect of: Bleaching preparations and 
other substances for laundry use;cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations; 
soaps;perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions; dentifrices 

 In the name of: shariket anwar kanaan lel zeyuotبأسم : شركة أنور كنعان للزيوت والصابون 
wal sapoon 

جوال   - الشرقيه  الصناعيه  المنطقة   - نابلس   : العنوان 
 0599769614

Address: nablus - almanteqah al sena›yeh al 
sharqyeh - jawwal :0599769614 

عنوان التبليغ : نابلس - المنطقة الصناعيه الشرقيه - جوال 
 0599769614

Address for Services:   nablus - almanteqah al 
sena›yeh al sharqyeh - jawwal :0599769614
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) 295 (

 Trade Mark No.: 29899العالمة التجارية رقم : 29899 
 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 30/08/2016التاريخ : 2016/08/30 
الشعر,  تقوية  مستحضرات  التجميل,  مواد   : اجل  من 
كريمات الشعر, مستحضرات تجعيد الشعر, سبريه الشعر, 
تلوين  مستحضرات  الشعر,  ملونات  ازالة  مستحضرات 
الشعر,  موس  الدائمة,  الشعر  تمويج  الشعر, مستحضرات 

غسوالت الشعر, الشامبو 

In Respect of: Cosmetics; hair strengthening 
preparations; hair cremes; hair curling 
preparations; hair spray; color-removing 
preparations for hair; hair coloring preparations; 
preparations for the permanent waving of hair; 
hair mousse; hair gel; hair lotions; shampoos 

 .In the name of: Keune IP B.Vبأسم : كيوني اي بي بي.في. 

العنوان : كونينغشفيغ 15, ان ال3762- اي ايه سويست, 
هولندا 

Address: Koningsweg 15, NL-3762 EA Soest, 
The Netherlands 

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

Address for Services:  

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام 
ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

) 296 (

 Trade Mark No.: 29900العالمة التجارية رقم : 29900 
 In Class: 6في الصنف : 6 

 Date: 30/08/2016التاريخ : 2016/08/30 
من اجل : سبائك من المعادن غير النفيسة, انابيب معدنية, 
وااللمنيوم,  البالستيك  من  خالئط  الواح  معدنية,  شبابيك 
اوتاد معدنية, تجهيزات معدنية لالثاث, خردوات معدنية 
)صغيرة(, اقفال معدنية غير كهربائية, صناديق معدنية, 

الفتات معدنية 

In Respect of: Alloys of common metal; pipes 
of metal; windows of metal; Aluminous-Plastic 
Board; pegs of metal; fittings of metal for 
furniture; hardware of metal, small; locks of 
metal, other than electric; boxes of common 
metal; signboards of metal 
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فاكتوري  بوفايل  الومنيوم  ايه  ام  جيه  غوانغدونغ   : بأسم 
)غروب( كو., ال تي دي. 

In the name of: GUANGDONG JMA 
ALUMINIUM PROFILE FACTORY (GROUP) 
CO., LTD. 

العنوان : فينغشي انداستريال ديستريكت, دالي, نانهاي, 
فوشان سيتي غوانغدونغ بروفينس 528231 الصين 

Address: Fengchi Industrial District, Dali, 
Nanhai, Foshan City Guangdong Province 
528231 CHINA 

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

Address for Services:  

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام 
ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

) 297 (

 Trade Mark No.: 29901العالمة التجارية رقم : 29901 
 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 30/08/2016التاريخ : 2016/08/30 
الغراض  التشخيصية  والكواشف  المستحضرات   : اجل  من 

طبية. 
In Respect of: Diagnostic preparations and 
reagents for medical purposes. 

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

العنوان : شركة من نيوجيرسي، ون جونسون اند جونسون 
بالزا، نيو برانزويك، نيو جيرسي، 08933، الواليات المتحدة 

االمريكية 

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

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

Address for Services:  

) 298 (

 Trade Mark No.: 29902العالمة التجارية رقم : 29902 
 In Class: 10في الصنف : 10 

 Date: 30/08/2016التاريخ : 2016/08/30 
المستحضرات  مستويات  لقياس  طبي  جهاز   : اجل  من 

الصيدلية المضادة للذهان في دم المريض . 
In Respect of: Medical device for measuring 
levels of anti-psychotic pharmaceutical 
preparations in a patient’s blood. 

 In the name of: Johnson & Johnsonبأسم : جونسون اند جونسون 
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العنوان : شركة من نيوجيرسي، ون جونسون اند جونسون 
بالزا، نيو برانزويك، نيو جيرسي، 08933، الواليات المتحدة 

االمريكية 

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

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

Address for Services:  

) 299 (

 Trade Mark No.: 29903العالمة التجارية رقم : 29903 
 In Class: 34في الصنف : 34 

 Date: 30/08/2016التاريخ : 2016/08/30 
التبغ،  منتجات  المصنع،  او  الخام  التبغ  السجائر،   : اجل  من 
والسيجار  السيجار  طبية(،  الغراض  )ليست  التبغ  بدائل 
السيجار  ورق  المدخنين،  لوازم  الكبريت،  الوالعات،  الصغير، 
للف  الجيب  أدوات  السجائر،  وفالتر  السجائر  وأنابيب 
االنابيب  في  التبغ  لحشو  باليد  تحمل  ماكنات  السجائر، 
الورقية، السجائر االلكترونية، سوائل للسجائر االلكترونية، 
واالجزاء  الكترونية  ادوات  لغرض تسخينها،  التبغ  منتجات 

التابعة لها بغرض تسخين السجائر او التبغ. 

In Respect of: Cigarettes; tobacco, raw or 
manufactured ; tobacco products; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); cigars, 
cigarillos; lighters; matches; smokers’ articles; 
cigarette paper, cigarette tubes, cigarette filters; 
pocket apparatus for rolling cigarettes; hand 
held machines for injecting tobacco into paper 
tubes; electronic cigarettes; liquids for electronic 
cigarettes; tobacco products for the purpose of 
being heated; electronic devices and their parts 
for the purpose of heating cigarettes or tobacco. 

 In the name of: Benson & Hedges (Overseas)بأسم : بنسون اند هدجز )أوفرسيز( لميتد 
Limited 

العنوان : غلوب هاوس، 4 تمبل بليس، لندن دبليو سي2ار 
2بي جي، المملكة المتحدة 

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

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

Address for Services:  

) 300 (

 Trade Mark No.: 29904العالمة التجارية رقم : 29904 
 In Class: 5في الصنف : 5 
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 Date: 30/08/2016التاريخ : 2016/08/30 
لعالج  المستعملة  الصيدلية  المستحضرات   : اجل  من 
النقوي  التنسج  خلل  ومتالزمة  بيتا  نوع  من  الثالسيميا 
وامراض  الذاتية  المناعة  ومرض  الذاتي  االلتهاب  ومرض 
والعظام  العضالت  وامراض  واالرثرايدس  والسرطان  الدم 
وااللتهابات،  المناعة  وعلم  االورام  علم  مجاالت  في  والجلد 
المستحضرات الصيدلية وتحديدا االدوية المثبتة الخلوية، 

المتسحضرات الصيدلية التي تعدل نظام المناعة. 

In Respect of: Pharmaceutical preparations for 
use in the treatment of beta thalassemia and 
myelodysplastic syndromes, autoinflammatory 
disease, autoimmune disease, blood disease, 
cancer, arthritis, musculoskeletal and skin 
diseases in the fields of oncology, immunology 
and inflammation; pharmaceutical preparations, 
namely, cytokine inhibitory drugs; pharmaceutical 
preparations that modulate the immune system. 

 In the name of: CELGENE CORPORATIONبأسم : سلجين كوربوريشن 

العنوان : شركة مؤسسة في والية ديالوير، 86 موريس افنيو، 
ساميت، نيو جيرسي 07901، الواليات المتحدة االمريكية 

Address: A company incorporated in the State of 
Delaware at, 86 Morris Avenue, Summit, New 
Jersey 07901, U.S.A. 

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

Address for Services:  

) 301 (

 Trade Mark No.: 29905العالمة التجارية رقم : 29905 
 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 30/08/2016التاريخ : 2016/08/30 
لعالج  المستعملة  الصيدلية  المستحضرات   : اجل  من 
النقوي  التنسج  خلل  ومتالزمة  بيتا  نوع  من  الثالسيميا 
وامراض  الذاتية  المناعة  ومرض  الذاتي  االلتهاب  ومرض 
والعظام  العضالت  وامراض  واالرثرايدس  والسرطان  الدم 
وااللتهابات،  المناعة  وعلم  االورام  علم  مجاالت  في  والجلد 
المستحضرات الصيدلية وتحديدا االدوية المثبتة الخلوية، 

المتسحضرات الصيدلية التي تعدل نظام المناعة. 

In Respect of: Pharmaceutical preparations for 
use in the treatment of beta thalassemia and 
myelodysplastic syndromes, autoinflammatory 
disease, autoimmune disease, blood disease, 
cancer, arthritis, musculoskeletal and skin 
diseases in the fields of oncology, immunology 
and inflammation; pharmaceutical preparations, 
namely, cytokine inhibitory drugs; pharmaceutical 
preparations that modulate the immune system. 

 In the name of: CELGENE CORPORATIONبأسم : سلجين كوربوريشن 

العنوان : شركة مؤسسة في والية ديالوير، 86 موريس افنيو، 
ساميت، نيو جيرسي 07901، الواليات المتحدة االمريكية 

Address: A company incorporated in the State of 
Delaware at, 86 Morris Avenue, Summit, New 
Jersey 07901, U.S.A. 

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

Address for Services:  
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) 302 (

 Trade Mark No.: 29906العالمة التجارية رقم : 29906 
 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 30/08/2016التاريخ : 2016/08/30 
لعالج  المستعملة  الصيدلية  المستحضرات   : اجل  من 
النقوي  التنسج  خلل  ومتالزمة  بيتا  نوع  من  الثالسيميا 
وامراض  الذاتية  المناعة  ومرض  الذاتي  االلتهاب  ومرض 
والعظام  العضالت  وامراض  واالرثرايدس  والسرطان  الدم 
وااللتهابات،  المناعة  وعلم  االورام  علم  مجاالت  في  والجلد 
المستحضرات الصيدلية وتحديدا االدوية المثبتة الخلوية، 

المتسحضرات الصيدلية التي تعدل نظام المناعة. 

In Respect of: Pharmaceutical preparations for 
use in the treatment of beta thalassemia and 
myelodysplastic syndromes, autoinflammatory 
disease, autoimmune disease, blood disease, 
cancer, arthritis, musculoskeletal and skin 
diseases in the fields of oncology, immunology 
and inflammation; pharmaceutical preparations, 
namely, cytokine inhibitory drugs; pharmaceutical 
preparations that modulate the immune system. 

 In the name of: CELGENE CORPORATIONبأسم : سلجين كوربوريشن 

العنوان : شركة مؤسسة في والية ديالوير، 86 موريس افنيو، 
ساميت، نيو جيرسي 07901، الواليات المتحدة االمريكية 

Address: A company incorporated in the State of 
Delaware at, 86 Morris Avenue, Summit, New 
Jersey 07901, U.S.A. 

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

Address for Services:  

) 303 (

 Trade Mark No.: 29908العالمة التجارية رقم : 29908 
 In Class: 19في الصنف : 19 

 Date: 30/08/2016التاريخ : 2016/08/30 
من اجل : مواد بناء )غير معدنية( ، أنابيب قاسية غير معدنية 
للمباني ، أسفلت وزفت وقار، مباني غير معدنية قابلة للنقل 

، نصب )مجسمات( غير معدنية 

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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 In the name of: Al Watania Gypsum Companyبأسم : الشركة الوطنية للجبس المحدودة 
Ltd 

 Address: Yanbu Saudi Arabia P.O. Boxالعنوان : ينبع المملكة العربية السعودية ص.ب 609 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : دورا الخليل فلسطين جوال 0598213001 

) 304 (

 Trade Mark No.: 29909العالمة التجارية رقم : 29909 
 In Class: 37في الصنف : 37 

 Date: 31/08/2016التاريخ : 2016/08/31 
من اجل : صيانة وإصالح السيارات، صيانة المركبات، تشحيم 
المركبات، تركيب وصيانة وإصالح المعدات األلية، محطات 
التالفة  أو  المعطلة  المحركات  بناء  إعادة  المركبات،  خدمة 

جزئيًا , وباالخص صيانة وتركيب قطع لسيارات تويوتا/ 

In Respect of: Maintenance and repair of cars, 
vehicle maintenance, vehicle lubrication, 
installation, maintenance and repair of machinery 
equipments, vehicles, service stations, rebuilding 
the engine broken or damaged partially،And 
especially the maintenance and installation of 
automotive parts (Toyota) 

 In the name of: Bilal Rashed Alyaan Abo Khdeerبأسم : بالل رشيد عليان ابو خضير 

 Address: Ramallah Kofor Aaqab Om Alshraytالعنوان : رام الله كفر عقب ام الشرايط 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : المحامي بالل كمال - رام الله . 

) 305 (

 Trade Mark No.: 29910العالمة التجارية رقم : 29910 
 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 31/08/2016التاريخ : 2016/08/31 
من اجل : أجهزة الوصل والكوابل وأجهزة الشحن والمهايئات 
الحواسيب  مع  لالستخدام  المعدة  وااللكترونية  الكهربائية 
الرقمية  الصوتية  األشكال  ومشغالت  النقالة  والهواتف 
الفيديو  ومشغالت  ومسجالت  الرقمية  الصوت  ومسجالت 
واألجهزة  بالحاسوب  الملحقة  واألجهزة  والهواتف  الرقمية 

الرقمية االلكترونية المحمولة باليد والمتحركة

In Respect of: Electrical and electronic 
connectors, cables, chargers, and adapters for 
use with computers, mobile telephones, digital 
format audio players, digital audio recorders, 
digital video recorders and players, telephones, 
computer peripherals,
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والتي توفر الدخول إلى اإلنترنت والمعدة إلرسال واستقبال 
والبيانات  االلكتروني  والبريد  الهاتفية  المكالمات  وتخزين 

الرقمية األخرى. 

and handheld mobile digital electronic devices 
capable of providing access to the Internet and for 
the sending, receiving, and storing of telephone 
calls, electronic mail, and other digital data. 

 .In the name of: Apple Incبأسم : أبل انك. 

 ،95014 كاليفورنيا  كوبرتينو،  لوب،  انفينيت   1  : العنوان 
الواليات المتحدة األمريكية 

Address: 1 Infinite Loop, Cupertino, California 
95014, United States of America 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، ص.ب 74,رام الله 

) 306 (

 Trade Mark No.: 29912العالمة التجارية رقم : 29912 
 In Class: 7في الصنف : 7 

 Date: 31/08/2016التاريخ : 2016/08/31 
من اجل : ادوات كهربائية إلدارة الهواء وهي مفاتيح مقبس 
األثر، مجموعة مفتاح المقبس و مجموعة و أجزاءمنها، مفاتيج 
التأثير، مفاتيح قابلة للتعديل، المثاقب و المفكات، أدوات 
مفتاح  مجموعة  األثر،  مقبس  مفاتيح  هي  و  الطاقة  إدارة 
مفاتيح  التأثير،  مفاتيج  منها،  أجزاء  و  مجموعة  و  المقبس 

قابلة للتعديل، المثاقب و المفكات. 

In Respect of: Air-operated power tools, namely, 
impact socket wrenches, impact socket wrench 
sets and parts therefor, impact wrenches, 
adjustable wrenches, drills and screwdrivers; 
power-operated tools, namely, impact socket 
wrenches, impact socket wrench sets and parts 
therefor, impact wrenches, adjustable wrenches, 
drills and screwdrivers. 

 In the name of: MIGHTY SEVENبأسم : مايتي سيفن إنترناشيونال كو.، إل تي دي 
INTERNATIONAL CO., LTD 

العنوان : 1 إف .، نو.70-25، كنجوانج آؤ دي.، ووري ديست.، 
تايشونج سيتي 41466، تايوان 

Address: 1F., NO.70-25, QINGGUANG RD., 
WURI DIST., TAICHUNG CITY 41466, TAIWAN 

عنوان التبليغ : ص ب 33 سلفيت هاتف : 092529878 / 
فاكس 092515667 – ب الكتروني 

Address for Services:  

) 307 (

 Trade Mark No.: 29914العالمة التجارية رقم : 29914 
 In Class: 32في الصنف : 32 
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 Date: 31/08/2016التاريخ : 2016/08/31 
األخرى  والمشروبات  والغازية  المعدنية  المياه   : اجل  من 
المشروبات  الفواكه,  وعصير  الفواكه  شراب  الكحولية,  غير 
الخفيفة, مشروبات الطاقة, مركزات العصائر والمستحضرات 

األخرى لصنع المشروبات 

In Respect of: Mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit 
juices; soft drinks; energy drinks; syrups and 
other preparations for making beverages 

 In the name of: Monarch Beverages Parisبأسم : مونارك بيفيريجيز باريس 

 ,Address: 33 boulevard Malesherbes, 75008العنوان : 33 بوليفارد ماليشيربيس, 75008 باريس, فرنسا 
Paris, France 

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

Address for Services:  

) 308 (

 Trade Mark No.: 29915العالمة التجارية رقم : 29915 
 In Class: 18في الصنف : 18 

 Date: 31/08/2016التاريخ : 2016/08/31 
من اجل : الحقائب, بما فيها حقائب اليد, حقائب الكتف, 
المحافظ, المحافظ المزخرفة, حقائب الظهر, حقائب الكتب, 

حقائب الشاطىء 

In Respect of: Bags, namely, handbags, shoulder 
bags, wallets, clutches, back packs, book bags, 
beach bags 

 .In the name of: Steven Madden, Ltdبأسم : ستيفين مادين, ال تي دي 

العنوان : 52-16 بارنيت افنيو, لونغ ايالند سيتي, نيو يورك 
11104, الواليات المتحدة 

Address: 52-16 Barnett Avenue, Long Island 
City, New York 11104, United States 

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

Address for Services:  

) 309 (

 Trade Mark No.: 29916العالمة التجارية رقم : 29916 
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 In Class: 25في الصنف : 25 
 Date: 31/08/2016التاريخ : 2016/08/31 

مالبس  القبعات,  الجرابات,  االحزمة,  المالبس,   : اجل  من 
االستراحة, المالبس الداخلية, لباس واحذية القدم 

In Respect of: Apparel, belts, socks, hats, lounge 
wear, undergarments, and footwear 

 .In the name of: Steven Madden, Ltdبأسم : ستيفين مادين, ال تي دي 

العنوان : 52-16 بارنيت افنيو, لونغ ايالند سيتي, نيو يورك 
11104, الواليات المتحدة 

Address: 52-16 Barnett Avenue, Long Island 
City, New York 11104, United States 

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

Address for Services:  

) 310 (

 Trade Mark No.: 29917العالمة التجارية رقم : 29917 
 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 31/08/2016التاريخ : 2016/08/31 
من اجل : خدمات محالت البيع بالتجزئة في مجال المالبس 

واالكسسوارات 
In Respect of: Retail store services in the field of 
fashion apparel and accessories 

 .In the name of: Steven Madden, Ltdبأسم : ستيفين مادين, ال تي دي 

العنوان : 52-16 بارنيت افنيو, لونغ ايالند سيتي, نيو يورك 
11104, الواليات المتحدة 

Address: 52-16 Barnett Avenue, Long Island 
City, New York 11104, United States 

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

Address for Services:  

) 311 (

 Trade Mark No.: 29918العالمة التجارية رقم : 29918 
 In Class: 4في الصنف : 4 

 Date: 31/08/2016التاريخ : 2016/08/31 
 In Respect of: OILS AND LUBRICANTSمن اجل : الزيوت والشحوم 
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بأسم : شركة واصف الحج احمد عامر الستيراد وتوزيع قطع 
غيار السيارات 

In the name of: sharikit al wasef al haj ahmad 
amer lesterad o tawze›e keta›a ghayar al sayarat 

 :Addressالعنوان : المخفيه - نابلس - فلسطين 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : المخفيه - نابلس - فلسطين 

) 312 (

 Trade Mark No.: 29919العالمة التجارية رقم : 29919 
 In Class: 2في الصنف : 2 

 Date: 31/08/2016التاريخ : 2016/08/31 
 ,In Respect of: Paintsمن اجل : الدهانات 

 In the name of: amjad sadi asad aljabariبأسم : امجد سعدي اسعد الجعبري 

 Address: al khalilالعنوان : الخليل نمرا اضواء المدينة 

Address for Services:   al khalilعنوان التبليغ : الخليل نمرا اضواء المدينة 

) 313 (

 Trade Mark No.: 29920العالمة التجارية رقم : 29920 
 In Class: 12في الصنف : 12 

 Date: 31/08/2016التاريخ : 2016/08/31 
 In Respect of: AUTO PARTSمن اجل : قطع غيار سيارات 

بأسم : شركة واصف الحج احمد عامر الستيراد وتوزيع قطع 
غيار السيارات 

In the name of: sharikit al wasef al haj ahmad 
amer lesterad o tawze›e keta›a ghayar al sayarat 

 :Addressالعنوان : المخفيه - نابلس - فلسطين 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : المخفيه - نابلس - فلسطين 
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) 314 (

 Trade Mark No.: 29921العالمة التجارية رقم : 29921 
 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 01/09/2016التاريخ : 2016/09/01 
 In Respect of: optical productsمن اجل : منتجات البصريات 

 In the name of: sharekat I lens lelmontajat alبأسم : شركة ايلنس للمنتجات البصريه 
basareya 

 Address: Tulkarm 0599208054العنوان : طولكرم-مجمع د. رياض الشلبي 0599208054 

الشلبي  رياض  د.  طولكرم-مجمع   : التبليغ  عنوان 
 0599208054

Address for Services:   Tulkarm 0599208054

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام 
ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

) 315 (

 Trade Mark No.: 29922العالمة التجارية رقم : 29922 
 In Class: 17في الصنف : 17 

 Date: 01/09/2016التاريخ : 2016/09/01 
من اجل : المطاط والغوتابرشاوالصمغ واألسبستوس والميكا 
والمنتجات المصنوعة من هذه المواد وغير واردة في فئات 
في  لإلستعمال  بالبثق  متشكلة  بالستيكية  مواد   , أخرى 
غير  أنابيب   , والعزل  والحشو  التغليف  مواد   , التصنيع 

معدنية 

In Respect of: Rubber, gutta-percha, gum, 
asbestos, mica and goods made from these 
materials and not included in other classes; plastics 
in extruded form for use in manufacture; packing, 
stopping and insulating materials;flexible pipes, 
not of metal 

 In the name of: Shareket AlHamed Lelada›enبأسم : شركة الحامد للدائن واالستثمار مساهمة خصوصية 
Walestethmar Mosahama Khososiya 
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 Address: Abu Ekteala Abu Deajan Alkhaleelالعنوان : الخليل ابو اكتيله ابو دعجان 

 Address for Services:   Abu Ekteala Abu Deajanعنوان التبليغ : الخليل ابو اكتيله ابو دعجان 
Alkhaleel

) 316 (

 Trade Mark No.: 29923العالمة التجارية رقم : 29923 
 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 01/09/2016التاريخ : 2016/09/01 
االعمال  وتوجيه  وادارة  واالعالن  الدعاية  خدمات   : اجل  من 

وتفعيل النشاط المكتبي 
In Respect of: Advertising; business management; 
business administration; office functions 

 In the name of: sharekat al saeed llajhzaبأسم : شركة السعيد لالجهزة الكهربائية والموبيليا 
alkahrbaiah w almubelea 

 Address: Ramallah Dear Jarerالعنوان : رام الله دير جرير 

Address for Services:   Ramallah Dear Jarerعنوان التبليغ : رام الله دير جرير 

) 317 (

 Trade Mark No.: 29924العالمة التجارية رقم : 29924 
 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 05/09/2016التاريخ : 2016/09/05 
النشاط  الدعاية واالعالن وادارة وتوجية وتفعيل   : من اجل 

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

 In the name of: Ali omar Abu Tayonnبأسم : علي عمر محمد ابو طيون 

 - Address: NABLUS- SHARE› SUFIANالعنوان : نابلس_شارع سفيان - جوال0599731936 
JAWAL: 0599731936 

 ‹Address for Services:   NABLUS- SHAREعنوان التبليغ : نابلس_شارع سفيان - جوال0599731936 
SUFIAN - JAWAL: 0599731936
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) 318 (

 Trade Mark No.: 29925العالمة التجارية رقم : 29925 
 In Class: 38في الصنف : 38 

 Date: 05/09/2016التاريخ : 2016/09/05 
من اجل : البث باالذاعة والتلفزيون ، خدمات اذاعية ، خدمات 
والرسومات  والبيانات  الصوت  نقل  وبخاصة  االتصاالت، 
وشبكات  االتصاالت،  شبكات  خالل  من  والفيديو  والصور 
االعالنات  لوحات  االنترنت،  وشبكة  الالسلكية،  االتصاالت 
مجاالت  في  المستخدمين  بين  الرسائل  لنقل  والمنتديات 
تكنولوجيا المعلومات والمصلحة العامة ، بث حي لتسجيالت 
فيديو عبر االنترنت، خدمات الصوت عبر بروتوكول االنترنت ، 
خدمات تبادل الملفات، وبخاصة نقل البيانات إلكترونيا عبر 

شبكات الحاسوب العالمية . 

In Respect of: Television and radio broadcasting 
, radio services, Telecommunications 
services, namely transmission of voice, data, 
graphics, images, audio and video by means 
of telecommunications networks, wireless 
communication networks, and the internet, 
bulletin boards and forums for transmission of 
messages among users in the fields of information 
technology and general interest, streaming of 
video material on the internet, voice over internet 
protocol (voip) services, file sharing services, 
namely electronic transmission of data via global 
computer networks . 

 In the name of: shariket artech al feneyah lelبأسم : شركة ارتك الفنيه للدعايه واالعالن 
de›ayah wal i,elan 

-09 تلفون   - التجاري  نابلس  مجمع   - نابلس   : العنوان 
 2333391

Address: nablus - mojama› nablus al tejare - tel 
: 09-2333391 

عنوان التبليغ : نابلس - مجمع نابلس التجاري - تلفون 09-
 2333391

Address for Services:   nablus - mojama› nablus 
al tejare - tel : 09-2333391

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام 
ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

) 319 (

 Trade Mark No.: 29926العالمة التجارية رقم : 29926 
 In Class: 32في الصنف : 32 
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 Date: 05/09/2016التاريخ : 2016/09/05 
المشروبات  المعدنية والغازية وغيرها من  المياه   : من اجل 
عصائر  و  الفواكه  من  مستخلصة  مشروبات  الكحولية،  غير 
المشروبات،  لعمل  أخرى  مستحضرات  و  شراب  الفواكه، 
المشروبات،  لتحضير  خالصات  كحولية،  غير  كوكتيالت 
مستحضرات  كحولي،  غير  فواكه  شراب  خفيفة،  مشروبات 

لتحضير المياه المعدنية، ماء معدني فوار و ماء الصودا. 

In Respect of: Mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic drinks, fruit drinks and fruit 
juices, syrups and other preparations for making 
beverages, cocktails non-alcoholic, essences for 
making beverages, soft drinks, fruit nectars non-
alcoholic, preparations for making mineral water, 
seltzer water and soda water. 

 In the name of: Al-Arabia Company forبأسم : العربية لصناعة المشروبات الغازية و العصائر 
Manufacturing Carbonated Drinks & Juices 

السادس – عمان  الدوار  اعمار- شارع زهران  أبراج   : العنوان 
– األردن 

Address: Emaar Towers – Zahran St. 6th circle – 
Amman - Jordan 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : نابلس عمارة جاليريا سنتر ص ب 768 

) 320 (

 Trade Mark No.: 29927العالمة التجارية رقم : 29927 
 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 05/09/2016التاريخ : 2016/09/05 
من اجل : اإلعالنات, تنظيم األعمال, إدارة األعمال, النشاط 
األنشطة  أو  األعمال  إلدارة  المساعدة  خدمات  المكتبي, 
المعارض  تنظيم  تجارية,  أو  صناعية  لشركات  التجارية 
التجارية للغايات اإلعالنية او التجارية, الخدمات الترويجية 
بطاقات  إصدار  خالل  من  تجارية  شركة  قبل  من  المقدمة 
الدعاية  نماذج  إعداد  خدمات  للعمالء,  التجارية  المحالت 
اإلعالنية,  النصوص  تحرير  المبيعات,  ترويج  أو  واإلعالن 
شركة  لتشغيل  المساعدة  خدمات  عامة,  عرض  خدمات 

تجارية على مبدأ االمتياز, عرض المنتوجات,

In Respect of: Advertising; business 
management; business administration; office 
functions; assistance services for business 
management or commercial functions for an 
industrial or commercial company; organization 
of exhibitions and trade fairs for commercial 
or advertising purposes; promotion services 
provided by a commercial company by issuing 
store service cards to clients;
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ترويج المبيعات )ألطراف أخرى(, المبيعات في مزادات عامة, 
المساعدة  خدمات  التسوق,  مراكز  ادارة  وخدمات  ترويج 
لألنشطة التجارية التي تتكون من طلبات معالجة من خالل 
والتصدير,  االستيراد  وكاالت  عالمية,  اتصاالت  شبكات 
التوريد  خدمات  كمبيوترات,  شبكة  على  المباشر  االعالن 
لشركات  والخدمات  المنتوجات  )شراء  االخرى  لالطراف 
العالقات  المحوسبة,  الملفات  إدارة  العينات,  توزيع  أخرى(, 
تأجير  اإلعالنات,  وكاالت  التجارية,  االنباء  وكاالت  العامة, 
الدعاية  مواد  نشر  اإلعالنية,  المساحات  تأجير  البيع,  آالت 
واإلعالن, المساعدة في إدارة األعمال, البحث عن المعلومات 
المعلومات في قواعد  لالخرين في ملفات حاسوب, تجميع 
واإلعالن,  الدعاية  أعمدة  تحضير  النسخ,  حاسوب,  بيانات 
إدارة  الصناعية,  أو  التجارية  األعمال  إدارة  في  المساعدة 
تحديث  المباشر,  بالبريد  اإلعالن  التمثيل,  فناني  أعمال 
مواد الدعاية واإلعالن, نسخ الوثائق, دراسات السوق, لصق 
الرأي,  استطالعات  الخارجي,  واإلعالن  الدعاية  اإلعالنات, 
تنظيم المعلومات في قواعد بيانات حاسوب, نشر نصوص 
الدعاية واإلعالن, وكاالت البيع وترتيب خدمات البيع, خدمات 
تجميع  خدمات  كانت,  طريقة  بأي  وبالتجزئة  بالجملة  البيع 
تشكيلة من السلع لصالح الغير، وذلك لتمكين عامة الزبائن 

من معاينتها و شرائها 

modeling services for sales promotions or 
advertising purposes; edition of advertising texts; 
shop-window dressing; assistance services for the 
operating of a commercial company on a franchise 
basis; product demonstration; sales promotion 
(for third parties); sales at public auctions; 
shopping centre promotion and management 
services; assistance services for the commercial 
functions of a business consisting in processing 
orders through global communications networks; 
import-export agencies; on-line advertising on a 
computer network; supplying services to third 
parties (purchasing of products and services 
for other companies); distribution of samples; 
computerized file management; public relations; 
commercial information agencies; advertising 
agencies; rental of vending machines; renting of 
advertising space; dissemination of advertising 
matter; business management assistance; data 
search in computer files (for others); compilation 
of information into computer databases; 
transcription; publicity columns preparation; 
commercial or industrial management assistance; 
business management of performing artists; 
direct mail advertising; updating of advertising 
material; document reproduction; marketing 
studies; bill-posting, outdoor advertising; opinion 
polling; systemization of information into 
computer databases; publication of advertising 
texts; sales agencies and arranging sales services; 
wholesale and retail services by any means; 
the bringing together for the benefit of others, 
of a variety of goods, enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods. 

 In the name of: Motaz Suleiman AL-Khayyatبأسم : معتز سليمان الخياط 

 Address: nablus - rafedyaالعنوان : نابلس - رفيديا 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : نابلس عمارة جاليريا سنتر ص ب 768 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام 
ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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) 321 (

 Trade Mark No.: 29928العالمة التجارية رقم : 29928 
 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 05/09/2016التاريخ : 2016/09/05 
 In Respect of: mobile equipmentsمن اجل : األجهزة الخلويه ومعداتها 

 In the name of: SHAREKET TOUCH TECHبأسم : شركة تتش تك لالستيراد والتجاره 
LELESTERAD WA LELTEGARA 

 - Address: NABLUS - SHARI›A MAKFYEHالعنوان : نابلس - المخفيه - جوال : 0599555303 
JAWWAL : 0599555303 

 Address for Services:   NABLUS - SHARI›Aعنوان التبليغ : نابلس - المخفيه - جوال : 0599555303 
MAKFYEH - JAWWAL : 0599555303

) 322 (

 Trade Mark No.: 29929العالمة التجارية رقم : 29929 
 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 06/09/2016التاريخ : 2016/09/06 
من اجل : المياه المعدنيه والغازيه والعصائر المصنعه من 
الفواكه وغير ذلك من المستحضرات المستعمله في صنع 

المشروبات والعصائر مشروبات الطاقه 

In Respect of: mineral and carbonated waters 
,fruit based juices K fruit drink and other materials 
used for drinks , juice and energy drinks 

 In the name of: shareket alkhotot alhora lltejaraبأسم : شركة الخطوط الحره للتجاره العامه 
alaama 

 2 - عمارة غداف سنتر ط  الوكاالت  : عمان - شارع  العنوان 
مكتب رقم 205 - ص.ب 851993 

Address: al ordon - amman share al wakalat - 
amaret ghadaf altabek 2 
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  :Address for Servicesعنوان التبليغ : نابلس - فلسطين عمارة خليفه شارع فيصل 

) 323 (

 Trade Mark No.: 29930العالمة التجارية رقم : 29930 
 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 06/09/2016التاريخ : 2016/09/06 
من اجل : المياه المعدنيه والغازيه والعصائر المصنعه من 
الفواكه وغير ذلك من المستحضرات المستعمله في صنع 

المشروبات والعصائر مشروبات الطاقه 

In Respect of: mineral and carbonated waters 
,fruit based juices K fruit drink and other materials 
used for drinks , juice and energy drinks 

 In the name of: shareket alkhotot alhora lltejaraبأسم : شركة الخطوط الحره للتجاره العامه 
alaama 

 2 - عمارة غداف سنتر ط  الوكاالت  : عمان - شارع  العنوان 
مكتب رقم 205 - ص.ب 851993 

Address: al ordon - amman share al wakalat - 
amaret ghadaf altabek 2 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : نابلس - فلسطين عمارة خليفه شارع فيصل 

) 324 (

 Trade Mark No.: 29931العالمة التجارية رقم : 29931 
 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 06/09/2016التاريخ : 2016/09/06 
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البسكويت  البسكويت؛  الشوكوالته؛  الحلويات،   : اجل  من 
علكة  ويفر(؛  )بسكويت  رقائق  من  مكون  بسكويت  الهش؛ 

المضغ؛ بوظة )أيسكريم(؛ مثلجات صالحة لألكل 

In Respect of: Confectionery, chocolate, biscuits, 
crackers, wafers, Chewing gums, Ice-cream, 
edible ices 

 In the name of: YILDIZ HOLDING ANONIMبأسم : يلديز هولدينج أنونيم شيركيتي 
SIRKETI 

العنوان : كيسيكلى ماهاليسى شيشمى شيكمازي سوكاك 
نو:1/6 أوسكودار / اسطنبول، تركيا 

Address: Kisikli Mahallesi, Cesme Cikmazi 
Sokak No:6/1 Uskudar / Istanbul, Turkey 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : بيت لحم 

) 325 (

 Trade Mark No.: 29932العالمة التجارية رقم : 29932 
 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 06/09/2016التاريخ : 2016/09/06 
 In Respect of: Human pharmaceuticalمن اجل : المستحضرات الصيدلية البشرية. 

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

العنوان : شركة من نيوجيرسي، ون جونسون اند جونسون 
بالزا، نيو برانزويك، نيو جيرسي، 08933، الواليات المتحدة 

االمريكية 

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

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

Address for Services:  

) 326 (

 Trade Mark No.: 29933العالمة التجارية رقم : 29933 
 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 06/09/2016التاريخ : 2016/09/06 
 In Respect of: Human pharmaceuticalمن اجل : المستحضرات الصيدلية البشرية. 

preparations. 
 In the name of: Johnson & Johnsonبأسم : جونسون اند جونسون 
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العنوان : شركة من نيوجيرسي، ون جونسون اند جونسون 
بالزا، نيو برانزويك، نيو جيرسي، 08933، الواليات المتحدة 

االمريكية 

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

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

Address for Services:  

) 327 (

 Trade Mark No.: 29934العالمة التجارية رقم : 29934 
 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 06/09/2016التاريخ : 2016/09/06 
 In Respect of: Pharmaceutical preparationsمن اجل : المستحضرات الصيدالنية. 

 In the name of: Abbott Laboratoriesبأسم : أبوت البوراتوريز 

العنوان : شركة من الينوي، 100 أبوت بارك رود، أبوت بارك 
الينوي 60064، الواليات المتحدة االمريكية 

Address: Illinois Corporation, 100 Abbott Park 
Road, Abbott Park, Illinois 60064, USA 

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

Address for Services:  

) 328 (

 Trade Mark No.: 29936العالمة التجارية رقم : 29936 
 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 06/09/2016التاريخ : 2016/09/06 
 In Respect of: Pharmaceuticals, medicalمن اجل : المستحضرات الصيدالنية والطبية. 

preparations. 
 In the name of: Abbott Laboratoriesبأسم : أبوت البوراتوريز 

العنوان : شركة من الينوي، 100 أبوت بارك رود، أبوت بارك 
الينوي 60064، الواليات المتحدة االمريكية 

Address: Illinois Corporation, 100 Abbott Park 
Road, Abbott Park, Illinois 60064, USA 

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

Address for Services:  
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) 329 (

 Trade Mark No.: 29937العالمة التجارية رقم : 29937 
 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 06/09/2016التاريخ : 2016/09/06 
مستحضرات  وتشمل  التجميل  مستحضرات   : اجل  من 
الغراض  سائلة  كريمات  التنحيف،  الغراض  التجميل 
تجميلية، كريمات الغراض تجميلية، زيوت عطرية الغراض 

تجميلية، الشامبوهات وكريمات الشعر. 

In Respect of: Cosmetics, including cosmetic 
preparations for slimming purposes; Lotions 
for cosmetic purposes; creams for cosmetic 
purposes; essential oils for cosmetic purposes, 
shampoos and hair lotions, soaps. 

 .In the name of: Himalaya Global Holdings Ltdبأسم : هيماليا غلوبال هولدينغز لميتد. 

العنوان : 106 اليزابيثن سكوير، ص.ب 1162، غراند كايمان، 
كيه واي1-1102، جزر كايمان 

Address: 106 Elizabethan square, P O Box 1162, 
Grand Cayman, KY1-1102, Cayman Islands. 

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

Address for Services:  

) 330 (

 Trade Mark No.: 29938العالمة التجارية رقم : 29938 
 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 06/09/2016التاريخ : 2016/09/06 
الصيدلية  والمستحضرات  العشبية  االدوية   : اجل  من 
الغذائية ومنتجات  الحمية  البيطرية ومواد  والمستحضرات 

المكمالت الغذائية لالستعمال الطبي. 

In Respect of: Herbal medicines, pharmaceutical 
preparations, Veterinary Preparations, dietetic 
substances, nutrition supplement products for 
medical use. 

 .In the name of: Himalaya Global Holdings Ltdبأسم : هيماليا غلوبال هولدينغز لميتد. 

العنوان : 106 اليزابيثن سكوير، ص.ب 1162، غراند كايمان، 
كيه واي1-1102، جزر كايمان 

Address: 106 Elizabethan square, P O Box 1162, 
Grand Cayman, KY1-1102, Cayman Islands. 

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

Address for Services:  
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) 331 (

 Trade Mark No.: 29939العالمة التجارية رقم : 29939 
 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 06/09/2016التاريخ : 2016/09/06 
التغليف  مواد  الكرتون،  الورق،  القرطاسية،   : اجل  من 
المصنوعة من البالستيك، االكياس المصنوعة من الورق او 

البالستك، المواد المطبوعة. 

In Respect of: Stationery; paper; cardboard; 
packing material made of plastics; bags made of 
paper or of plastics; printed matters 

 .In the name of: Himalaya Global Holdings Ltdبأسم : هيماليا غلوبال هولدينغز لميتد. 

العنوان : 106 اليزابيثن سكوير، ص.ب 1162، غراند كايمان، 
كيه واي1-1102، جزر كايمان 

Address: 106 Elizabethan square, P O Box 1162, 
Grand Cayman, KY1-1102, Cayman Islands. 

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

Address for Services:  

) 332 (

 Trade Mark No.: 29940العالمة التجارية رقم : 29940 
 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 06/09/2016التاريخ : 2016/09/06 
 .In Respect of: Honey, coffee and teaمن اجل : العسل والقهوة والشاي. 

 .In the name of: Himalaya Global Holdings Ltdبأسم : هيماليا غلوبال هولدينغز لميتد. 

العنوان : 106 اليزابيثن سكوير، ص.ب 1162، غراند كايمان، 
كيه واي1-1102، جزر كايمان 

Address: 106 Elizabethan square, P O Box 1162, 
Grand Cayman, KY1-1102, Cayman Islands. 

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

Address for Services:  
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) 333 (

 Trade Mark No.: 29941العالمة التجارية رقم : 29941 
 In Class: 2في الصنف : 2 

 Date: 08/09/2016التاريخ : 2016/09/08 
مواد  والالكيه؛  والورنيش  )البويات(  الدهانات   : اجل  من 
مواد  التلف؛  من  الخشب  حفظ  ومواد  الصدأ  من  الوقاية 
التلوين؛ مواد تثبيت األلوان؛ راتنج طبيعي خام؛ معادن في 
شكل رقائق أو مسحوق إستخدام الدهانين وفنيي الديكور 

وعمال الطباعة والفنانيين 

In Respect of: Paints, varnishes, lacquers; 
preservatives against rust and against 
deterioration of wood; colorants; mordants; raw 
natural resins; metals in foil and powder form for 
painters, decorators, printers and artists 

 In the name of: JABER AHMAD SALEHبأسم : جابر احمد صالح سماره 
SAMARA 

 : Address: NABLUS - BET IMREEN - TELالعنوان : نابلس - بيت مرين - تلفون : 092531411 
092531411 

 Address for Services:   NABLUS - BET IMREENعنوان التبليغ : نابلس - بيت مرين - تلفون : 092531411 
- TEL : 092531411

) 334 (

 Trade Mark No.: 29942العالمة التجارية رقم : 29942 
 In Class: 38في الصنف : 38 

 Date: 05/09/2016التاريخ : 2016/09/05 
والالسلكية؛ خدمات  السلكية  اإلتصاالت  : خدمات  اجل  من 
اإلتصاالت، الهاتف، الهاتف النقال، خدمات البريد الفاكس 
الراديو،  طريق  عن  البيجر  الرسائل،  ونقل  جمع  التلكس،   ،
وخدمات  اإلستعالمات  دليل  اإللي،  الرد  المكالمات،  تحويل 
البيانات،  البريد اإللكتروني؛ نقل وتسليم وإستالم الصوت، 
الرسائل  استقبال  خمات  المعلومات؛  و  الموسيقى  الصور، 

اإللكترونية؛

In Respect of: Telecommunications services; 
communications/ services; telephone, mobile 
telephone, facsimile, telex, message collection 
and transmission, radio-paging, call diversion, 
answerphone, directory enquirers and electronic 
mail services; transmission, delivery and 
reception of sound, data, images, 
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خدمات المعلومات على الخط المتعلقة باالتصاالت السلكية 
عن  البيانات  نقل  البيانات؛  خدمات  تبادل  والالسلكية؛ 
األقمار  خدمات  والالسلكية؛  السلكية  االتصاالت  طريق 
برامج  ونقل  اإلذاعي  البث  اإلذاعي؛  البث  الصناعية؛ خدمات 
الراديو والتلفاز واألفالم، وبرامج التسوق عن طريق الهاتف 
وخدمات  مكتوبة  نصوص  الفيديو،  نصوص  واإلنترنت؛ 
المتعددة  الوسائط  محتوى  وإيصال  البث  البيانات؛  عرض 
عبر  المراسلة  خدمات  ؛  اإللكترونية  االتصاالت  شبكات  عبر 
كونفرنس؛  الفيديو  طريق  عن  اإلتصال  خدمات  الفيديو؛ 
السلكية  االتصاالت  الفيديو؛  طريق  عن  اإلتصال  خدمات 
والالسلكية للمعلومات )بما في ذلك صفحات الويب(، برامج 
المستخدم  وصول  توفير  أخرى؛  بيانات  وأية  الكمبيوتر 
أو  والالسلكية  السلكية  االتصاالت  وتوفير  اإلنترنت؛  الى 
وصالت إلى شبكة اإلنترنت أو قواعد البيانات؛ وتوفير وصول 
الخدمات(، وتوفير  إلى شبكة االنترنت )مقدمي  المستخدم 
النقاش وغرف  المؤتمرات اإللكترونية، مجموعات  وتشغيل 
الشات؛ توفير امكانية الوصول الى مواقع اإلم بي ثري على 
الموسيقية  المواقع  الى  الدخول  توفير  النت؛  على  مواقع 
الرقمية على االنترنت، استقبال الموسيقى الرقمية بواسطة 
إلى  الوصول  سبل  توفير  والالسلكية؛  السلكية  اإلتصاالت 
والالسلكية  السلكية  االتصاالت  لمشغلي  التحتية  البنية 
وصول  خدمات  البحث؛  محركات  وتوفير  تشغيل  األخرى؛ 
اإلتصاالت السلكية والالسلكية؛ اإلنتقال بمساعدة الحاسوب 
وكالة  خدمات  الكومبيوتر؛  عبر  اإلتصال  والصور؛  للرسائل 
األنباء؛ نقل األخبار ومعلومات عن الشؤون الحالية؛إستئجار، 
والمنشآت  واألدوات  لألجهزة  التمويلي  التأجير  و  التأجير 
آنفا؛  المذكورة  الخدمات  أو مكونات الستخدامها في توفير 
المتعلقة  االستشارية  والخدمات  والمعلومات  االستشارية 

المذكورة آنفا جميعا. 

music and information; electronic message 
delivery services; on-line information services 
relating to telecommunications; data interchange 
services; transfer of data by telecommunication; 
satellite communication services; broadcasting 
services; broadcasting or transmission of 
radio or television programmers and of films, 
telephoning and web shopping programmers; 
video text, teletext and view data services; 
broadcasting and delivery of multimedia content 
over electronic communications networks; video 
messaging services; video conferencing services; 
video telephone services; telecommunication 
of information (including web pages), 
computer programs and any other data; 
providing user access to the Internet; providing 
telecommunications connections or links to the 
Internet or databases; providing user access to 
the Internet (service providers); provision and 
operation of electronic conferencing, discussion 
groups and chat rooms; providing access to digital 
music websites on the Internet; providing access 
to MP3 websites on the Internet; delivery of 
digital music by telecommunications; providing 
access to telecommunications infrastructures for 
other operators; operating and providing search 
engines; telecommunication access services; 
computer aided transmission of messages and 
images; communication by computer; news 
agency services; transmission of news and 
current affairs information; hire, leasing or 
rental of apparatus, instruments, installations 
or components for use in the provision of the 
aforementioned services; advisory, information 
and consultancy services relating to all the 
aforementioned. 

 In the name of: Sharket Hadara Lil Estethmar Alبأسم : شركة حضارة لالستثمار التكنولوجي 
Ticnology. 

 Address: Ramallah - Palestaineالعنوان : رام الله - فلسطين 

للخدمات  اتقان   - عساف  مهند  المحامي   : التبليغ  عنوان 
االستشارية - رام الله برج رام الله التجاري - ط3 

Address for Services:  
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) 335 (

 Trade Mark No.: 29943العالمة التجارية رقم : 29943 
 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 05/09/2016التاريخ : 2016/09/05 
 In Respect of: Energy drinksمن اجل : مشروبات الطاقة 

 In the name of: XL Energy International Corpبأسم : اكس إل اينرجي انترناشونال كوربوريشن. 

فيرجين  تورتوال،  تاون،  رواد   ،3463 بي  بي.اوه.   : العنوان 
إيالند. 

Address: P.O.B 3463, Road Town, Torola, Virgin 
Islands 

للخدمات  اتقان   - عساف  مهند  المحامي   : التبليغ  عنوان 
االستشارية - رام الله برج رام الله التجاري - ط3 

Address for Services:  

) 336 (

 Trade Mark No.: 29944العالمة التجارية رقم : 29944 
 In Class: 12في الصنف : 12 

Date: 08/09/2016التاريخ : 2016/09/08 
مركبات  هيئة  على  متنقلة  بيوت  السيارات؛   : اجل  من 
السيارة  كهربائية؛  مركبات  الكهربائية؛  السيارات  كبيرة؛ 
المركبات  الرياضية؛  السيارات  ؛  الركاب  سيارات  الهجينة؛ 
النقل؛  سيارات  تخزين  بطاريات  الرياضية؛  لالستعماالت 
مقطورات [مركبات]؛ الشاحنات المغلقة [مركبات]؛ السيارات 
[أجهزة  هواء  أكياس  الهوائية؛  الدراجات  العجلتين؛  ذات 
األجهزة   ، تحديدا:  الهوائي،  الحاجز  السيارات]؛  في  أمان 
[لوزام  هواء  مضخات  البرية؛  للمركبات  للهواء  المقاومة 
للمركبات؛  الشمس  ألشعة  الحاجبة  األجهزة  للمركبات]؛ 
للمركبات؛  السرقة  ضد  اإلنذار  أجهزة  االنزالق؛  منع  جنازير 

أجهزة منع السرقة للسيارات؛ هياكل السيارات؛

In Respect of: Automobiles; Caravans; Electric 
cars; Electric vehicles; Hybrid cars; Passenger 
cars [automobiles]; Sports cars; Sports utility 
vehicles; Storage battery convey car; Trailers 
[vehicles]; Vans [vehicles]; Two-wheeled motor 
vehicles; Bicycles; air bags [safety devices for 
automobiles]; dam, namely, an air resistant device 
for land vehicles; air pumps [vehicle accessories]; 
anti-dazzle devices for vehicles; anti-skid chains; 
anti-theft alarms for vehicles; air anti-theft devices 
for vehicles; automobile bodies; automobile 
bumper guard; automobile chains; 
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السيارات؛  سالسل  السيارات؛  لمصدات  الواقية  األدوات 
هياكل السيارات؛ شبك السيارات؛ أسقف سيارات؛ إطارات 
العجالت؛  لمحاور  مرابط  المركبات؛  دواليب  محاور  سيارات؛ 
المركبات؛  جسم  هياكل  للسيارات؛  الدراجات  حمل  أدوات 
قطع  السيارات؛  مكابح  بطانات  المركبات؛  مكابح  بطانات 
للمركبات؛  المكابح  المركبات؛  مكابح  لقم  المركبات؛  مكابح 
في  البنزين  زانات 

ّ
لخ أغطية  للسيارات؛  الصدمات  واقيات 

السيجار  والعات  للسيارات؛  األمتعة  حمل  أدوات  المركبات؛ 
للسيارات؛ قوابض التعشيق للمركبات البرية؛ صندوق لوحة 
المفاتيح للسيارات؛ اغطية عجالت التوجيه للمركبات(؛ أبواب 
للمركبات؛ الواقيات التي يتم ارتدائها للدراجات الهوائية ، 
الدراجات ؛ سالسل الدفع للمركبات البرية؛ محركات القيادة 
البرية؛  للمركبات  الكهربائية  المحركات  البرية؛  للمركبات 
الكهربائية، للمركبات البرية؛ محركات المركبات البرية؛ علب 
التروس للمركبات البرية؛ مقابض ذراع المسننات للسيارات؛ 
التروس للمركبات البرية؛ أدوات الحماية لقضبان السيارات؛ 
مقاود الدراجات الهوائية، الدراجات ؛ مساند الرأس لمقاعد 
لمحركات  أغطية  األمامية؛  المصابيح  مساحات  المركبات؛ 
أبواق  المحرك؛  غطاء  واقيات  المركبات؛  أغطية  المركبات؛ 
للسيارات؛ أغطية لمحاور العجالت؛ محاور عجالت المركبات؛ 
لوحة العدادات؛ الزينة الداخلية للسيارات؛ ساللم للسيارات؛ 
إطارات لوحات الترخيص؛ سالل األمتعة للسيارات؛ حامالت 
المحركات  للمركبات؛  األمتعة  شباك  للمركبات؛  األمتعة 
الكهربائية،  المحركات،  المحركات؛  البرية؛  للمركبات 
للمركبات البرية؛ واقيات الوحل؛ الدواسات، أغطية الدواسات؛ 
مرايا  المطر؛  حاجب  البرية؛  للمركبات  الطاقة  نقل  سالسل 
الرؤية الخلفية؛ مسننات تخفيض السرعة للمركبات البرية؛ 
السقف؛  حماالت  الخلف؛  إلى  المركبات  رجوع  إنذار  أجهزة 
لألطفال،  األمان  مقاعد  السيارات؛  لمقاعد  األمان  أحزمة 
للمركبات؛ أغطية لمقاعد المركبات؛ مقاعد المركبات؛ أحزمة 
الصدمات  ممتصات  المركبات؛  لمقاعد  للتثبيت  األمان 
أحذية  للمركبات؛  الصدمات  امتصاص  نوابض  للسيارات؛ 
أدوات  للسيارات؛  الجانبية  القضبان  للمركبات؛  )المكابح( 
ملحقة بالسيارات أللواح التزلج/مزالج الجليد؛ أغطية إطارات 
الغيار؛ أغطية عجالت الغيار؛ القطع الخلفية للمركبات لزيادة 
ثبات السيارة؛ عجالت توجيه المركبات؛ سقف منفذ ألشعة 
الرياح  عاكس  للسيارات؛  المخصصة  الستائر  الشمس؛ 
للمركبات؛  التعليق  صدمات  ممتصات  السقف؛  لفتحات 
البرية؛  للمركبات  الدوران  عزم  محوالت  اإلطارات؛  أغطية 
للمركبات  السحب  محركات  للمركبات؛  التوائية  قضبان 
البرية؛ وصالت ربط المقطورات للمركبات ؛ أعمدة نقل الحركة 

للمركبات البرية؛ معدات نقل الحركة في المركبات؛

automobile chassis; automobile grills; 
automobile hoods; automobile tires [tyres]; 
axles for vehicles; bands for wheel hubs; bike 
carriers for automobiles; bodies for vehicles; 
brake linings for vehicles; brake pads for 
automobiles; brake segments for vehicles; brake 
shoes for vehicles; brakes for vehicles; bumpers 
for  automobiles; caps for vehicle petrol [gas] 
tanks; carriers (Luggage-) for vehicle; cigar 
lighters for automobiles; clutches for land 
vehicles; console box for automobiles; covers for 
vehicle steering wheels; doors for vehicles; dress 
guards for bicycles, cycles; driving chains for 
land vehicles; driving motors for land vehicles; 
electric motors for land vehicles; electric, for 
land vehicles; engines for land vehicles; gear 
boxes for land vehicles; gear lever knob for 
automobiles; gearing for land vehicles; grille 
guard for automobile; handle bars for bicycles, 
cycles; head-rests for vehicle seats; headlight 
wipers; hoods for vehicle engines; hoods for 
vehicles; hoods protector; horns for vehicles; 
hub caps; hubs for vehicle wheels; instrument 
panel; interior ornaments for automobiles; ladder 
for automobiles; license plate frame; luggage 
basket for automobiles; luggage carriers for 
vehicles; luggage nets for vehicles; motors 
for land vehicles; motors; motors, electric, for 
land vehicles; mudguards; pedals, pedal cover; 
power transmission chains for land vehicles; rain 
visor; rearview mirrors; reduction gears for land 
vehicles; reversing alarms for vehicles; roof rack; 
safety belts for vehicle seats; safety seats for 
children, for vehicles; seat covers for vehicles; 
seats for vehicle; security harness for vehicle 
seats; shock absorbers for automobiles; shock 
absorbing springs for vehicles; shoe (brake) 
for vehicles; side-step bars for automobile; 
snowboard/ski attachments for automobiles; 
spare tire covers; spare wheel covers;  spoilers 
for vehicles; steering wheels for vehicles; sun 
roof; sun-blinds adapted for automobiles; sunroof 
wind deflector; suspension shock absorbers for 
vehicles; tire cover; torque converters for land 
vehicles; torsion bars for vehicles;
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 وتجهيزات نقل الحركة، للمركبات البرية؛ واقيات الصدمات 
؛  )مشكلة(  للمركبات  أغطية  المركبات؛  هياكل  للمركبات؛ 
نوابض  للمركبات؛  مقاعد  السيارات؛  )وقود(  بنزين  خزانات 
األمامي  الزجاج  المركبات؛  عجالت  للمركبات؛  التعليق 
للسيارات؛ أغطية العجالت؛ أغلفة العجالت؛ نوافذ للمركبات؛ 
ريشة  األمامي؛  الزجاج  ؛  للمركبات  األمامي  الزجاج  مساحات 
مساحات الزجاج األمامي؛ مساحات الزجاج األمامي للمركبات ؛ 
الزجاج األمامي للمركبات؛ المتضمنة جميعها في الفئة 12.

traction engines for land vehicles; trailer hitches 
for vehicles; transmission shafts for land vehicles; 
transmissions for automobiles; transmissions, for 
land vehicles; vehicle bumpers; vehicle chassis; 
vehicle covers [shaped]; vehicle petrol [gas] tanks; 
vehicle seats; vehicle suspension springs; vehicle 
wheels; vehicle windscreens; wheel cap; wheel 
cover; windows for vehicles; windscreen wipers; 
windscreens; windshield wiper blade; windshield 
wipers; windshields; all included in class 12.

 In the name of: Mitsubishi Jidosha Kogyoبأسم : ميتسوبيشي جيدوشا كوجيو كابوشيكي كايشا
Kabushiki Kaisha

 ,Address: 33-8, Shiba 5-chome, Minato-kuالعنوان : 33-8، شيبا -5تشومة، ميناتو- كو، طوكيو، اليابان.
Tokyo, Japan

.ب  - ص  الفكرية  للملكية  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
4472 البيرة 

Address for Services:  

) 337 (

 Trade Mark No.: 29945العالمة التجارية رقم : 29945 
 In Class: 7في الصنف : 7 

 Date: 08/09/2016التاريخ : 2016/09/08 
من اجل : الرافعات وقطعها؛ أجهزة رفع، وبالتحديد رافعات 
وخاصة  الرفع،  ألجهزة  االستبدال  قطع  للمركبات؛  التحميل 

المحركات الهيدروليكية لرافعات التحميل. 

In Respect of: : Cranes and parts thereof; lifting 
devices, in particular loading cranes for vehicles; 
replacement parts for lifting apparatus, in 
particular hydraulic drives for loading cranes. 

 In the name of: Palfinger AGبأسم : بالفينجر إيه جي 

 5101  ،8 بونديستراسي  المبريتشتشوسينير   : العنوان 
بيرغهيم بي سالزبورغ، النمسا. 

Address: Lamprechtshausener Bundesstrasse 8, 
5101 Bergheim bei Salzburg, Austria 

.ب  - ص  الفكرية  للملكية  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
4472 البيرة 

Address for Services:  
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) 338 (

 Trade Mark No.: 29946العالمة التجارية رقم : 29946 
 In Class: 12في الصنف : 12 

 Date: 08/09/2016التاريخ : 2016/09/08 
من اجل : المركبات المزّودة بأجهزة للرفع، تحديدا: رافعات 
الرافعات الشوكية، الشاحنات  القالبة،  التحميل، الشاحنات 

المزّودة برافعات التحميل. 

In Respect of: Motor vehicles with elevating 
apparatus, in particular loading cranes; dumper 
trucks; fork lift trucks; lorries with loading cranes. 

 In the name of: Palfinger AGبأسم : بالفينجر إيه جي 

 5101  ،8 بونديستراسي  المبريتشتشوسينير   : العنوان 
بيرغهيم بي سالزبورغ، النمسا. 

Address: Lamprechtshausener Bundesstrasse 8, 
5101 Bergheim bei Salzburg, Austria 

.ب  - ص  الفكرية  للملكية  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
4472 البيرة 

Address for Services:  

) 339 (

 Trade Mark No.: 29947العالمة التجارية رقم : 29947 
 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 08/09/2016التاريخ : 2016/09/08 
 In Respect of: all goods in class 35من اجل : كل ما في الصنف 35 

 In the name of: SHAREKAT BEST AND LESSبأسم : شركة بست اند لس للتجارة و االستثمار 
LEL TIJARA WAL ESTHMAR 

 :Addressالعنوان : رام الله ص.ب 1049 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام الله ص.ب 1049 

) 340 (

 Trade Mark No.: 29948العالمة التجارية رقم : 29948 
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 In Class: 29في الصنف : 29 
 Date: 18/09/2016التاريخ : 2016/09/18 

والزبدة  الجبن  وخاصة  األلبان،  ومنتجات  الحليب   : اجل  من 
والزبادي والقشد؛ المستحضرات والمشروبات المصنوعة من 
الحليب غير المدرجة ضمن الفئات األخرى. المواد المحفوظة 
والمربيات،  الهالم  المطبوخة.  والخضار  المجففة  والفواكه 
لألكل.  الصالحة  والدهون  الزيوت  البيض؛  الفواكه؛  هريس 
اللحوم، معلبات اللحوم. األسماك، األسماك المعلبة. اللحوم. 
جميع المنتجات المذكورة أعاله عضوية او ناجمة عن الزراعة 
الزراعة  من  المشتقة  المنتجات  من  المصنوعة  أو  العضوية 

العضوية. 

In Respect of: Milk and milk products, 
particularly cheeses, butter, yoghurts, double 
cream and single cream; Preparations and 
beverages made with milk not included within 
other classes; Preserved, dried and cooked fruits 
and vegetables; Jellies, jams, fruit puree; Eggs; 
Edible oils and fats; Meat, Canned meat; Fish [not 
live], Canned fish; Meat; All the aforementioned 
products being organic, deriving from organic 
farming or made from products derived from 
organic farming. 

 In the name of: Cultural Village Foundationبأسم : المؤسسة العامة للحي الثقافي 

 Address: P.O. Box 22899, Doha, Qatarالعنوان : ص .ب 22899، الدوحة، قطر 

.ب  - ص  الفكرية  للملكية  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
4472 البيرة 

Address for Services:  

) 341 (

 Trade Mark No.: 29949العالمة التجارية رقم : 29949 
 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 18/09/2016التاريخ : 2016/09/18 
من اجل : القهوة والشاي والكاكاو والسكر واألرز والتابيوكا، 
المطاحن  منتجات  الحبوب،  ومستحضرات  ساغو،الدقيق 
ذلك  في  بما  الحبوب،  األخرى؛  الفئات  في  المدرجة  غير 
القمح والجاودار، الذرة، الشعير والشوفان. الخبز والمعجنات 
والعسل  والعسل،  لألكل  الصالحة  المثلجات  والحلويات. 
الخل؛  الخردل.  الملح.  مسحوق.  الخبز  الخميرة،  األسود. 
المنتجات  جميع  الثلج؛  التوابل؛  )التوابل(؛  الصلصات 
أو  العضوية  الزراعة  عن  ناجمة  أو  عضوية  أعاله  المذكورة 

المصنوعة من المنتجات المشتقة من الزراعة العضوية. 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee; Flour and 
preparations made form cereals, Flour-milling 
products, Not included in other classes; Cereals, 
Including wheat and wheat varieties, Rye, 
maize, Barley and Oats; Bread, pastry and 
confectionery; Edible ices; Honey, treacle; Yeast, 
baking powder; Salt; Mustard; Vinegar; Sauces 
(condiments); Spices; Ice; All the aforementioned 
products being organic, deriving from organic 
farming or made from products derived from 
organic farming. 
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 In the name of: Cultural Village Foundationبأسم : المؤسسة العامة للحي الثقافي 

 Address: P.O. Box 22899, Doha, Qatarالعنوان : ص .ب 22899، الدوحة، قطر 

.ب  - ص  الفكرية  للملكية  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
4472 البيرة 

Address for Services:  

) 342 (

 Trade Mark No.: 29950العالمة التجارية رقم : 29950 
 In Class: 31في الصنف : 31 

 Date: 18/09/2016التاريخ : 2016/09/18 
والبستنة  الحبوب  ومنتجات  الزراعية  المنتجات   : اجل  من 
والغابات غير المدرجة في الفئات األخرى؛ الحبوب مثل القمح 
وأصناف من القمح. الجاودار البذور؛ الذرة. الشوفان، الشعير، 
الذرة، الفواكه والخضروات الطازجة. البطاطس، طازجة. البذور 
العضوية،  الغذائية  المواد  والزهور؛  الطبيعية  والنباتات 
والخضراوات  والفواكه  السوداني  والفول  التوت،  وهي 
والحبوب والشعير، الحبوب، الخيار والشوفان والفول، البطاطا، 
الخس، الكوسة، الكراث، الذرة، اللوز، الكستناء، والمكسرات، 
والبصل.  القمح  العنب،  الجاودار،  والفطر،  والزيتون  والفواكه 
جميع المنتجات المذكورة أعاله عضوية أو ناجمة عن الزراعة 
الزراعة  من  المشتقة  المنتجات  من  المصنوعة  أو  العضوية 

العضوية. 

In Respect of: Agricultural, horticultural and 
forestry products and grains not included in other 
classes; Cereals such as wheat and varieties of 
wheat; Rye seed; Maize; Oats, barley, corn; Fresh 
fruits and vegetables; Potatoes, fresh; Seeds, 
natural plants and flowers; Organic foodstuffs, 
namely berries, peanuts, fruits, vegetables, barley, 
cereal grains, cucumbers, oats, locust beans, 
potatoes, lettuce, squashes, leeks, corn, almonds, 
chestnuts, nuts, fruit, olives, mushrooms, rye, 
grapes, wheat, onions. All the aforementioned 
products being organic, deriving from organic 
farming or made from products derived from 
organic farming 

 In the name of: Cultural Village Foundationبأسم : المؤسسة العامة للحي الثقافي 

 Address: P.O. Box 22899, Doha, Qatarالعنوان : ص .ب 22899، الدوحة، قطر 

.ب  - ص  الفكرية  للملكية  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
4472 البيرة 

Address for Services:  



229 2017/4/26العـدد الثامن عشر

) 343 (

 Trade Mark No.: 29951العالمة التجارية رقم : 29951 
 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 18/09/2016التاريخ : 2016/09/18 
من اجل : المشروبات من مكونات عضوية؛ والمياه المعدنية 
الكحولية؛  غير  المشروبات  من  وغيرها  الغازية  والمياه 
المشروبات الفاكهة وعصائر الفاكهة؛ والعصائر وغيرها من 
المستحضرات لصنع المشروبات؛ جميع المنتجات المذكورة 
أعاله عضوية أو ناجمة عن الزراعة العضوية أو المصنوعة من 

المنتجات المشتقة من الزراعة العضوية. 

In Respect of: Beverages with organic 
ingredients. Mineral and aerated waters and other 
nonalcoholic beverages; Fruit beverages and fruit 
juices; Syrups and other preparations for making 
beverages; All the aforementioned products being 
organic, deriving from organic farming or made 
from products derived from organic farming. 

 In the name of: Cultural Village Foundationبأسم : المؤسسة العامة للحي الثقافي 

 Address: P.O. Box 22899, Doha, Qatarالعنوان : ص .ب 22899، الدوحة، قطر 

.ب  - ص  الفكرية  للملكية  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
4472 البيرة 

Address for Services:  

) 344 (

 Trade Mark No.: 29952العالمة التجارية رقم : 29952 
 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 18/09/2016التاريخ : 2016/09/18 
المنتجات  تبيع  التي  التجزئة  متاجر  خدمات   : اجل  من 
المتعلقة  واإلعالن  التسويق  خدمات  والطبيعية؛  العضوية 

باألغذية العضوية والطبيعية. 

In Respect of: Retail store services featuring 
organic and natural products; marketing and 
advertising services related to organic and natural 
food. 

 In the name of: Cultural Village Foundationبأسم : المؤسسة العامة للحي الثقافي 

 Address: P.O. Box 22899, Doha, Qatarالعنوان : ص .ب 22899، الدوحة، قطر 
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.ب  - ص  الفكرية  للملكية  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
4472 البيرة 

Address for Services:  

) 345 (

 Trade Mark No.: 29953العالمة التجارية رقم : 29953 
 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 18/09/2016التاريخ : 2016/09/18 
والزبدة  الجبن  وخاصة  األلبان،  ومنتجات  الحليب   : اجل  من 
والزبادي والقشد؛ المستحضرات والمشروبات المصنوعة من 
الحليب غير المدرجة ضمن الفئات األخرى. المواد المحفوظة 
والمربيات،  الهالم  المطبوخة.  والخضار  المجففة  والفواكه 
لألكل.  الصالحة  والدهون  الزيوت  البيض؛  الفواكه؛  هريس 
اللحوم، معلبات اللحوم. األسماك، األسماك المعلبة. اللحوم. 
جميع المنتجات المذكورة أعاله عضوية او ناجمة عن الزراعة 
الزراعة  من  المشتقة  المنتجات  من  المصنوعة  أو  العضوية 

العضوية. 

In Respect of: Milk and milk products, 
particularly cheeses, butter, yoghurts, double 
cream and single cream; Preparations and 
beverages made with milk not included within 
other classes; Preserved, dried and cooked fruits 
and vegetables; Jellies, jams, fruit puree; Eggs; 
Edible oils and fats; Meat, Canned meat; Fish [not 
live], Canned fish; Meat; All the aforementioned 
products being organic, deriving from organic 
farming or made from products derived from 
organic farming. 

 In the name of: Cultural Village Foundationبأسم : المؤسسة العامة للحي الثقافي 

 Address: P.O. Box 22899, Doha, Qatarالعنوان : ص .ب 22899، الدوحة، قطر 

.ب  - ص  الفكرية  للملكية  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
4472 البيرة 

Address for Services:  

) 346 (

 Trade Mark No.: 29954العالمة التجارية رقم : 29954 
 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 18/09/2016التاريخ : 2016/09/18 
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من اجل : القهوة والشاي والكاكاو والسكر واألرز والتابيوكا، 
المطاحن  منتجات  الحبوب،  ومستحضرات  ساغو،الدقيق 
ذلك  في  بما  الحبوب،  األخرى؛  الفئات  في  المدرجة  غير 
القمح والجاودار، الذرة، الشعير والشوفان. الخبز والمعجنات 
والعسل  والعسل،  لألكل  الصالحة  المثلجات  والحلويات. 
الخل؛  الخردل.  الملح.  مسحوق.  الخبز  الخميرة،  األسود. 
المنتجات  جميع  الثلج؛  التوابل؛  )التوابل(؛  الصلصات 
أو  العضوية  الزراعة  عن  ناجمة  أو  عضوية  أعاله  المذكورة 

المصنوعة من المنتجات المشتقة من الزراعة العضوية. 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee; Flour and 
preparations made form cereals, Flour-milling 
products, Not included in other classes; Cereals, 
Including wheat and wheat varieties, Rye, 
maize, Barley and Oats; Bread, pastry and 
confectionery; Edible ices; Honey, treacle; Yeast, 
baking powder; Salt; Mustard; Vinegar; Sauces 
(condiments); Spices; Ice; All the aforementioned 
products being organic, deriving from organic 
farming or made from products derived from 
organic farming. 

 In the name of: Cultural Village Foundationبأسم : المؤسسة العامة للحي الثقافي 

 Address: P.O. Box 22899, Doha, Qatarالعنوان : ص .ب 22899، الدوحة، قطر 

.ب  - ص  الفكرية  للملكية  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
4472 البيرة 

Address for Services:  

) 347 (

 Trade Mark No.: 29955العالمة التجارية رقم : 29955 
 In Class: 31في الصنف : 31 

 Date: 18/09/2016التاريخ : 2016/09/18 
والبستنة  الحبوب  ومنتجات  الزراعية  المنتجات   : اجل  من 
والغابات غير المدرجة في الفئات األخرى؛ الحبوب مثل القمح 
وأصناف من القمح. الجاودار البذور؛ الذرة. الشوفان، الشعير، 
الذرة، الفواكه والخضروات الطازجة. البطاطس، طازجة. البذور 
العضوية،  الغذائية  المواد  والزهور؛  الطبيعية  والنباتات 
والخضراوات  والفواكه  السوداني  والفول  التوت،  وهي 
والحبوب والشعير، الحبوب، الخيار والشوفان والفول، البطاطا، 
الخس، الكوسة، الكراث، الذرة، اللوز، الكستناء، والمكسرات، 
والبصل.  القمح  العنب،  الجاودار،  والفطر،  والزيتون  والفواكه 
جميع المنتجات المذكورة أعاله عضوية أو ناجمة عن الزراعة 
الزراعة  من  المشتقة  المنتجات  من  المصنوعة  أو  العضوية 

العضوية. 

In Respect of: Agricultural, horticultural and 
forestry products and grains not included in other 
classes; Cereals such as wheat and varieties of 
wheat; Rye seed; Maize; Oats, barley, corn; Fresh 
fruits and vegetables; Potatoes, fresh; Seeds, 
natural plants and flowers; Organic foodstuffs, 
namely berries, peanuts, fruits, vegetables, barley, 
cereal grains, cucumbers, oats, locust beans, 
potatoes, lettuce, squashes, leeks, corn, almonds, 
chestnuts, nuts, fruit, olives, mushrooms, rye, 
grapes, wheat, onions. All the aforementioned 
products being organic, deriving from organic 
farming or made from products derived from 
organic farming 
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 In the name of: Cultural Village Foundationبأسم : المؤسسة العامة للحي الثقافي 

 Address: P.O. Box 22899, Doha, Qatarالعنوان : ص .ب 22899، الدوحة، قطر 

.ب  - ص  الفكرية  للملكية  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
4472 البيرة 

Address for Services:  

) 348 (

 Trade Mark No.: 29956العالمة التجارية رقم : 29956 
 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 18/09/2016التاريخ : 2016/09/18 
من اجل : المشروبات من مكونات عضوية؛ والمياه المعدنية 
الكحولية؛  غير  المشروبات  من  وغيرها  الغازية  والمياه 
المشروبات الفاكهة وعصائر الفاكهة؛ والعصائر وغيرها من 
المستحضرات لصنع المشروبات؛ جميع المنتجات المذكورة 
أعاله عضوية أو ناجمة عن الزراعة العضوية أو المصنوعة من 

المنتجات المشتقة من الزراعة العضوية. 

In Respect of: Beverages with organic 
ingredients. Mineral and aerated waters and other 
nonalcoholic beverages; Fruit beverages and fruit 
juices; Syrups and other preparations for making 
beverages; All the aforementioned products being 
organic, deriving from organic farming or made 
from products derived from organic farming. 

 In the name of: Cultural Village Foundationبأسم : المؤسسة العامة للحي الثقافي 

 Address: P.O. Box 22899, Doha, Qatarالعنوان : ص .ب 22899، الدوحة، قطر 

.ب  - ص  الفكرية  للملكية  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
4472 البيرة 

Address for Services:  

) 349 (

 Trade Mark No.: 29957العالمة التجارية رقم : 29957 
 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 18/09/2016التاريخ : 2016/09/18 
المنتجات  تبيع  التي  التجزئة  متاجر  خدمات   : اجل  من 
المتعلقة  واإلعالن  التسويق  خدمات  والطبيعية؛  العضوية 

باألغذية العضوية والطبيعية. 

In Respect of: Retail store services featuring organic 
and natural products; marketing and advertising 
services related to organic and natural food. 
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 In the name of: Cultural Village Foundationبأسم : المؤسسة العامة للحي الثقافي 

 Address: P.O. Box 22899, Doha, Qatarالعنوان : ص .ب 22899، الدوحة، قطر 

.ب  - ص  الفكرية  للملكية  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
4472 البيرة 

Address for Services:  

) 350 (

 Trade Mark No.: 29958العالمة التجارية رقم : 29958 
 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 18/09/2016التاريخ : 2016/09/18 
والزبدة  الجبن  وخاصة  األلبان،  ومنتجات  الحليب   : اجل  من 
والزبادي والقشد؛ المستحضرات والمشروبات المصنوعة من 
الحليب غير المدرجة ضمن الفئات األخرى. المواد المحفوظة 
والمربيات،  الهالم  المطبوخة.  والخضار  المجففة  والفواكه 
لألكل.  الصالحة  والدهون  الزيوت  البيض؛  الفواكه؛  هريس 
اللحوم، معلبات اللحوم. األسماك، األسماك المعلبة. اللحوم. 
جميع المنتجات المذكورة أعاله عضوية او ناجمة عن الزراعة 
الزراعة  من  المشتقة  المنتجات  من  المصنوعة  أو  العضوية 

العضوية. 

In Respect of: Milk and milk products, 
particularly cheeses, butter, yoghurts, double 
cream and single cream; Preparations and 
beverages made with milk not included within 
other classes; Preserved, dried and cooked fruits 
and vegetables; Jellies, jams, fruit puree; Eggs; 
Edible oils and fats; Meat, Canned meat; Fish [not 
live], Canned fish; Meat; All the aforementioned 
products being organic, deriving from organic 
farming or made from products derived from 
organic farming. 

 In the name of: Cultural Village Foundationبأسم : المؤسسة العامة للحي الثقافي 

 Address: P.O. Box 22899, Doha, Qatarالعنوان : ص .ب 22899، الدوحة، قطر 

.ب  - ص  الفكرية  للملكية  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
4472 البيرة 

Address for Services:  

) 351 (

 Trade Mark No.: 29959العالمة التجارية رقم : 29959 
 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 18/09/2016التاريخ : 2016/09/18 
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من اجل : القهوة والشاي والكاكاو والسكر واألرز والتابيوكا، 
المطاحن  منتجات  الحبوب،  ومستحضرات  ساغو،الدقيق 
ذلك  في  بما  الحبوب،  األخرى؛  الفئات  في  المدرجة  غير 
القمح والجاودار، الذرة، الشعير والشوفان. الخبز والمعجنات 
والعسل  والعسل،  لألكل  الصالحة  المثلجات  والحلويات. 
الخل؛  الخردل.  الملح.  مسحوق.  الخبز  الخميرة،  األسود. 
المنتجات  جميع  الثلج؛  التوابل؛  )التوابل(؛  الصلصات 
أو  العضوية  الزراعة  عن  ناجمة  أو  عضوية  أعاله  المذكورة 

المصنوعة من المنتجات المشتقة من الزراعة العضوية. 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee; Flour and 
preparations made form cereals, Flour-milling 
products, Not included in other classes; Cereals, 
Including wheat and wheat varieties, Rye, 
maize, Barley and Oats; Bread, pastry and 
confectionery; Edible ices; Honey, treacle; Yeast, 
baking powder; Salt; Mustard; Vinegar; Sauces 
(condiments); Spices; Ice; All the aforementioned 
products being organic, deriving from organic 
farming or made from products derived from 
organic farming. 

 In the name of: Cultural Village Foundationبأسم : المؤسسة العامة للحي الثقافي 

 Address: P.O. Box 22899, Doha, Qatarالعنوان : ص .ب 22899، الدوحة، قطر 

.ب  - ص  الفكرية  للملكية  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
4472 البيرة 

Address for Services:  

) 352 (

 Trade Mark No.: 29960العالمة التجارية رقم : 29960 
 In Class: 31في الصنف : 31 

 Date: 18/09/2016التاريخ : 2016/09/18 
والبستنة  الحبوب  ومنتجات  الزراعية  المنتجات   : اجل  من 
والغابات غير المدرجة في الفئات األخرى؛ الحبوب مثل القمح 
وأصناف من القمح. الجاودار البذور؛ الذرة. الشوفان، الشعير، 
الذرة، الفواكه والخضروات الطازجة. البطاطس، طازجة. البذور 
العضوية،  الغذائية  المواد  والزهور؛  الطبيعية  والنباتات 
والخضراوات  والفواكه  السوداني  والفول  التوت،  وهي 
والحبوب والشعير، الحبوب، الخيار والشوفان والفول، البطاطا، 
الخس، الكوسة، الكراث، الذرة، اللوز، الكستناء، والمكسرات، 
والبصل.  القمح  العنب،  الجاودار،  والفطر،  والزيتون  والفواكه 
جميع المنتجات المذكورة أعاله عضوية أو ناجمة عن الزراعة 
الزراعة  من  المشتقة  المنتجات  من  المصنوعة  أو  العضوية 

العضوية. 

In Respect of: Agricultural, horticultural and 
forestry products and grains not included in other 
classes; Cereals such as wheat and varieties of 
wheat; Rye seed; Maize; Oats, barley, corn; Fresh 
fruits and vegetables; Potatoes, fresh; Seeds, 
natural plants and flowers; Organic foodstuffs, 
namely berries, peanuts, fruits, vegetables, barley, 
cereal grains, cucumbers, oats, locust beans, 
potatoes, lettuce, squashes, leeks, corn, almonds, 
chestnuts, nuts, fruit, olives, mushrooms, rye, 
grapes, wheat, onions. All the aforementioned 
products being organic, deriving from organic 
farming or made from products derived from 
organic farming 

 In the name of: Cultural Village Foundationبأسم : المؤسسة العامة للحي الثقافي 
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 Address: P.O. Box 22899, Doha, Qatarالعنوان : ص .ب 22899، الدوحة، قطر 

.ب  - ص  الفكرية  للملكية  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
4472 البيرة 

Address for Services:  

) 353 (

 Trade Mark No.: 29961العالمة التجارية رقم : 29961 
 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 18/09/2016التاريخ : 2016/09/18 
من اجل : المشروبات من مكونات عضوية؛ والمياه المعدنية 
الكحولية؛  غير  المشروبات  من  وغيرها  الغازية  والمياه 
المشروبات الفاكهة وعصائر الفاكهة؛ والعصائر وغيرها من 
المستحضرات لصنع المشروبات؛ جميع المنتجات المذكورة 
أعاله عضوية أو ناجمة عن الزراعة العضوية أو المصنوعة من 

المنتجات المشتقة من الزراعة العضوية. 

In Respect of: Beverages with organic 
ingredients. Mineral and aerated waters and other 
nonalcoholic beverages; Fruit beverages and fruit 
juices; Syrups and other preparations for making 
beverages; All the aforementioned products being 
organic, deriving from organic farming or made 
from products derived from organic farming. 

 In the name of: Cultural Village Foundationبأسم : المؤسسة العامة للحي الثقافي 

 Address: P.O. Box 22899, Doha, Qatarالعنوان : ص .ب 22899، الدوحة، قطر 

.ب  - ص  الفكرية  للملكية  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
4472 البيرة 

Address for Services:  

) 354 (

 Trade Mark No.: 29962العالمة التجارية رقم : 29962 
 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 18/09/2016التاريخ : 2016/09/18 
المنتجات  تبيع  التي  التجزئة  متاجر  خدمات   : اجل  من 
المتعلقة  واإلعالن  التسويق  خدمات  والطبيعية؛  العضوية 

باألغذية العضوية والطبيعية. 

In Respect of: Retail store services featuring 
organic and natural products; marketing and 
advertising services related to organic and natural 
food. 
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 In the name of: Cultural Village Foundationبأسم : المؤسسة العامة للحي الثقافي 

 Address: P.O. Box 22899, Doha, Qatarالعنوان : ص .ب 22899، الدوحة، قطر 

.ب  - ص  الفكرية  للملكية  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
4472 البيرة 

Address for Services:  

) 355 (

 Trade Mark No.: 29963العالمة التجارية رقم : 29963 
 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 18/09/2016التاريخ : 2016/09/18 
 In Respect of: TUNAمن اجل : تونة 

 In the name of: sharekt alaeshy letejart almoadبأسم : شركة العائشة لتجارة المواد التموينية 
altmoenet 

 Address: jenin - methalounالعنوان : جنين - ميثلون جوال - 0599790333 

Address for Services:   jenin - methalounعنوان التبليغ : جنين - ميثلون جوال - 0599790333 

) 356 (

 Trade Mark No.: 29964العالمة التجارية رقم : 29964 
 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 18/09/2016التاريخ : 2016/09/18 
االيواء   , والمشروبات  االطعمة  توفير  خدمات   : اجل  من 

المؤقت 
In Respect of: Services for providing food and 
drink temporary accomodation 

 In the name of: sharekat jelan plus la edarit wبأسم : شركة جيالن بلس الدارة وتسويق المرافق السياحية 
tasoueq al marafeq al seahih 

 Address: bit-lahem al attan 36 bjanib al mohafazaالعنوان : بيت لحم - شارع الطعن 36 بجانب المحافظة 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام الله 
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) 357 (

 Trade Mark No.: 29965العالمة التجارية رقم : 29965 
 In Class: 35في الصنف : 35 

Date: 18/09/2016التاريخ : 2016/09/18 
من اجل : إدارة األعمال، والوظائف المكتبية، دعاية وإعالن، 
وكاالت الدعاية واالعالن، نشر مواد الدعاية واالعالن، تأجير 
لصق  االعمال،  ادراة  في  المساعدة  االعالنية،  المساحات 
االعالنات، استشارات االعمال المهنية، المعلومات واالخبار عن 
االعمال، التحريات عن االعمال، استشارات في ادارة وتنظيم 
االعمال،  استشارات  االعمال،  ادارة  في  المساعدة  االعمال، 
التجارية  االدارة  االعمال،  ابحاث  االعمال،  استشارات تنظيم 
في  المساعدة  باخرين،  الخاصة  والخدمات  السلع  لترخيص 
ادارة االعمال التجارية او الصناعية، عرض السلع على وسائل 
في  المعلومات  تجميع  بالتجزئة،  بيعها  لغايات  االتصال 
قواعد بيانات الكمبيوتر، استشارات االعمال المهنية، عرض 
واالعالن،  الدعاية  مواد  نشر  المباشر،  بالبريد  االعالن  السلع، 
توزيع العينات، وكاالت التوظيف، تنظيم المعرض لغايات 
ترويجية،  لغايات  االزياء  عروض  تنظيم  دعائية،  او  تجارية 
شؤون  ادارة  استشارات  االعمال،  ادارة  في  النصح  خدمات 
الموظفين، التسويق، ابحاث التسويق، خدمات اعداد نماذج 
في  االشتراك  تنظيم  المبيعات،  ترويج  او  واالعالن  الدعاية 
االعالن  المكتبية،  والمعدات  االالت  لالخرين،تاجير  الصحف 
االستفتاء  الكمبيوتر،  شبكات  على  المباشرة  والدعاية 
واستطالع االراء، تنظيم المعارض لغايات تجارية او اعالنية، 
تنظيم المعارض التجارية لغايات تجارية او اعالنية، الدعاية 
واالعالن الخارجي، توظيف االفراد، نسخ الصور، عرض السلع 
العالقات  بالتجزئة،  بيعها  لغايات  االتصال  وسائل  على 
واالعالن،  الدعاية  واالعالن،  الدعاية  نصوص  نشر  العامة، 
وكاالت الدعاية واالعالن،اعداد اعمدة الدعاية واالعالن، تأجير 
كتابة  واالعالن،  الدعاة  نشر نصوص  واالعالن،  الدعاية  مواد 
نصوص الدعاية واالعالن، المعالجة االدارية لطلبات الشراء، 
خدمات  االفراد،  توظيف  بالراديو،  االعالن  بالراديو،  االعالن 

نقل االعمال، تأجير المساحات االعالنية،

In Respect of: Business administration, 
office functions, Advertising, Advertising 
agencies, Advertising matter (Dissemination 
of-), Advertising space (Rental of-), 
assistance (Business management), Bill-
posting, Business consultancy, Business 
information, Business inquiries, Business 
management and organization consultancy, 
Business management assistance, Business 
management consultancy, Business organization 
consultancy, Business research, Commercial 
administration of the licensing of the goods and 
services of others, Commercial or industrial 
management assistance, Communication media 
(Presentation of goods on), for retail purposes, 
Compilation of information into computer 
databases, Consultancy (Professional business), 
Demonstration of goods, Direct mail advertising, 
Demonstration of advertising matter, Distribution 
of samples, Employment agencies, Exhibitions 
(Organization of) for commercial or advertising 
purposes, Fashion shows for promotional 
purposes (Organization of), Management 
(Advisory services for business), Management 
consultancy (Personnel), Marketing, Marketing 
research, Modeling for advertising or sales 
promotion, Newspaper subscriptions (Arranging) 
for others, Office machines and equipment rental, 
On-line advertising on a computer network, 
Opinion polling,
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تأجير  االتصال،  وسائل  في  واالعالن  للدعاية  وقت  تأجير   
تأجير  المكتبية،  والمعدات  االالت  تأجير  الصور،  نسخ  االت 
االعمال،  ابحاث  الوثائق،  استنساخ  واالعالن،  الدعاية  مواد 
بالتجزئة،  بيعها  لغايات  االتصال  وسائل  على  سلع  عرض 
ترويج المبيعات )لالخرين(، توزيع العينات، تجميع البيانات 
االحصائية، تنظيم االشتراك في لالخرين، تنظيم المعلومات 
قواعد  في  المعلومات  تنظيم  الكمبيوتر،  بيانات  قواعد  في 
االتصاالت  بخدمات  االشتراك  تنظيم  الكمبيوتر،  بيانات 
لالخرين، خدمات التسويق عبر الهاتف، الدعاية واالعالن عبر 
نصوص  كتابة  التلفزيون،  عبر  واالعالن  الدعاية  التلفزيون، 
الدعاية واالعالن، تنظيم المعارض التجارية لغايات تجارية 
نصوص  كتابة  واالعالن،  الدعاية  مواد  تحديث  اعالنية،  او 

الدعاية واالعالن

Organization of exhibitions for commercial 
or advertising purposes, Organization of trade 
fairs for  commercial or advertising purposes, 
Outdoor advertising, Personnel recruitment, 
Photocopying services, Presentation of goods 
on communication media, for retail purposes, 
Public relations, Publication of publicity texts, 
publicity, publicity agencies, publicity columns 
preparation, publicity material rental, publicity 
texts (publication of), publicity texts (Writing 
of), purchase orders (Administrative processing 
of), Radio advertising, Radio commercials, 
Recruitment (Personnel), Relocation services for 
businesses, Rental of advertising space, Rental 
of advertising time on communication media, 
Rental of photocopying machines, Rental (Office 
machines and equipment), Rental (publicity 
material), Reproduction (Document), Research 
(Business), Retail purposes (Presentation of 
goods on communication media, for), Sales 
promotion for others, Samples (Distribution 
of ), Statistics (Compilation of), Subscriptions 
(Arranging) to telecommunication services for 
others, Subscriptions (Arranging newspaper) 
for others, Systemization of information into 
computer databases, Telecommunication 
services (Arranging subscriptions to) for others, 
Telemarketing services, Television advertising, 
Television commercials, Texts (Writing of 
publicity), Trade fairs (Organization of) for 
commercial or advertising purposes, Updating of 
advertising material, Writing of publicity texts.

In the name of: Khaleed Saed Moustafa Al Shiniبأسم : خالد سعيد مصطفى الشني

Address: Ramallahالعنوان : رام الله

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : المحامي بالل كمال - رام الله . 

) 358 (

 Trade Mark No.: 29966العالمة التجارية رقم : 29966 
 In Class: 5في الصنف : 5 
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 Date: 19/09/2016التاريخ : 2016/09/19 
من اجل : مواد التغذية المعّدة لالستعمال الطبي، المكّمالت 
أن تخلط مع  التي يمكن  الّسوائل  أو  البودرة  الغذائية مثل 
األطعمة والمشروبات لتوفير بروتين إضافي أو طاقة إضافية. 

In Respect of: Dietetic substances for medical 
use; nutritional supplement, such as a powder or a 
liquid emulsifier that can be mixed with foods and 
beverages to provide additional protein or energy. 

 .In the name of: Société des Produits Nestlé S.Aبأسم : سوسيتيه دي برودوي نستله أس. إيه. 

 Address: 1800 Vevey, Switzerlandالعنوان : 1800 فيفاي، سويسرا 

.ب  - ص  الفكرية  للملكية  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
4472 البيرة 

Address for Services:  

) 359 (

 Trade Mark No.: 29967العالمة التجارية رقم : 29967 
 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 19/09/2016التاريخ : 2016/09/19 
الصيد,  ولحوم  الداجنة  والطيور  واألسماك  اللحوم   : اجل  من 
والمجففة  المحفوظة  والخضروات  الفواكه  اللحوم,  خالصات 
والمطهية, هالم )جلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بالسكر, البيض 

والحليب ومنتجات الحليب ، الزيوت والدهون الصالحة لالكل 

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: Girona Trading Co. Ltdبأسم : شركة جيرونا التجارية 

خلف  ابراج  المنورة,  المدينة  االردن, شارع  عمان,   : العنوان 
واشتي, ط 5 

Address: Amman, Jordan, AL Madina AL 
Munawara St., Khalaf & Ishtay Building, Floor 5 

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

Address for Services:  

) 360 (

 Trade Mark No.: 29968العالمة التجارية رقم : 29968 
 In Class: 3في الصنف : 3 



2402017/4/26 العـدد الثامن عشر

 Date: 19/09/2016التاريخ : 2016/09/19 
الوجه,  منظفات  الشعر,  غسوالت  الصابون,   : اجل  من 
التجميل,  اقنعة  التجميل,  مواد  التنظيف,  مستحضرات 
االساس,  الزيوت  االسنان,  العيون, منظفات  العطور, مظلل 

ملمع االظافر, احمر الشفاه 

In Respect of: Soaps; Hair lotions; Facial cleanser; 
Cleaning preparations; Cosmetics; Beauty masks; 
Perfumes; Eyeshadow; Dentifrices; Essential 
oils; Nail polish; Lipsticks 

 .In the name of: Yiwu Romantic Bird Cosmetic Co., Ltdبأسم : ييو رومانتيك بيرد كوزماتيك كو., ال تي دي. 

العنوان : يكسي انداستريال زون, شانغكسي, ييو سيتي, 
زيجيان بروفينس, الصين 

Address: Yixi industrial zone, Shangxi, Yiwu 
City, Zhejiang Province, China 

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

Address for Services:  

) 361 (

 Trade Mark No.: 29969العالمة التجارية رقم : 29969 
 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 19/09/2016التاريخ : 2016/09/19 
البسكويت  البسكويت؛  الشوكوالته؛  الحلويات،   : اجل  من 
علكة  ويفر(؛  )بسكويت  رقائق  من  مكون  بسكويت  الهش؛ 

المضغ؛ بوظة )أيسكريم(؛ مثلجات صالحة لألكل 

In Respect of: Confectionery, chocolate, biscuits, 
crackers, wafers, Chewing gums, Ice-cream, 
edible ices 

 In the name of: YILDIZ HOLDING ANONIMبأسم : يلديز هولدينج أنونيم شيركيتي 
SIRKETI 

العنوان : كيسيكلى ماهاليسى شيشمى شيكمازي سوكاك 
نو:1/6 أوسكودار / اسطنبول، تركيا 

Address: Kisikli Mahallesi, Cesme Cikmazi 
Sokak No:6/1 Uskudar / Istanbul, Turkey 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : بيت لحم 

) 362 (

 Trade Mark No.: 29971العالمة التجارية رقم : 29971 
 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 19/09/2016التاريخ : 2016/09/19 
 In Respect of: Pharmaceutical preparationsمن اجل : المستحضرات الصيدالنية 
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)تشوغاي  كايشا  كابوشيكي  سياكو  تشوغاي   : بأسم 
فارماكيوتيكال كو., ال تي دي.( 

In the name of: CHUGAI SEIYAKU 
KABUSHIKI KAISHA (Chugai Pharmaceutical 
Co., Ltd.) 

 ,Address: 5-1, Ukima 5-chome, Kita-ku, Tokyoالعنوان : 5-1, اوكيما -5تشومي, كيتا-كو, طوكيو, اليابان 
JAPAN 

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

Address for Services:  

) 363 (

 Trade Mark No.: 29972العالمة التجارية رقم : 29972 
 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 19/09/2016التاريخ : 2016/09/19 
 In Respect of: Magazines ( periodicals)من اجل : مجالت ) دوريات ( 

 In the name of: jamiat inash alosrahبأسم : جمعية انعاش االسرة 

 Address: al-bireh sharea sameha khalilالعنوان : البيرة - شارع سميحة خليل 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : جوال 0599919197 

) 364 (

 Trade Mark No.: 29973العالمة التجارية رقم : 29973 
 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 20/09/2016التاريخ : 2016/09/20 
محشو،  بسكويت  فطائر،  شوكوالتة،  بسكويت،   : اجل  من 
)أيسكريم(،  بوظة  حلوى،  بالفواكه(،  )كيك  تورتات  كيك، 

مثلجات صالحة لألكل 

In Respect of: biscuits, chocolates, pastries, 
crackers, wafers, cakes, tarts, desserts, ice 
creams, edible ices. 



2422017/4/26 العـدد الثامن عشر

 In the name of: Eti gida Sanayi Ve Ticaretبأسم : اتي غيدا ساناي في تيكاريت أنونيم سيركيتي 
Anonim Sirketi 

ماهموت  كيزيلسيكلي  ماهاليسي  هوسنوديي   : العنوان 
باسي  تيبي   11 رقم  بالزا  .اتي  دي  سي  بيهليفان 

أسكيسيهير تركيا 

Address: Hosnudiye Mahallesi KizilcikliMahmut 
Pehlivan Cd .Eti plaza No:11 Tepebasi Eskisehir 
TURKIYE. 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : نابلس، عمارة جاليريا سنتر، ص. ب. 768 

) 365 (

 Trade Mark No.: 29976العالمة التجارية رقم : 29976 
 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 21/09/2016التاريخ : 2016/09/21 
وتحميل  لنقل  للتنزيل  قابلة  نقالة  تطبيقات   :  : اجل  من 
واستعراض  وإرسال  اتصال  دون  وعرض  وتنزيل  وبث 
نصوص  وتزويد  ومشاركة  مدونات  وإضافة  ووسم  وعرض 
ملفات  في  وفيديوية  وسمعية-مرئية  سمعية  ووسائط 
موسيقية وكوميدية وترفيهية ومعلوماتية وعصرية وأخرى 
والمغامرات  واألطفال  والصحة  والرياضة  بالموضة  تتعلق 
والرسوم  بالطبح  يتعلق  وما  والجريمة  والرعب  اإلثارة  وأفالم 

المتحركة. 

In Respect of: Downloadable mobile 
application for delivering, uploading, streaming, 
downloading, offline viewing, posting, showing, 
displaying, tagging, blogging, sharing and 
providing of text, audio, audio-visual and video 
in music, comedy, entertainment, infotainment, 
lifestyle, fashion, sports, health, kids, adventure, 
thriller, horror, crime, cooking and animation 
genres. 

 In the name of: Viacom 18 Media Private Limitedبأسم : فياكوم 18 ميديا برايفت ليمتد 

 ,’Address: Zion Bizworld, Subhash Road ‘Aالعنوان : زيون بيزوورلد، صبهاش رود 
Next To Garware Institute, Vile Parle (East), 
Mumbai-400057, India 

عنوان التبليغ : سماس للملكيه الفكريه ص.ب 219 نابلس- 
فلسطين 

Address for Services:  

) 366 (

 Trade Mark No.: 29977العالمة التجارية رقم : 29977 
 In Class: 41في الصنف : 41 

 Date: 21/09/2016التاريخ : 2016/09/21 



243 2017/4/26العـدد الثامن عشر

اإلنتاج  أفالم  من  كل  لتقديم  الترفيه  خدمات   : اجل  من 
واألفالم التي يتم إنتاجها بالرعاية أو من ِقـبل المستخدمين، 
التي  البرامج/المحتويات  من  وغيرها  التلفزيونية  والعروض 
تكون بشكل رسوم متحركة مسرحية، واألفالم التلفزيونية 
على  تكون  والتي  المباشرة  واألفالم  واالرتجالية  النصية 
والمختصرة،  القصيرة  واألفالم  رقمية،  فيديوية  اقراص 
والعروض الدعائية والفعاليات والحفالت الموسيقية الحية 
المرئية،  الموسيقى  وملفات  اإلنترنت  وبرامج  المسجلة، 
خدمات  اآللي(؛  )الفونوغراف  س 

ْ
ُبك

ْ
والُجك األغاني  وقوائم 

تضم  التي  أجزاء  على  التي  المسلسالت  لتقديم  الترفيه 
والقصص  والمدونات  والمعلوماتي  الترفيهي  المحتوى 
والكوميديا  بالموسيقى  المتعلق  والمحتوى  الترفيهية 
والترفيه العائلي والتي تخص األطفال والجانب المعلوماتي 
الملفات  نشر  خدمات  اإلنترنت؛  وعبر  الشبكي  والبث 

الفيديوية الرقمية والسمعية ومتعددة الوسائط. 

In Respect of: Entertainment services of providing 
both produced, curated and user generated films, 
television shows and other programming/content 
in the nature of theatrical motion pictures, 
scripted and unscripted television, direct to DVD 
films, short films, trailers, promos, recorded live 
events and concerts, internet programming, music 
videos, playlists and jukeboxes; Entertainment 
services of providing an on-going series featuring 
entertainment, infotainment, blogs, entertainment 
stories and content related to music, comedy, 
family entertainment, kids and infotainment 
genres, webcasts, and the internet; Digital video, 
audio, and multimedia publishing services. 

 In the name of: Viacom 18 Media Private Limitedبأسم : فياكوم 18 ميديا برايفت ليمتد 

 ,’Address: Zion Bizworld, Subhash Road ‘Aالعنوان : زيون بيزوورلد، صبهاش رود 
Next To Garware Institute, Vile Parle (East), 
Mumbai-400057, India 

عنوان التبليغ : سماس للملكيه الفكريه ص.ب 219 نابلس- 
فلسطين 

Address for Services:  

) 367 (

 Trade Mark No.: 29978العالمة التجارية رقم : 29978 
 In Class: 18في الصنف : 18 

 Date: 21/09/2016التاريخ : 2016/09/21 
 In Respect of: school bagsمن اجل : الحقائب المدرسية 

 In the name of: sharikat fulla llkitasiehبأسم : شركة فلة للقرطاسية 

 Address: al khalilالعنوان : الخليل واد الهرية 

Address for Services:   al khalilعنوان التبليغ : الخليل واد الهرية 
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) 368 (

 Trade Mark No.: 29979العالمة التجارية رقم : 29979 
 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 21/09/2016التاريخ : 2016/09/21 
 In Respect of: Human pharmaceuticalمن اجل : المستحضرات الصيدلية البشرية. 

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

العنوان : شركة من نيوجيرسي، ون جونسون اند جونسون 
بالزا، نيو برانزويك، نيو جيرسي، 08933، الواليات المتحدة 

االمريكية 

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

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

Address for Services:  

) 369 (

 Trade Mark No.: 29980العالمة التجارية رقم : 29980 
 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 21/09/2016التاريخ : 2016/09/21 
من اجل : مخلل الفلفل الحار )فلفل محفوظ ( ، زبدة ، جبنة 
، زيت ذرة ، تمور ، زيوت صالحة لألكل ، شرائح سمك طرية 
فيليه ، فواكه مجمدة ، فواكه محفوظة ، مربيات ، منتجات 

حليب ، زيت زيتون للطعام ، زبيب ، سمك تونا ، لبن رائب 

In Respect of: Ajvar [preserved peppers] , Butter 
, Cheese , Corn oil , Dates , Edible oils , Fish 
fillets , Frozen fruits , Fruit, preserved , Jams , 
Milk products , Olive oil for food , Raisins , Tuna 
fish , Yoghurt 

الغذائية واالستهالكية عادية  للمواد  الديرة  : شركة  بأسم 
عامة 

In the name of: Sharekat Aldera Lel mawad 
Algethaeyah Wa Alestehlakuah Adya Ama 

 Address: Alkhalel Wade Alharyaالعنوان : الخليل واد الهرية 

Address for Services:   Alkhalel Wade Alharyaعنوان التبليغ : الخليل واد الهرية 
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) 370 (

 Trade Mark No.: 29981العالمة التجارية رقم : 29981 
 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 21/09/2016التاريخ : 2016/09/21 
من اجل : الشاي والكاكاو ، االرز ، التابيوكا ، والساغو ، الدقيق 
والفطائر  الخبز   ، الحبوب  من  المصنوعة  والمستحضرات 
والحلويات ، الحلويات المثلجة ، عسل النحل والعسل األسود 
، الخميرة ومسحوق الخبيز ، الملح ، الخردل ، الخل والصلصات 

الثلج 

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

الغذائية واالستهالكية عادية  للمواد  الديرة  : شركة  بأسم 
عامة 

In the name of: Sharekat Aldera Lel mawad 
Algethaeyah Wa Alestehlakuah Adya Ama 

 Address: Alkhalel Wade Alharyaالعنوان : الخليل واد الهرية 

Address for Services:   Alkhalel Wade Alharyaعنوان التبليغ : الخليل واد الهرية 

) 371 (

 Trade Mark No.: 29982العالمة التجارية رقم : 29982 
 In Class: 11في الصنف : 11 

 Date: 21/09/2016التاريخ : 2016/09/21 
والطهو  البخار  وتوليد  والتدفئة  لإلنارة  أجهزة   : اجل  من 
واالغراض  المياه  وإمداد  والتهوية  والتجفيف  والتبريد 

الصحية 

In Respect of: Apparatus for lighting, heating, 
steam generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, water supply and sanitary purposes 

مساهمة  للتسويق   2000 المسلماني  شركة   : بأسم 
خصوصية 

In the name of: Sharekat Almaslamani Alfeen 
Mosahama Khososiya 

 Address: Alram Dahiyat Albaredالعنوان : الرام ضاحية البريد 

Address for Services:   Alram Dahiyat Albaredعنوان التبليغ : الرام ضاحية البريد 
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) 372 (

 Trade Mark No.: 29983العالمة التجارية رقم : 29983 
 In Class: 7في الصنف : 7 

 Date: 21/09/2016التاريخ : 2016/09/21 
من اجل : االت وعدد الية ، محركات ومكائن )عدا ما كان منها 
ما  )عدا  الحركة  نقل  الية وعناصر  قارنات  البرية(،  للمركبات 
كان منها للمركبات البرية( معدات زراعية )عدا ما يدار باليد( 

،أجهزة تفقيص البيض ، االت بيع اوتوماتية 

In Respect of: Machines and machine tools; 
motors and engines (except for land vehicles); 
machine coupling and transmission components 
(except for land vehicles); agricultural 
implements other than hand-operated;incubators 
for eggs 

مساهمة  للتسويق   2000 المسلماني  شركة   : بأسم 
خصوصية 

In the name of: Sharekat Almaslamani Alfeen 
Mosahama Khososiya 

 Address: Alram Dahiyat Albaredالعنوان : الرام ضاحية البريد 

Address for Services:   Alram Dahiyat Albaredعنوان التبليغ : الرام ضاحية البريد 

) 373 (

 Trade Mark No.: 29984العالمة التجارية رقم : 29984 
 In Class: 7في الصنف : 7 

 Date: 21/09/2016التاريخ : 2016/09/21 
من اجل : االت وعدد الية ، محركات ومكائن )عدا ما كان منها 
ما  )عدا  الحركة  نقل  الية وعناصر  قارنات  البرية(،  للمركبات 
كان منها للمركبات البرية( معدات زراعية )عدا ما يدار باليد( 

،أجهزة تفقيص البيض ، االت بيع اوتوماتية 

In Respect of: Machines and machine tools; 
motors and engines (except for land vehicles); 
machine coupling and transmission components 
(except for land vehicles); agricultural 
implements other than hand-operated;incubators 
for eggs 

مساهمة  للتسويق   2000 المسلماني  شركة   : بأسم 
خصوصية 

In the name of: Sharekat Almaslamani Alfeen 
Mosahama Khososiya 

 Address: Alram Dahiyat Albaredالعنوان : الرام ضاحية البريد 

Address for Services:   Alram Dahiyat Albaredعنوان التبليغ : الرام ضاحية البريد 
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) 374 (

 Trade Mark No.: 29985العالمة التجارية رقم : 29985 
 In Class: 21في الصنف : 21 

 Date: 21/09/2016التاريخ : 2016/09/21 
من اجل : أدوات وأواني وأوعية لالستعمال المنزلي وللمطبخ 
أو الدهان(  التلوين  ، فراشي )عدا فراشي  ، أمشاط واسفنج 
مواد صنع الفراشي ، أدوات تنظيف ، سلك جلي ، زجاج غير 
في  المستعمل  الزجاج  )عدا  زجاج شبه مشغول  أو  مشغول 
المباني( ، أواني زجاجية وأواني خزف صيني وأواني خزفية 

غير واردة في فئات أخرى . 

In Respect of: Household or kitchen utensils 
and containers (not of precious metal or coated 
therewith); combs and sponges; brushes (except 
paint brushes); brush-making materials; articles 
for cleaning purposes; steelwool; unworked 
or semi-worked glass (except glass used in 
building); glassware, porcelain and earthenware 
not included in other classes 

مساهمة  للتسويق   2000 المسلماني  شركة   : بأسم 
خصوصية 

In the name of: Sharekat Almaslamani Alfeen 
Mosahama Khososiya 

 Address: Alram Dahiyat Albaredالعنوان : الرام ضاحية البريد 

Address for Services:   Alram Dahiyat Albaredعنوان التبليغ : الرام ضاحية البريد 

) 375 (

 Trade Mark No.: 29986العالمة التجارية رقم : 29986 
 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 22/09/2016التاريخ : 2016/09/22 
 In Respect of: COSMATICSمن اجل : مواد التجميل 

 In the name of: RABAH NIHADبأسم : رباح نهاد عبد المغني بدر 
ABDELMUGHNEE BADER 

 Address: Al khalil AL JAMIAA STالعنوان : الخليل – حي الجامعة جوال رقم 0599340663 

رقم  جوال  الجامعة  حي   – الخليل   : التبليغ  عنوان 
 0599340663

Address for Services:   Al khalil AL JAMIAA ST
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) 376 (

 Trade Mark No.: 29987العالمة التجارية رقم : 29987 
 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 22/09/2016التاريخ : 2016/09/22 
 In Respect of: COOKED AND FROZEN MEETمن اجل : اللحوم المجمدة والمطهية 

 In the name of: iyad jameel khalil abu iramبأسم : اياد جميل خليل ابو عرام 

 Address: al khalilالعنوان : الخليل -يطا 0569901995 

Address for Services:   al khalilعنوان التبليغ : الخليل -يطا 0569901995 

العبرية(  باللغة  )عوف توف  عبارة  باستخدام  المطلق  الحماية  اصحابها حق  العالمة اليعطي  ان تسجيل هذه   : مالحظة 
الوصفية ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

) 377 (

 Trade Mark No.: 29988العالمة التجارية رقم : 29988 
 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 22/09/2016التاريخ : 2016/09/22 
 In Respect of: potatoesمن اجل : البطاطا 

 In the name of: zakaria subhi suliman tantawiبأسم : زكريا صبحي سليمان طنطاوي 

 Address: nablus -almsaken alshabyeh telالعنوان : نابلس-المساكن الشعبية تلفون 0592220516 
0592220516 

تلفون  الشعبية  نابلس-المساكن   : التبليغ  عنوان 
 0592220516

Address for Services:   nablus -almsaken 
alshabyeh tel 0592220516

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام 
ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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) 378 (

 Trade Mark No.: 29989العالمة التجارية رقم : 29989 
 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 22/09/2016التاريخ : 2016/09/22 
من اجل : حالوه,حالوة طحينة,منتجات وحلويات مصنعة من 

الحالوة 
In Respect of: Halawa, Halawa products and 
confectionary. 

 In the name of: RUSHDI FOOD INDUSTRIESبأسم : رشدي فود اندستريز ل.ت.د 
LTD. 

 ,1089 ب.و.ب.   , تيفور  الون  ايريا  اندستريال   : العنوان 
افوال,اسرائيل 

Address: Industrial Area Alon Tavor, P.O.B. 
1089, Afula, Israel 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : نابلس، عمارة جاليريا سنتر، ص. ب. 768 

) 379 (

 Trade Mark No.: 29990العالمة التجارية رقم : 29990 
 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 22/09/2016التاريخ : 2016/09/22 
من اجل : برمجيات الحاسوب؛ تطبيقات البرمجيات المتنقلة؛ 
برامج  النقالة،  األجهزة  على  لالستخدام  الحاسوب  برمجيات 
برامج  السداد على االنترنت؛  برامج معالجة  السداد؛  معالجة 
الحاسوب لمتابعة تسليم البضائع؛ برامج الحاسوب لمنصات 
البيانات  قواعد  للتنزيل؛  قابلة  برامج  اإللكترونية؛  التجارة 
على االنترنت؛ قواعد البيانات اإللكترونية؛ حامالت البيانات 
الحاسوب؛  أجهزة  البيانات؛  معالجة  معدات  المغناطيسية؛ 
برامج الحاسوب؛ برامج الحاسوب القابلة للتنزيل؛ المنشورات 

اإللكترونية القابلة للتنزيل 

In Respect of: Computer software; mobile 
software applications; computer software for use 
on mobile devices; payment processing software; 
online payment processing software; computer 
software for tracking delivery of goods; 
computer software for e-commerce platforms; 
downloadable software; online databases; 
electronic databases; magnetic data carriers; data 
processing equipment; computers; computer 
programs; downloadable computer programs; 
downloadable electronic publications 

 In the name of: Noon AD Holdings Limitedبأسم : شركة نون أيه دي هولدينغز ليميتد 

العنوان : وحدة 4 الطابق 3, منطقة البوابة, المبنى 2, مركز 
دبي المالي العالمي, ص.ب 506528 دبي – االمارات العربية 

المتحدة 

Address: Unit 4- Level 3- Gate Precinct Building 
2- Dubai International Financial Center- PO Box: 
50628- Dubai- United Arab Emirates 

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

Address for Services:  
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) 380 (

 Trade Mark No.: 29991العالمة التجارية رقم : 29991 
 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 22/09/2016التاريخ : 2016/09/22 
الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال وتفعيل   : من اجل 
النشاط المكتبي؛ التسويق؛ التسويق عبر اإلنترنت؛ االعالن 
االجتماعية؛  االعالم  وسائل  تسويق  االنترنت؛  شبكة  على 
منصات  الموظفين؛  تدبيرموارد  الموظفين؛  شؤون  إدارة 
التجارة اإللكترونية؛ أماكن التسوق من خالل االنترنت لبيع 
لمشتري  االنترنت  شبكة  على  تسوق  أماكن  توفير  السلع؛ 
قابل  إعالنات  دليل  توفير  والخدمات؛  السلع  وبائعي 
والخدمات  السلع  على  يشتمل  االنترنت  شبكة  على  للبحث 
اإلنترنت؛  شبكة  خالل  من  االنترنت  على  اآلخرين  للبائعين 
وخدمات  سلع  ترويج  لآلخرين؛  بالتجزئة  البيع  منصة  إدارة 
في  المساعدة  اإللكترونية؛  التجارة  منصة  عبر  اآلخرين 
االنترنت  على  المحوسبة  الطلبات  والخدمات؛  السلع  شراء 
العامة؛  االستهالكية  والبضائع  العامة  البضائع  تضم  التي 
خدمات الشراء؛ شراء عقود لآلخرين المتعلقة ببيع البضائع؛ 
والخدمات لآلخرين؛  السلع  والخدمات؛ تسويق  السلع  عرض 
سلع  ترويج  اإلنترنت؛  عبر  لآلخرين  والخدمات  السلع  ترويج 
وخدمات اآلخرين عبر منصات التجارة اإللكترونية من خالل 
اإلنترنت؛ الدعاية وترويج مبيعات السلع والخدمات لآلخرين؛ 
المعلومات  اإلنترنت؛  التجارية على  المعلومات  توفير دليل 
بجميع  المتعلقة  االستشارية  والخدمات  واالستشارات 

الخدمات المذكورة أعاله 

In Respect of: Advertising; business 
management; business administration; office 
functions; marketing; online marketing; online 
advertising; social media marketing; personnel 
management; personnel resourcing; e-commerce 
platforms; online market places for the sale 
of goods; provision of an online market place 
for buyers and sellers of goods and services; 
providing a searchable online advertising guide 
featuring the goods and services of other online 
vendors on the internet; management of a retail 
platform for others; promoting the goods and 
services of others via an e-commerce platform; 
assistance with the procurement of goods and 
services; computerized on-line ordering featuring 
general merchandise and general consumer 
goods; procurement services; procurement of 
contracts for others relating to the sale of goods; 
presentation of goods and services; marketing 
the goods and services of others; promoting the 
goods and services of others over the internet; 
promoting the goods and services of other via an 
online e-commerce platform; publicity and sales 
promotion of the goods and services of others; 
providing an on-line commercial information 
directory; information, advisory and consultancy 
services in relation to all of the aforesaid services 

 In the name of: Noon AD Holdings Limitedبأسم : شركة نون أيه دي هولدينغز ليميتد 

العنوان : وحدة 4 الطابق 3, منطقة البوابة, المبنى 2, مركز 
دبي المالي العالمي, ص.ب 506528 دبي – االمارات العربية 

المتحدة 

Address: Unit 4- Level 3- Gate Precinct Building 
2- Dubai International Financial Center- PO Box: 
50628- Dubai- United Arab Emirates 

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

Address for Services:  
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) 381 (

 Trade Mark No.: 29992العالمة التجارية رقم : 29992 
 In Class: 36في الصنف : 36 

 Date: 22/09/2016التاريخ : 2016/09/22 
المالية؛  الشؤون  التمويلية؛  الخدمات  التأمين؛   : اجل  من 
والسداد  التحويالت،المعامالت  خدمات  النقدية؛  الشؤون 
معالجة  والخدمات؛  للبضائع  المدفوعات  تحصيل  المالية؛ 
السداد؛ بوابات السداد؛ عمليات الدفع عبر اإلنترنت؛ خدمات 
الدفع؛ خدمات المحفظة اإللكترونية )خدمات الدفع(؛ خدمات 
الدفع اإللكترونية؛ خدمات السداد عن بعد؛ تحويل األموال 
معامالت  بطاقة  خدمات  الفواتير؛  دفع  خدمات  إلكترونيا؛ 
قيمة؛  ذات  وقسائم شراء  وكوبونات  بطاقات  إصدار  الدفع؛ 
السلع؛  لشراء  قسائم  بتوفير  المتعلقة  المالية  الخدمات 
خدمات المعلومات والمشورة واالستشارات المتعلقة بجميع 

الخدمات المذكورة أعاله 

In Respect of: Insurance; financial services; 
financial affairs; monetary affairs; financial 
transfers and transactions, and payment services; 
collection of payment for goods and services; 
payment processing; payment gateways; online 
payment processing; payment services; electronic 
wallet services (payment services); electronic 
payment services; remote payment services; 
electronic funds transfer; bill payment services; 
payment transaction card services; issuing of 
tokens, coupons and vouchers of value; financial 
services relating to the provision of vouchers for 
the purchase of goods; information, advisory 
and consultancy services in relation to all of the 
aforesaid services 

 In the name of: Noon AD Holdings Limitedبأسم : شركة نون أيه دي هولدينغز ليميتد 

العنوان : وحدة 4 الطابق 3, منطقة البوابة, المبنى 2, مركز 
دبي المالي العالمي, ص.ب 506528 دبي – االمارات العربية 

المتحدة 

Address: Unit 4- Level 3- Gate Precinct Building 
2- Dubai International Financial Center- PO Box: 
50628- Dubai- United Arab Emirates 

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

Address for Services:  

) 382 (

 Trade Mark No.: 29993العالمة التجارية رقم : 29993 
 In Class: 38في الصنف : 38 

 Date: 22/09/2016التاريخ : 2016/09/22 
من اجل : اإلتصاالت، توفير الوصول إلى المحتوى والمواقع 
اإللكترونية والبوابات؛ تنظيم الربط بقاعدة المعلومات على 

شبكة اإلنترنت، خدمات غرف الدردشة،

In Respect of: Telecommunications; providing 
access to content, websites and portals; arranging 
access to databases on the internet; 
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خدمات  اإللكترونية،  اإلتصاالت  الفورية،  المراسلة  خدمات 
شبكة  عبر  اإلتصاالت  اإلنترنت،  عبر  المقدمة  اإلتصاالت 
البيانات، تدفق  اإلنترنت، نقل  أو شبكة  العالمية  الحاسوب 
اإللكتروني،  البريد  خدمات  اإللكتروني،  البريد  البيانات، 
خدمات اإلتصاالت اإللكترونية المتعلقة بالدفع عبر اإلنترنت، 
توفير  والشبكات،  اإللكترونية  اإلتصاالت  نظم  تشغيل 
الوصول إلى أنظمة التجارة اإللكترونية األساسية على شبكة 
اإلستشارية  والخدمات  واإلستشارات  المعلومات  اإلنترنت. 

فيما يتعلق بجميع الخدمات المذكورة أعاله 

chat room services; instant messaging services; 
electronic communication; communication 
services provided over the internet; 
communications via a global computer 
network or the internet; data transmission; data 
streaming; electronic mail; email services; 
electronic communication services relating 
to online payments; operation of electronic 
communication systems and networks; providing 
access to e-commerce platforms on the internet; 
information, advisory and consultancy services 
in relation to all of the aforesaid services 

 In the name of: Noon AD Holdings Limitedبأسم : شركة نون أيه دي هولدينغز ليميتد 

العنوان : وحدة 4 الطابق 3, منطقة البوابة, المبنى 2, مركز 
دبي المالي العالمي, ص.ب 506528 دبي – االمارات العربية 

المتحدة 

Address: Unit 4- Level 3- Gate Precinct Building 
2- Dubai International Financial Center- PO Box: 
50628- Dubai- United Arab Emirates 

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

Address for Services:  

) 383 (

 Trade Mark No.: 29994العالمة التجارية رقم : 29994 
 In Class: 39في الصنف : 39 

 Date: 22/09/2016التاريخ : 2016/09/22 
وتنظيم  السلع  وتداول  وتخزين  وتغليف  النقل   : اجل  من 
الرحالت والسفر، خدمات التخزين في المستودعات، تشغيل 
المستودعات، الخدمات اللوجستية، خدمات النقل، خدمات 
توزيع  السلع،  تتبع  السلع،  وتسليم  ونقل  جمع  التسليم، 
الهدايا.  تسليم  الهدايا،  تغليف  الشحن،  خدمات  السلع، 
المعلومات واإلستشارات والخدمات اإلستشارية فيما يتعلق 

بجميع الخدمات المذكورة أعاله 

In Respect of: Transport; packaging, storage 
and handling of goods; travel arrangement; 
warehousing services; operation of warehouses; 
logistics services; courier services; delivery 
services; collection, transport and delivery of 
goods; tracking of goods; distribution of goods; 
freight services; gift wrapping; gift delivery; 
information, advisory and consultancy services 
in relation to all of the aforesaid services 

 In the name of: Noon AD Holdings Limitedبأسم : شركة نون أيه دي هولدينغز ليميتد 

العنوان : وحدة 4 الطابق 3, منطقة البوابة, المبنى 2, مركز 
دبي المالي العالمي, ص.ب 506528 دبي – االمارات العربية 

المتحدة 

Address: Unit 4- Level 3- Gate Precinct Building 
2- Dubai International Financial Center- PO Box: 
50628- Dubai- United Arab Emirates 

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

Address for Services:  
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) 384 (

 Trade Mark No.: 29995العالمة التجارية رقم : 29995 
 In Class: 42في الصنف : 42 

 Date: 22/09/2016التاريخ : 2016/09/22 
البحث  وخدمات  والتقنية  العلمية  الخدمات   : اجل  من 
العتاد  وتطوير  تصميم  خدمات  بها،  المتعلقة  والتصميم 
وتحميل  وصيانة  إنشاء  الحاسوبية،  والبرمجيات  الحاسوبي 
لألنظمة  البرمجيات  برمجة  اإلنترنت،  شبكة  على  المواقع 
األساسية للتجارة اإللكترونية، تصميم المواقع اإللكترونية، 
برمجيات  تحميل  اإللكترونية،  المواقع  تحميل  خدمات 
المواقع  وتحميل  وصيانة  إنشاء  اإلنترنت،  على  الحاسوب 
على شبكة اإلنترنت للتجارة اإللكترونية واألنظمة األساسية 
كخدمة،  البرمجيات  المخصصة(،  الكمية  من  )أجزاء  كخدمة 
تحميل األنظمة األساسية على شبكة اإلنترنت، بناء أنظمة 
األنظمة  تحميل  اإللكترونية،  للتجارة  األساسية  اإلنترنت 
المؤقت  اإلستخدام  توفير  اإللكترونية،  للتجارة  األساسية 
لإلنترنت، برمجيات حاسوبية غير قابلة للتحميل لإلستخدام 
التي  التفاعلية  التحميل  خدمات  اإللكترونية،  التجارة  في 
تسمح للمستخدمين بنشر ومشاركة المحتوى والصور على 
الحاسوب،  برامج  تأجير  السحب،  إحصاء  اإلنترنت،  شبكة 
الحاسوب،  برمجيات  تحميل  اإللكترونية،  البيانات  تخزين 
للبيانات  إحتياطية  نسخ  اإلنترنت،  في  بحث  أجهزة  توفير 
خارج الموقع، تحميل خادم الشبكة، تأجير خادمات الشبكة، 
المعلومات واإلستشارات والخدمات اإلستشارية فيما يتعلق 

بجميع الخدمات المذكورة أعاله 

In Respect of: Scientific and technological 
services and research and design relating 
thereto; design and development of computer 
hardware and software; creating, maintaining 
and hosting a website; programming of software 
for e-commerce platforms; website design; 
website hosting services; hosting websites on 
the internet; creating, maintaining and hosting 
a website for e-commerce; platform as a service 
(PaaS); software as a service (SaaS); hosting 
platforms on the internet; constructing an 
internet platform for ecommerce; hosting of 
e-commerce platforms; providing temporary 
use of online, non-downloadable software for 
use in e-commerce; interactive hosting services 
which allow users to publish and share content 
and images online; cloud computing; rental 
of computer software; electronic data storage; 
installation of computer software; providing 
search engines for the internet; off-site data 
backup; server hosting; rental of web servers; 
information, advisory and consultancy services 
in relation to all of the aforesaid services 

 In the name of: Noon AD Holdings Limitedبأسم : شركة نون أيه دي هولدينغز ليميتد 

العنوان : وحدة 4 الطابق 3, منطقة البوابة, المبنى 2, مركز 
دبي المالي العالمي, ص.ب 506528 دبي – االمارات العربية 

المتحدة 

Address: Unit 4- Level 3- Gate Precinct Building 
2- Dubai International Financial Center- PO Box: 
50628- Dubai- United Arab Emirates 

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

Address for Services:  
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) 385 (

 Trade Mark No.: 29996العالمة التجارية رقم : 29996 
 In Class: 36في الصنف : 36 

 Date: 22/09/2016التاريخ : 2016/09/22 
المالية؛  الشؤون  التمويلية؛  الخدمات  التأمين؛   : اجل  من 
والسداد  التحويالت،المعامالت  خدمات  النقدية؛  الشؤون 
معالجة  والخدمات؛  للبضائع  المدفوعات  تحصيل  المالية؛ 
السداد؛ بوابات السداد؛ عمليات الدفع عبر اإلنترنت؛ خدمات 
الدفع؛ خدمات المحفظة اإللكترونية )خدمات الدفع(؛ خدمات 
الدفع اإللكترونية؛ خدمات السداد عن بعد؛ تحويل األموال 
معامالت  بطاقة  خدمات  الفواتير؛  دفع  خدمات  إلكترونيا؛ 
قيمة؛  ذات  وقسائم شراء  وكوبونات  بطاقات  إصدار  الدفع؛ 
السلع؛  لشراء  قسائم  بتوفير  المتعلقة  المالية  الخدمات 
خدمات المعلومات والمشورة واالستشارات المتعلقة بجميع 

الخدمات المذكورة أعاله 

In Respect of: Insurance; financial services; 
financial affairs; monetary affairs; financial 
transfers and transactions, payment services; 
collection of payment for goods and services; 
payment processing; payment gateways; online 
payment processing; payment services; electronic 
wallet services (payment services); electronic 
payment services; remote payment services; 
electronic funds transfer; bill payment services; 
payment transaction card services; issuing of 
tokens, coupons and vouchers of value; financial 
services relating to the provision of vouchers for 
the purchase of goods; information, advisory 
and consultancy services in relation to all of the 
aforesaid services 

 In the name of: Noon AD Holdings Limitedبأسم : شركة نون أيه دي هولدينغز ليميتد 

العنوان : وحدة 4 الطابق 3, منطقة البوابة, المبنى 2, مركز 
دبي المالي العالمي, ص.ب 506528 دبي – االمارات العربية 

المتحدة 

Address: Unit 4- Level 3- Gate Precinct Building 
2- Dubai International Financial Center- PO Box: 
50628- Dubai- United Arab Emirates 

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

Address for Services:  

) 386 (

 Trade Mark No.: 29997العالمة التجارية رقم : 29997 
 In Class: 18في الصنف : 18 

 Date: 22/09/2016التاريخ : 2016/09/22 
 In Respect of: Handbags; Wallets; Clutchesمن اجل : حقائب اليد, المحافظ, حقائب اليد الصغيرة 

 In the name of: Nine West Development LLCبأسم : ناين ويست ديفيلوبمانت ال ال سي 
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 10018 نيويورك  نيويورك,  برودويه,   1411  : العنوان 
الواليات المتحدة االمريكية 

Address: 1411 Broadway, New York, New York 
10018 USA 

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

Address for Services:  

) 387 (

 Trade Mark No.: 29998العالمة التجارية رقم : 29998 
 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 22/09/2016التاريخ : 2016/09/22 
 In Respect of: Footwearمن اجل : البسة القدم واالحذية 

 In the name of: Nine West Development LLCبأسم : ناين ويست ديفيلوبمانت ال ال سي 

 10018 نيويورك  نيويورك,  برودويه,   1411  : العنوان 
الواليات المتحدة االمريكية 

Address: 1411 Broadway, New York, New York 
10018 USA 

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

Address for Services:  

) 388 (

 Trade Mark No.: 29999العالمة التجارية رقم : 29999 
 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 22/09/2016التاريخ : 2016/09/22 
 In Respect of: Non-alcoholic beverages; beerمن اجل : المشروبات غير الكحولية, البيرة 

ليمتد  )ديالوير  سي  ال  ال  بيفيريجيز  انيرجي   : بأسم 
ليابيليتي كومباني( 

In the name of: Energy Beverages LLC (a 
Delaware, Limited Liability Company) 

العنوان : 2390 انسيلمو درايف, كورونا, كاليفورنيا 92879, 
الواليات المتحدة االمريكية 

Address: 2390 Anselmo Drive, Corona, CA 
92879, USA 

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

Address for Services:  
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) 389 (

 Trade Mark No.: 30000العالمة التجارية رقم : 30000 
 In Class: 34في الصنف : 34 

 Date: 22/09/2016التاريخ : 2016/09/22 
التبغ،  منتجات  المصنع،  او  الخام  التبغ  السجائر،   : اجل  من 
والسيجار  السيجار  طبية(،  الغراض  )ليست  التبغ  بدائل 
السيجار  ورق  المدخنين،  لوازم  الكبريت،  الوالعات،  الصغير، 
للف  الجيب  أدوات  السجائر،  وفالتر  السجائر  وأنابيب 
االنابيب  في  التبغ  لحشو  باليد  تحمل  ماكنات  السجائر، 
الورقية، السجائر االلكترونية، سوائل للسجائر االلكترونية، 
واالجزاء  الكترونية  ادوات  لغرض تسخينها،  التبغ  منتجات 

التابعة لها بغرض تسخين السجائر او التبغ. 

In Respect of: Cigarettes; tobacco, raw or 
manufactured ; tobacco products; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); cigars, 
cigarillos; lighters; matches; smokers’ articles; 
cigarette paper, cigarette tubes, cigarette filters; 
pocket apparatus for rolling cigarettes; hand 
held machines for injecting tobacco into paper 
tubes; electronic cigarettes; liquids for electronic 
cigarettes; tobacco products for the purpose of 
being heated; electronic devices and their parts 
for the purpose of heating cigarettes or tobacco. 

 In the name of: British American Tobaccoبأسم : بريتيتش أميريكان توباكو )براندز( لميتد 
(Brands) Limited 

العنوان : غلوب هاوس، 4 تمبل بليس، لندن دبليو سي2ار 
2بي جي، المملكة المتحدة 

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

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

Address for Services:  

) 390 (

 Trade Mark No.: 30001العالمة التجارية رقم : 30001 
 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 22/09/2016التاريخ : 2016/09/22 
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من اجل : البيرة )شراب الشعير( والمياه المعدنية والغازية 
وغيرها من المشروبات غير الكحولية، مشروبات مستخلصة 
اخرى  ومستحضرات  شراب  الفواكه،  وعصائر  الفواكه  من 

لعمل المشروبات. 

In Respect of: Beers; mineral and aerated waters 
and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and 
fruit juices; syrups and other preparations for 
naking beverage. 

 .In the name of: sharekat albadawe alalameih L`Lبأسم : شركة البدوي العالمية لالستيراد والتصدير 
isterad wa Altasder mosahmah hososeh 

 Address: nablus-sabastiyaالعنوان : نابلس -سبسطية 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : نابلس - شارع سفيان - عمارة عنتر - الطابق الرابع . 

) 391 (

 Trade Mark No.: 30002العالمة التجارية رقم : 30002 
 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 25/09/2016التاريخ : 2016/09/25 
والتابيوكا  واألرز  والسكر  والكاكاو  والشاي  البن   : اجل  من 
والمستحضرات  الدقيق   ، البن  بدائل   ، الساغو  ودقيق 
والحلويات  والكعك  والفطائر  الخبز  الحبوب؛  من  المصنوعة 
ومسحوق  الخميرة   ، األسود  والعسل  العسل   ، المثلجات   ،

الخبيز ، الملح ، الخردل والخل ، والتوابل والبهارات والثلج. 

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

 .In the name of: PepsiCo, Incبأسم : بيبسيكو، إنك. 

نيويورك  بيورجيس،  روود،  هيل  أندرسون   700  : العنوان 
10577، الواليات المتحدة األمريكية 

Address: 700 Anderson Hill Road, Purchase, 
N.Y. 10577, U.S.A. 

.ب  - ص  الفكرية  للملكية  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
4472 البيرة 

Address for Services:  

) 392 (

 Trade Mark No.: 30004العالمة التجارية رقم : 30004 
 In Class: 16في الصنف : 16 
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 Date: 25/09/2016التاريخ : 2016/09/25 
 In Respect of: bags of paper or plastic for packagingمن اجل : اكياس من الورق او البالستيك للتعبئة 

 In the name of: sharekat al alnojoom alameaبأسم : شركة النجوم الالمعه لصناعة وتجارة البالستيك 
lesenaat alblastick 

 Address: al khalilالعنوان : الخليل راس الجورة بالقرب من دائرة السير 

Address for Services:   al khalilعنوان التبليغ : الخليل راس الجورة بالقرب من دائرة السير 

) 393 (

 Trade Mark No.: 30005العالمة التجارية رقم : 30005 
 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 25/09/2016التاريخ : 2016/09/25 
 In Respect of: dieatry supplement-herbal teaمن اجل : مكمالت غذائية /شاي اعشاب 

 In the name of: abudayyeh pharmafacicalبأسم : شركة ابو دية لتوزيع االدوية 
distcompany 

 Address: al khalilالعنوان : الخليل حلحول 

Address for Services:   al khalilعنوان التبليغ : الخليل حلحول 

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية 
واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

) 394 (

 Trade Mark No.: 30006العالمة التجارية رقم : 30006 
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 In Class: 25في الصنف : 25 
 Date: 25/09/2016التاريخ : 2016/09/25 

 In Respect of: shoesمن اجل : االحذية 

 In the name of: mohammed khader f ajlounyبأسم : محمد خضر فهمي العجلوني 

 Address: al khalilالعنوان : الخليل 2238215 

Address for Services:   al khalilعنوان التبليغ : الخليل 2238215 

) 395 (

 Trade Mark No.: 30007العالمة التجارية رقم : 30007 
 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 25/09/2016التاريخ : 2016/09/25 
 In Respect of: Clothing, footwear, headgearمن اجل : المالبس ولباس القدم واغطية الراس 

 In the name of: sharikat shawer llalbissahبأسم : شركة شاور لاللبسة الداخلية 
aldakhliah 

 Address: al khalil ein saraالعنوان : الخليل عين سارة الحرس 0599300009 

Address for Services:   al khalil ein saraعنوان التبليغ : الخليل عين سارة الحرس 0599300009 

) 396 (

 Trade Mark No.: 30008العالمة التجارية رقم : 30008 
 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 27/09/2016التاريخ : 2016/09/27 
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االعمال  وتوجيه  وادارة  واالعالن  الدعاية  خدمات   : اجل  من 
وتفعيل النشاط المكتبي 

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

 In the name of: Sharekat Mazaj Liltejara Alamahبأسم : شركة مزاج للتجارة العامة مساهمة خصوصية 
Mosahama Khososiya 

 Address: Gaza Alnaseer Moqabel Almogama›aالعنوان : غزة/النصر/مقابل المجمع االيطالي 

الرموني  -عمارة  الزهراء  شارع  الله-  رام   : التبليغ  عنوان 
 0595323435

Address for Services:  

) 397 (

 Trade Mark No.: 30009العالمة التجارية رقم : 30009 
 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 27/09/2016التاريخ : 2016/09/27 
وااليواء  والمشروبات  االطعمة  توفير  خدمات   : اجل  من 

المؤقت وما يندرج تحتها 
In Respect of: Services for providing food and 
drink; temporary accomodation. 

 In the name of: Sharekat Mazaj Liltejara Alamahبأسم : شركة مزاج للتجارة العامة مساهمة خصوصية 
Mosahama Khososiya 

 Address: Gaza Alnaseer Moqabel Almogama›aالعنوان : غزة/النصر/مقابل المجمع االيطالي 

الرموني  -عمارة  الزهراء  شارع  الله-  رام   : التبليغ  عنوان 
 0595323435

Address for Services:  

) 398 (

 Trade Mark No.: 30010العالمة التجارية رقم : 30010 
 In Class: 35في الصنف : 35 
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 Date: 27/09/2016التاريخ : 2016/09/27 
االعمال  وتوجيه  وادارة  واالعالن  الدعاية  خدمات   : اجل  من 

وتفعيل النشاط المكتبي 
In Respect of: Advertising; business management; 
business administration; office functions. 

 In the name of: Sharekat Mazaj Liltejara Alamahبأسم : شركة مزاج للتجارة العامة مساهمة خصوصية 
Mosahama Khososiya 

 Address: Gaza Alnaseer Moqabel Almogama›aالعنوان : غزة/النصر/مقابل المجمع االيطالي 

الرموني  -عمارة  الزهراء  شارع  الله-  رام   : التبليغ  عنوان 
 0595323435

Address for Services:  

) 399 (

 Trade Mark No.: 30011العالمة التجارية رقم : 30011 
 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 27/09/2016التاريخ : 2016/09/27 
وااليواء  والمشروبات  االطعمة  توفير  خدمات   : اجل  من 

المؤقت وما يندرج تحتها 
In Respect of: Services for providing food and 
drink; temporary accomodation. 

 In the name of: Sharekat Mazaj Liltejara Alamahبأسم : شركة مزاج للتجارة العامةمساهمة خصوصية 
Mosahama Khososiya 

 Address: Gaza Alnaseer Moqabel Almogama›aالعنوان : غزة/النصر/مقابل المجمع االيطالي 

الرموني  -عمارة  الزهراء  شارع  الله-  رام   : التبليغ  عنوان 
 0595323435

Address for Services:  

) 400 (

 Trade Mark No.: 30012العالمة التجارية رقم : 30012 
 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 27/09/2016التاريخ : 2016/09/27 
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وااليواء  والمشروبات  االطعمة  توفير  خدمات   : اجل  من 
المؤقت وما يندرج تحتها 

In Respect of: Services for providing food and 
drink; temporary accomodation. 

 In the name of: Sharekat Mazaj Liltejara Alamahبأسم : شركة مزاج للتجارة العامةمساهمة خصوصية 
Mosahama Khososiya 

 Address: Gaza Alnaseer Moqabel Almogama›aالعنوان : غزة/النصر/مقابل المجمع االيطالي 

الرموني  -عمارة  الزهراء  شارع  الله-  رام   : التبليغ  عنوان 
 0595323435

Address for Services:  

) 401 (

 Trade Mark No.: 30013العالمة التجارية رقم : 30013 
 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 27/09/2016التاريخ : 2016/09/27 
من اجل : خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعممال 

وتفعيل النشاط المكتبي 
In Respect of: Advertising; business management; 
business administration; office functions. 

 In the name of: Sharekat Mazaj Liltejara Alamahبأسم : شركة مزاج للتجارة العامة مساهمة خصوصية 
Mosahama Khososiya 

 Address: Gaza Alnaseer Moqabel Almogama›aالعنوان : غزة/النصر/مقابل المجمع االيطالي 

الرموني  -عمارة  الزهراء  شارع  الله-  رام   : التبليغ  عنوان 
 0595323435

Address for Services:  

) 402 (

 Trade Mark No.: 30014العالمة التجارية رقم : 30014 
 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 27/09/2016التاريخ : 2016/09/27 
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وااليواء  والمشروبات  االطعمة  توفير  خدمات   : اجل  من 
المؤقت وما يندرج تحتها 

In Respect of: Services for providing food and 
drink; temporary accomodation. 

 In the name of: Sharekat Mazaj Liltejara Alamahبأسم : شركة مزاج للتجارة العامة مساهمة خصوصية 
Mosahama Khososiya 

 Address: Gaza Alnaseer Moqabel Almogama›aالعنوان : غزة/النصر/مقابل المجمع االيطالي 

الرموني  -عمارة  الزهراء  شارع  الله-  رام   : التبليغ  عنوان 
 0595323435

Address for Services:  

) 403 (

 Trade Mark No.: 30015العالمة التجارية رقم : 30015 
 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 27/09/2016التاريخ : 2016/09/27 
االعمال  وتوجيه  وادارة  واالعالن  الدعاية  خدمات   : اجل  من 

وتفعيل النشاط المكتبي 
In Respect of: Advertising; business management; 
business administration; office functions. 

 In the name of: Sharekat Mazaj Liltejara Alamahبأسم : شركة مزاج للتجارة العامة مساهمة خصوصية 
Mosahama Khososiya 

 Address: Gaza Alnaseer Moqabel Almogama›aالعنوان : غزة/النصر/مقابل المجمع االيطالي 

الرموني  -عمارة  الزهراء  شارع  الله-  رام   : التبليغ  عنوان 
 0595323435

Address for Services:  

) 404 (

 Trade Mark No.: 30016العالمة التجارية رقم : 30016 
 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 27/09/2016التاريخ : 2016/09/27 
االعمال  وتوجيه  وادارة  واالعالن  الدعاية  خدمات   : اجل  من 

وتفعيل النشاط المكتبي 
In Respect of: Advertising; business management; 
business administration; office functions 
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 In the name of: Sharekat Hard Rok Lil Tejaraبأسم : شركة هارد روك للتجارة العامة والمقاوالت 
Alamah Wel Mokawalat 

 Address: Gaza Alnaseer Moqabel Almogama›aالعنوان : غزة شارع النصر 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام 
ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

) 405 (

 Trade Mark No.: 30017العالمة التجارية رقم : 30017 
 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 27/09/2016التاريخ : 2016/09/27 
المصنوعة  والمنتوجات  المقوى  والورق  الورق   : اجل  من 
المطبوعات   ، أخرى  فئات  في  واردة  وغير  المواد  هذه  من 
 ، القرطاسية   ، الفوتوغرافية  الصور   ، الكتب  تجليد  مواد   ،
 ، مواد اللصق المستعملة في القرطاسية أو لغايات منزلية 
الكاتبة  ، اآلالت  التلوين  أو  ، فراشي الدهان  الفنانين  ومواد 
والتدريس  التوجيه  مواد   ، االثاث(  )عدا  المكتبية  واللوازم 
الواردة  ، )غير  البالستيكية  التغليف  ، مواد   ) )عدا االجهزة 
في فئات أخرى ( ، حروف الطباعة ، الكليشيهات )الراسمات( 

In Respect of: Paper, cardboard and goods made 
from these materials, not included in other classes; 
printed matter; bookbinding material; photographs; 
stationery; adhesives for stationery or household 
purposes; artists’ materials; paint brushes; typewriters 
and office requisites (except furniture); instructional 
and teaching material (except apparatus); plastic 
materials for packaging (not included in other 
classes); printers’ type; printing blocks. 

 In the name of: Sharekat Hard Rok Liltejaraبأسم : شركة هاردروك للتجارة العامة والمقاوالت 
Alamah Wel Mokawalat 

 Address: Gaza Alnaseer Moqabel Almogama›aالعنوان : غزة النصر مقابل المجمع االيطالي 

الرموني  -عمارة  الزهراء  شارع  الله-  رام   : التبليغ  عنوان 
 0595323435

Address for Services:  

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام 
ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

) 406 (

 Trade Mark No.: 30018العالمة التجارية رقم : 30018 
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 In Class: 25في الصنف : 25 
 Date: 27/09/2016التاريخ : 2016/09/27 

 In Respect of: Footwearمن اجل : البسة القدم واالحذية 

 In the name of: Nine West Development LLCبأسم : ناين ويست ديفيلوبمانت ال ال سي 

 10018 نيويورك  نيويورك,  برودويه,   1411  : العنوان 
الواليات المتحدة االمريكية 

Address: 1411 Broadway, New York, New York 
10018 USA 

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

Address for Services:  

) 407 (

 Trade Mark No.: 30019العالمة التجارية رقم : 30019 
 In Class: 18في الصنف : 18 

 Date: 27/09/2016التاريخ : 2016/09/27 
 In Respect of: Handbags; Wallets; Clutchesمن اجل : حقائب اليد, المحافظ, حقائب اليد الصغيرة 

 In the name of: Nine West Development LLCبأسم : ناين ويست ديفيلوبمانت ال ال سي 

 10018 نيويورك  نيويورك,  برودويه,   1411  : العنوان 
الواليات المتحدة االمريكية 

Address: 1411 Broadway, New York, New York 
10018 USA 

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

Address for Services:  

) 408 (

 Trade Mark No.: 30020العالمة التجارية رقم : 30020 
 In Class: 12في الصنف : 12 

 Date: 27/09/2016التاريخ : 2016/09/27 
ذات  المركبات  البري,  النقل  اجهزة  المركبات,   : اجل  من 

المحركات وقطع غيارها واكسسواراتها 
In Respect of: Vehicles; Apparatus for locomotion 
by land; Automobiles; Parts and fittings for 
vehicles 

 .In the name of: SEAT, S.Aبأسم : سيات, اس.ايه. 

مارتوريل,   08760  ,585 ام.  كي  ايه2-,  اوتوفيا   : العنوان 
برشلونة, اسبانيا 

Address: Autovia A-2, Km. 585, 08760 
MARTORELL, BARCELONA, SPAIN 
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 AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800  : التبليغ  عنوان 
 Al-Beereh

Address for Services:  

) 409 (

 Trade Mark No.: 30022العالمة التجارية رقم : 30022 
 In Class: 4في الصنف : 4 

 Date: 28/09/2016التاريخ : 2016/09/28 
من اجل : زيوت وشحوم صناعية ، مزلقات،مركبات امتصاص 
وترطيب وتثبيت الغبار، وقود)بما في ذلك وقود المركبات(، 

مواد اضاءة ، شموع وفتائل لالضائة. 

In Respect of: : Industrial oils and greases; 
lubricants; dust absorbing, wetting and binding 
compositions; fuels (including motor spirit) and 
illuminants; candles and wicks for lighting 

 In the name of: sharekat kam tek lle-ziotبأسم : شركة كام تك للزيوت 

 Address: ramallah- ‹Ayn Yabrudالعنوان : رام الله- عين يبرود 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام الله / شارع الزهراء - عمارة الرموني 

) 410 (

 Trade Mark No.: 30023العالمة التجارية رقم : 30023 
 In Class: 4في الصنف : 4 

 Date: 28/09/2016التاريخ : 2016/09/28 
من اجل : زيوت وشحوم صناعية ، مزلقات،مركبات امتصاص 
وترطيب وتثبيت الغبار، وقود)بما في ذلك وقود المركبات(، 

مواد اضاءة ، شموع وفتائل لالضائة. 

In Respect of: : Industrial oils and greases; 
lubricants; dust absorbing, wetting and binding 
compositions; fuels (including motor spirit) and 
illuminants; candles and wicks for lighting 

 In the name of: sharekat kam tek lle-ziotبأسم : شركة كام تك للزيوت 

 Address: ramallah- ‹Ayn Yabrudالعنوان : رام الله- عين يبرود 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام الله / شارع الزهراء - عمارة الرموني 
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) 411 (

 Trade Mark No.: 30024العالمة التجارية رقم : 30024 
 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 29/09/2016التاريخ : 2016/09/29 
االصطناعية،  والقهوة  والكاكاو  والشاي  القهوة   : اجل  من 
المصنوعة  والمستحضرات  الدقيق  والساغو،  ،التابيكو  االرز 
المثلجة،  الحلويات  والحلويات،  والفطائر  الخبز  الحبوب،  من 
عسل النحل والعسل االسود، الخميرة ومسحوق الخبيز، الملح، 
الخردل، الخل والصلصات )التوابل(، البهارات، البهارات، الثلج 

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

 In the name of: BASSAM SHAFIQ MAHMOUDبأسم : بسام شفيق محمود ازحيمان 
IZHIMAN 

 .Address: AL BIREH, WAKALAT STالعنوان : البيرة شارع الوكاالت 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : البيرة شارع االرسال عمارة التايجر ط7 

) 412 (

 Trade Mark No.: 30025العالمة التجارية رقم : 30025 
 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 29/09/2016التاريخ : 2016/09/29 
االيواء  والمشروبات،  االطعمة  توفير  خدمات   : اجل  من 

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

 In the name of: sharekat R. I and b lal tatwer oبأسم : شركة ار اي اند بي للتطوير واالنشاءات 
alanshaat 

 Address: AL BIREH BURJ FALASTEENالعنوان : البيرة، برج فلسطين 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : انجاز للمحاماة 



2682017/4/26 العـدد الثامن عشر

) 413 (

 Trade Mark No.: 30026العالمة التجارية رقم : 30026 
 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 29/09/2016التاريخ : 2016/09/29 
االيواء  والمشروبات،  االطعمة  توفير  خدمات   : اجل  من 

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

 In the name of: sharekat R. I and b lal tatwer oبأسم : شركة ار اي اند بي للتطوير واالنشاءات 
alanshaat 

 Address: AL BIREH BURJ FALASTEENالعنوان : البيرة، برج فلسطين 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : البيرة شارع االرسال عمارة التايجر ط7 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام 
ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

) 414 (

 Trade Mark No.: 30028العالمة التجارية رقم : 30028 
 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 29/09/2016التاريخ : 2016/09/29 
االيواء  والمشروبات،  االطعمة  توفير  خدمات   : اجل  من 

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

 In the name of: SHAREKAT R. I AND Bبأسم : شركة ار اي اند بي للتطوير واالنشاءات 
TATWER OALNASHAAT 

 Address: ALBIREH. BURJ FALASTEENالعنوان : البيرة برج فلسطين 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : انجاز للمحاماة 

مشروطة بعدم منح حماية على كلمة فالفل 
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) 415 (

 Trade Mark No.: 30029العالمة التجارية رقم : 30029 
 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 29/09/2016التاريخ : 2016/09/29 
االيواء  والمشروبات،  االطعمة  توفير  خدمات   : اجل  من 

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

 In the name of: SHAREKAT R. I AND Bبأسم : شركة ار اي اند بي للتطوير واالنشاءات 
TATWER OALNASHAAT 

 Address: ALBIREH. BURJ FALASTEENالعنوان : البيرة برج فلسطين 

شارع  البيرة  االستشارية  للخدمات  انجاز   : التبليغ  عنوان 
اإلرسال 

Address for Services:  

) 416 (

 Trade Mark No.: 30030العالمة التجارية رقم : 30030 
 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 29/09/2016التاريخ : 2016/09/29 
االيواء  والمشروبات،  االطعمة  توفير  خدمات   : اجل  من 

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

 In the name of: sharekat R. I and b lal tatwer oبأسم : شركة ار اي اند بي للتطوير واالنشاءات 
alanshaat 

 Address: AL BIREH BURJ FALASTEENالعنوان : البيرة، برج فلسطين 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : البيرة شارع االرسال عمارة التايجر ط7 
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) 417 (

 Trade Mark No.: 30031العالمة التجارية رقم : 30031 
 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 29/09/2016التاريخ : 2016/09/29 
االيواء  والمشروبات،  االطعمة  توفير  خدمات   : اجل  من 

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

 In the name of: SHAREKAT R. I AND Bبأسم : شركة ار اي اند بي للتطوير واالنشاءات 
TATWER OALNASHAAT 

 Address: ALBIREH. BURJ FALASTEENالعنوان : البيرة برج فلسطين 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : انجاز للمحاماة 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام 
ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

) 418 (

 Trade Mark No.: 30032العالمة التجارية رقم : 30032 
 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 29/09/2016التاريخ : 2016/09/29 
االيواء  والمشروبات،  االطعمة  توفير  خدمات   : اجل  من 

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

 In the name of: sharekat R. I and b lal tatwer oبأسم : شركة ار اي اند بي للتطوير واالنشاءات 
alanshaat 

 Address: AL BIREH BURJ FALASTEENالعنوان : البيرة، برج فلسطين 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : انجاز للمحاماة 
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) 419 (

 Trade Mark No.: 30033العالمة التجارية رقم : 30033 
 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 29/09/2016التاريخ : 2016/09/29 
 In Respect of: cosmaticsمن اجل : مواد التجميل 

 In the name of: hazem moh fadel qafeeshaبأسم : حازم محمد فضل عبد الفتاح قفيشة 

 Address: al khalilالعنوان : الخليل شارع وادي التفاح /دوار المنارة 

Address for Services:   al khalilعنوان التبليغ : الخليل شارع وادي التفاح /دوار المنارة 

) 420 (

 Trade Mark No.: 30034العالمة التجارية رقم : 30034 
 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 29/09/2016التاريخ : 2016/09/29 
 In Respect of: shoes and clothesمن اجل : المالبس واالحذية . 

 In the name of: alla ibrahim hamdee qafeshaبأسم : عالء ابراهيم حمدي قفيشة 

 Address: al khalilالعنوان : الخليل عمارة الواحة 

Address for Services:   al khalilعنوان التبليغ : الخليل عمارة الواحة 

) 421 (

 Trade Mark No.: 30035العالمة التجارية رقم : 30035 



2722017/4/26 العـدد الثامن عشر

 In Class: 11في الصنف : 11 
 Date: 03/10/2016التاريخ : 2016/10/03 

الهواء،  والتسخين  والتبريد  التكييف  أجهزة   : اجل  من 
اجهزة تجفيف، اجهزة تحميص، منشآت التبريد والتكييف 
الروائح  ازالة  اجهزة  لالضاءة،  ومنشآت  اجهزة  والتدفئة، 
الكريهة من الجو، الثالجات؛ أفران الطهي الكهربائية؛ أفران 
الغاز، مغاسل، حجرات التبريد وخزائن، لوازم تنظيم الجهزة 
ثالجات  الفريزرات،  التبريد،  غرف  والغاز،  الماء  ومواسير 
الكهربائية،  الطهي  أجهزة  الشوايات،  المقالي،  العرض، 

أجهزة الطهي بالغاز 

In Respect of: Air conditioning apparatus, 
air cooling apparatus, air heating apparatus, 
desiccating apparatus, roasters, air conditioning 
installations, air cooling installations, heating 
installations, lighting apparatus and installations, 
air deodorising apparatus, refrigerators, electric 
cooking ovens, gas ranges, sinks, refrigerating 
cabinets, regulating accessories for water or 
gas apparatus and pipes, cold Rooms, freezers, 
display refrigerators, fryers, grills, electrical 
kitchen equipment, gas kitchen equipment 

 In the name of: ALmadeeneh Engineeringبأسم : شركة المدينة للصناعات الهندسية م.خ.م 
Industries Co. 

المنطقة  السير-  وادي  بيادر  عمان-  االردن-   : العنوان 
الصناعية 

Address: Jordan – Amman – Bayader wadi al 
seer – Industrial Area 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : بيت لحم 

) 422 (

 Trade Mark No.: 30036العالمة التجارية رقم : 30036 
 In Class: 37في الصنف : 37 

 Date: 03/10/2016التاريخ : 2016/10/03 
والتجميع  واالصالح  والتركيب  االنشاء  خدمات   : اجل  من 

والصيانة، خدمات ما بعد البيع 
In Respect of: Building construction service; 
repair, installation, maintenance services, after 
sales service 

 In the name of: ALmadeeneh Engineeringبأسم : شركة المدينة للصناعات الهندسية م.خ.م 
Industries Co. 

المنطقة  السير-  وادي  بيادر  عمان-  االردن-   : العنوان 
الصناعية 

Address: Jordan – Amman – Bayader wadi al 
seer – Industrial Area 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : بيت لحم 
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) 423 (

 Trade Mark No.: 30037العالمة التجارية رقم : 30037 
 In Class: 6في الصنف : 6 

 Date: 03/10/2016التاريخ : 2016/10/03 
من اجل : ألواح بناء معدنية، أعمدة معدنية لإلعالنات، هياكل 
ألمنيوم،  رقائق  ألمنيوم،  معدنية،  بناء  مواد  معدنية،  بناء 
أسالك ألمنيوم، تراكيب من فضة النيكل للمباني أو لألثاث، 
تقوية  مواد  معدنية،  اصطدام  حواجز  المعدني،  االثاث 
معدنية للبناء، لوازم معدنية للمباني، مباني معدنية، مباني 
معدنية متنقلة، سدادات معدنية، صناديق من معادن غير 
طالءات  معدنية،  مرابط  مسامير،  معدنية،  براغي  نفيسة، 
أقفال  لألبواب،  معدنية  أطر  المباني،  و  لإلنشاءات  معدنية 
اطر  لألبواب،  معدنية  تجهيزات  كهربائية(،  )غير  لألبواب 
معدنية لألبواب، مقابض معدنية لألبواب، أرضيات من ألواح 
معدنية، قنوات معدنية لمنشآت التدفئة المركزية، قنوات 
معدنية لمنشآت التهوية والتكييف، رفوف معدنية، رفوف 
سوبر ماركت، رفوف تخزين مستودعات، معدات وتجهيزات 

سوبر ماركت، معدات وتجهيزات مطابخ مركزية 

In Respect of: Building boards of metal, 
advertisement columns of metal, framework of 
metal for building, building materials of metal, 
aluminium, aluminium foil, aluminium wire, 
building or furniture fittings of nickel silver, 
furniture of metal, barriers (Crash-) of metal 
for roads, reinforcing materials of metal for 
building, building of metal, fittings of metal for 
buildings, transportable building of metal, bungs 
of metal, boxes of common metal; screws of 
metal, bolts of metal, fasteners of metal, cladding 
of metal for construction and building, door 
cases of metal, door closers [non-electric], door 
fittings, of metal, door handles of metal, floors 
of metal boards, ventilating and air conditioning 
installations (Ducts of metal for-), shelving 
units, supermarket shelving unit, storage 
racking system, supermarket steel fabrication, 
commercial kitchen steel fabrication 

 In the name of: ALmadeeneh Engineeringبأسم : شركة المدينة للصناعات الهندسية م.خ.م 
Industries Co. 

المنطقة  السير-  وادي  بيادر  عمان-  االردن-   : العنوان 
الصناعية 

Address: Jordan – Amman – Bayader wadi al 
seer – Industrial Area 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : بيت لحم 

) 424 (

 Trade Mark No.: 30038العالمة التجارية رقم : 30038 
 In Class: 33في الصنف : 33 
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 Date: 03/10/2016التاريخ : 2016/10/03 
 In Respect of: Alcoholic beveragesمن اجل : المشروبات الكحولية 

 In the name of: VP Brands International SAبأسم : في بي براندز انترناشونال اس ايه 

 Address: 5 Dunav Blvd, 4003 Plovdiv, Bulgariaالعنوان : 5 دوناف بلفد، 4003 بلوفديف، بلغاريا 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : بيت لحم 

) 425 (

 Trade Mark No.: 30040العالمة التجارية رقم : 30040 
 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 03/10/2016التاريخ : 2016/10/03 
 In Respect of: Human pharmaceuticalمن اجل : المستحضرات الصيدلية البشرية. 

preparations. 
 In the name of: JANSSEN SCIENCESبأسم : جانسن ساينسز ايرلندا يو سي 

IRELAND UC 
العنوان : إيستغيت فيالج، إيستغيت، ليتل ايالند، كاونتي 

كورك، ايرلندا. 
Address: Eastgate Village, Eastgate Little Island 
County Cork, IRELAND 

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

Address for Services:  

) 426 (

 Trade Mark No.: 30041العالمة التجارية رقم : 30041 
 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 03/10/2016التاريخ : 2016/10/03 
 In Respect of: Human pharmaceuticalمن اجل : المستحضرات الصيدلية البشرية. 

preparations. 
 In the name of: JANSSEN SCIENCESبأسم : جانسن ساينسز ايرلندا يو سي 

IRELAND UC 
العنوان : إيستغيت فيالج، إيستغيت، ليتل ايالند، كاونتي 

كورك، ايرلندا. 
Address: Eastgate Village, Eastgate Little Island 
County Cork, IRELAND 

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

Address for Services:  
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) 427 (

 Trade Mark No.: 30042العالمة التجارية رقم : 30042 
 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 03/10/2016التاريخ : 2016/10/03 
 In Respect of: Human pharmaceuticalمن اجل : المستحضرات الصيدلية البشرية. 

preparations. 
 In the name of: JANSSEN SCIENCESبأسم : جانسن ساينسز ايرلندا يو سي 

IRELAND UC 
العنوان : إيستغيت فيالج، إيستغيت، ليتل ايالند، كاونتي 

كورك، ايرلندا. 
Address: Eastgate Village, Eastgate Little Island 
County Cork, IRELAND 

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

Address for Services:  

) 428 (

 Trade Mark No.: 30043العالمة التجارية رقم : 30043 
 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 03/10/2016التاريخ : 2016/10/03 
 In Respect of: Human pharmaceuticalمن اجل : المستحضرات الصيدلية البشرية. 

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

العنوان : شركة من نيوجيرسي وعنوانها ون جونسون اند 
جونسون بالزا، نيو برانزويك، نيو جيرسي، 08933، الواليات 

المتحدة 

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

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

Address for Services:  

) 429 (

 Trade Mark No.: 30044العالمة التجارية رقم : 30044 
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 In Class: 5في الصنف : 5 
 Date: 03/10/2016التاريخ : 2016/10/03 

 In Respect of: Human pharmaceuticalمن اجل : المستحضرات الصيدلية البشرية. 
preparations. 

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

العنوان : شركة من نيوجيرسي وعنوانها ون جونسون اند 
جونسون بالزا، نيو برانزويك، نيو جيرسي، 08933، الواليات 

المتحدة 

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

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

Address for Services:  

) 430 (

 Trade Mark No.: 30045العالمة التجارية رقم : 30045 
 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 03/10/2016التاريخ : 2016/10/03 
 In Respect of: cateringمن اجل : خدمات المطاعم 

 In the name of: ahmad mazen fawzi abu dabaatبأسم : احمد مازن فوزي ابو الضبعات 

 Address: al khalilالعنوان : الخليل واد ابو اكتيلة 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : الخليل دوار المنارة 0595104432 

) 431 (

 Trade Mark No.: 30046العالمة التجارية رقم : 30046 
 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 03/10/2016التاريخ : 2016/10/03 
 In Respect of: Pharmaceutical preparationsمن اجل : مستحضرات صيدالنية 

 In the name of: Takeda Pharmaceutical Companyبأسم : تاكيدا فارماسوتيكال كمبني ليمتد 
Limited 



277 2017/4/26العـدد الثامن عشر

العنوان : 1-1، دوشوماتشي -4كوم، تشو-كو، أوساكا 540-
8645، اليابان 

Address: 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, 
OSAKA 540-8645, Japan 

عنوان التبليغ : : سماس للملكيه الفكريه ص.ب 219 نابلس-
فلسطين 

Address for Services:  

) 432 (

 Trade Mark No.: 30047العالمة التجارية رقم : 30047 
 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 03/10/2016التاريخ : 2016/10/03 
 .In Respect of: Pharmaceutical preparationsمن اجل : مستحضرات صيدالنية 

 In the name of: Takeda Pharmaceutical Company Limitedبأسم : تاكيدا فارماسوتيكال كمبني ليمتد 

العنوان : 1-1، دوشوماتشي -4كوم، تشو-كو، أوساكا 540-
8645، اليابان 

Address: 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, 
OSAKA 540-8645, Japan 

عنوان التبليغ : سماس للملكية الفكرية ص.ب 219 نابلس 
- فلسطين 

Address for Services:  

) 433 (

 Trade Mark No.: 30048العالمة التجارية رقم : 30048 
 In Class: 21في الصنف : 21 

 Date: 03/10/2016التاريخ : 2016/10/03 
من اجل : أواني ، صناديق للحلويات ، صناديق خبز ، هياكل 
نصفية من الخزف الصيني من الفخار أو الزجاج ، صواني ، 
قوالب كيك ، أوعية لالستعمال المنزلي أو للمطبخ ، قوالب 
غير  مجوفة  مقالي   ، فخارية  أواني   ، طهو  أوعية   ، للطهو 
 ، )أواني طهو(  ، صواني شوي  زجاجية  زبديات   ، كهربائية 

مقالي ، طناجر ضغط )أوتوكالفات( غير كهربائية 

In Respect of: Basins [receptacles] , Boxes for 
sweetmeats , Bread bins , Busts of china, terra-
cotta or glass , Cabarets [trays] , Cake molds 
[moulds] , Containers for household or kitchen 
use , Cookery molds [moulds] , Cooking pots , 
Crockery , Deep fryers, non-electric , Glass bowls 
, Griddles [cooking utensils] , Pans (Frying) , 
Pressure cookers [autoclaves], non-electric , 

مساهمة  للتسويق   2000 المسلماني  شركة   : بأسم 
خصوصية 

In the name of: Sharekat Almaslamani Alfeen 
Mosahama Khososiya 
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 Address: Alram Dahiyat Albaredالعنوان : الرام ضاحية البريد 

Address for Services:   Alram Dahiyat Albaredعنوان التبليغ : الرام ضاحية البريد 

) 434 (

 Trade Mark No.: 30049العالمة التجارية رقم : 30049 
 In Class: 21في الصنف : 21 

 Date: 03/10/2016التاريخ : 2016/10/03 
من اجل : أواني ، صناديق للحلويات ، صناديق خبز ، هياكل 
نصفية من الخزف الصيني من الفخار أو الزجاج ، صواني ، 
قوالب كيك ، أوعية لالستعمال المنزلي أو للمطبخ ، قوالب 
غير  مجوفة  مقالي   ، فخارية  أواني   ، طهو  أوعية   ، للطهو 
 ، )أواني طهو(  ، صواني شوي  زجاجية  زبديات   ، كهربائية 

مقالي ، طناجر ضغط )أوتوكالفات( غير كهربائية 

In Respect of: Basins [receptacles] , Boxes for 
sweetmeats , Bread bins , Busts of china, terra-
cotta or glass , Cabarets [trays] , Cake molds 
[moulds] , Containers for household or kitchen 
use , Cookery molds [moulds] , Cooking pots , 
Crockery , Deep fryers, non-electric , Glass bowls 
, Griddles [cooking utensils] , Pans (Frying) , 
Pressure cookers [autoclaves], non-electric , 

مساهمة  للتسويق   2000 المسلماني  شركة   : بأسم 
خصوصية 

In the name of: Sharekat Almaslamani Alfeen 
Mosahama Khososiya 

 Address: Alram Dahiyat Albaredالعنوان : الرام ضاحية البريد 

Address for Services:   Alram Dahiyat Albaredعنوان التبليغ : الرام ضاحية البريد 

) 435 (

 Trade Mark No.: 30050العالمة التجارية رقم : 30050 
 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 03/10/2016التاريخ : 2016/10/03 
 .In Respect of: Datesمن اجل : التمور. 
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والصناعات  لالستثمارت  باك  كرتون  نيو  شركة   : بأسم 
الورقية / . 

In the name of: Sharket New Carton Back Lil 
Estethmarat W Al Senaat Al Waraqeah 

 Address: Ramallah - Palestaineالعنوان : رام الله - فلسطين 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : المحامي بالل كمال - رام الله . 

) 436 (

 Trade Mark No.: 30052العالمة التجارية رقم : 30052 
 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 04/10/2016التاريخ : 2016/10/04 
من اجل : مستحضرات التبييض ومواد أخرى تستعمل في 
غسل وكي المالبس؛ التنظيف، التلميع، مستحضرات الفرك 
مستحضرات  العطرية،  الزيوت  العطور،  الصابون؛  والكشط؛ 

التجميل، لوشن الشعر؛ منظفات االسنان. 

In Respect of: Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; soaps; 
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; 
dentifrices. 

 In the name of: Emper Perfumes & Cosmeticsبأسم : مصنع إيمبر للعطور ومستحضرات التجميل ش.ذ.م.م. 
Factory LLC 

العنوان : أرض رقم تي بي 010106 ، صندوق البريد 27651 
مجمع الصناعات الوطنية ، جبل علي ، دبي ، اإلمارات العربية 

المتحدة 

Address: Plot No. TP 010106, P.O. Box 27651, 
Technopark, Jebel Ali, Dubai, United Arab 
Emirates 

.ب  - ص  الفكرية  للملكية  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
4472 البيرة 

Address for Services:  

) 437 (

 Trade Mark No.: 30053العالمة التجارية رقم : 30053 
 In Class: 2في الصنف : 2 

 Date: 04/10/2016التاريخ : 2016/10/04 
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من اجل : األلواني لرسم الصور . الوان الرسم الزيتي . ألوان 
الرسم المائي . الدهانات المقاومة للنار . دهانات الفنانين 
. دهانات  . دهانات أسبستوس  للبكتيريا  . دهانات مبيدة 
 . الفطري  للنمو  مقاومة  طالءات   . المينا  دهانات   . ألمنيوم 
الدهانات البالتينية الالمعة للسيراميك . الدهانات الفضية 
ِحبر   . الممزوجة  الدهانات   . خزفية  دهانات   . للسيراميك 
للطباعة . خراطيش الحبر المعبأة للطابعات والناسخات . حبر 

الطابعات . حبر النسخ. 

In Respect of: 1.Colors for drawing pictures 2.Oil 
colors 3.Water-colors 4.Fireproof paints 5.Paints 
for artists 6.Bactericidal paints 7.Asbestos paints 
8.Aluminium paints 9.Enamel paints 10.Anti-
fouling paints 11.Glossy platinum paint for 
ceramics 12.Silver paint for ceramics 13.Ceramic 
paints 14.Mixed paints 15.Printing ink 16.Filled 
toner cartridges for printer and photocopiers 
17.Printer ink 18.Copying inks 

 .In the name of: Monami Co., Ltdبأسم : مونامي كو. ، ليمتد 

العنوان : 17، سونغوك - رو، سوجي - غو ، يونغين - سي، 
غيونغي - دو، كوريا 

Address: 17, Songok-ro, Suji-gu, Yongin-si, 
Gyeonggi-do, Republic of Korea 

.ب  - ص  الفكرية  للملكية  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
4472 البيرة 

Address for Services:  

) 438 (

 Trade Mark No.: 30054العالمة التجارية رقم : 30054 
 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 04/10/2016التاريخ : 2016/10/04 
 In Respect of: Maqezineمن اجل : مجله 

 In the name of: Laila Murad Yahia Babaaبأسم : ليلى مراد يحيى بعباع 

 Address: TULKARM-arhitecture Babaaالعنوان : طولكرم-مكتب ابو حبله0599203977- 
0599203977 

 Address for Services:   TULKARM-arhitectureعنوان التبليغ : طولكرم-مكتب ابو حبله0599203977- 
Babaa 0599203977
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام 

ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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) 439 (

 Trade Mark No.: 30056العالمة التجارية رقم : 30056 
 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 04/10/2016التاريخ : 2016/10/04 
 In Respect of: Adveritising business managmantمن اجل : االعالن والنشر وادارة االعمال و المهمات المكتبية . 

busness admenistion office function 
 In the name of: sharekat altag alsehri lirukhamبأسم : شركة التاج السحري للرخام و الجرانيت 

w algranite 
 Address: jenin - amart alwaseemالعنوان : جنين - عمارة الوسيم 

Address for Services:   jenin - amart alwaseemعنوان التبليغ : جنين - عمارة الوسيم 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام 
ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

) 440 (

 Trade Mark No.: 30057العالمة التجارية رقم : 30057 
 In Class: 34في الصنف : 34 

 Date: 04/10/2016التاريخ : 2016/10/04 
 ;In Respect of: Tobacco; smokers’ articlesمن اجل : التبغ ، أدوات المدخنين ، الكبريت 

matches 
 In the name of: “International Masis Tabak” LLCبأسم : 

 0802 زون,  انداستريال  ستر.,  10غورتساراناين   : العنوان 
ماسيس, ارارات ريجون, جمهورية ارمينيا 

Address: 10 Gortsaranayin str., Industrial zone, 
0802 Masis, Ararat region, Republic of Armenia 

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

Address for Services:  
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) 441 (

 Trade Mark No.: 30058العالمة التجارية رقم : 30058 
 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 04/10/2016التاريخ : 2016/10/04 
 In Respect of: Pharmaceuticals, medicalمن اجل : المستحضرات الصيدالنية والطبية. 

preparations. 
 In the name of: Abbott Products Operations AGبأسم : أبوت برودكتس أوبريشنز اي جي 

 Address: Hegenheimermattweg 127, Allschwilالعنوان : هيغنهايمرماتويغ 127، اولشويل 4123، سويسرا 
4123,Switzerland 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، ص.ب 74,رام الله 

) 442 (

 Trade Mark No.: 27820العالمة التجارية رقم : 27820 
 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 20/10/2015التاريخ : 2015/10/20 
الفئة  هذه  وتتعلق  المهنية  واألعمال  اإلعالن   : اجل  من 

بالخدمات التي يؤديها األشخاص والهيئات. 
In Respect of: Advertising; business management; 
business administration; office functions 

 In the name of: ABD Al Rahmaan Ahmadبأسم : عبد الرحمن احمد محمد بلشي 
Mohammad Balshy. 

 Address: Jenin / gabaa - Palestaineالعنوان : جنين - جبع - فلسطين 
 Address for Services:   Jenin / gabaa - Palestaineعنوان التبليغ : جنين - جبع - فلسطين 

) 443 (

 Trade Mark No.: 28399العالمة التجارية رقم : 28399 
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 In Class: 35في الصنف : 35 
 Date: 05/01/2016التاريخ : 2016/01/05 

األعمال  وتوجيه  وإدارة  واإلعالن  الدعاية  خدمات   : اجل  من 
وتفعيل النشاط المكتبي ، خدمات عرض وترويج المنتجات، 
لتمكين  الغير  لصالح  السلع  من  تشكيله  تجميع  خدمات 
توفير  الحاجة(ويمكن  عند  وشرائها  معاينتها  من  الزبائن 
او من خالل  البريدية  الطلبات  الخدمات عبر كاتولجات  هذه 
وسائل االتصال االلكترونية او برامج التسويق التلفزيونية , 
خدمات محالت البيع بالتجزئة ,خدمات محالت البيع بالجملة 
خدمات وكاالت االستيراد والتصدير خدمات عرض وترويج 

المنتجات 

In Respect of: . Advertising; business 
management; business administration; office 
functions, presentation and promotion of 
products, the bringing together of a variety of 
goods, enabling customers to conveniently view 
and purchase those goods; such services may be 
provided through mail order catalogues or by 
means of electronic media or television shopping 
programs, retail services, wholesale services, 
import & export agency services, promotion and 
presentation of goods. 

 In the name of: United Sugar Companyبأسم : الشركة المتحدة للسكر 
العربية  المملكة   21426 جدة   23023 .ب  ص   : العنوان 

السعودية. 
Address: P.O.Box 23023 Jeddah 21426, Saudi 
Arabia 

عنوان التبليغ : سماس للملكية الفكرية ص ب 219 نابلس 
_فلسطبن 

Address for Services:  

) 444 (

 Trade Mark No.: 28682العالمة التجارية رقم : 28682 
 In Class: 44في الصنف : 44 

 Date: 28/02/2016التاريخ : 2016/02/28 
: توفير المعلومات في مجاالت الصّحة والطب في  من اجل 

الفئة 44. 
In Respect of: Providing information in the fields 
of health and medicine in Class 44 

 .In the name of: Coherus BioSciences, Incبأسم : كوهيروس بيوسينسيز، إنك. 

ريدوود   600 درايف، سويت  دولفين  توين   333  : العنوان 
سيتي، سي إيه 94065، الواليات المتحدة االمريكية 

Address: 333 Twin Dolphin Drive, Suite 600 
Redwood City, CA 94065, United States f 
America 

.ب  - ص  الفكرية  للملكية  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
4472 البيرة 

Address for Services:  
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) 445 (

 Trade Mark No.: 29329العالمة التجارية رقم : 29329 
 In Class: 2في الصنف : 2 

 Date: 25/05/2016التاريخ : 2016/05/25 
الحافظة  المواد  اللك؛  طالء  الورنيش،  الدهانات،   : اجل  من 
التلوين؛  مواد  التلف؛  من  الخشب  حفظ  ومواد  الصدأ  من 
المعادن  الخام؛  الطبيعية  الراتنجات  األلوان؛  تثبيت  مواد 
على شكل رقائق ومسحوق للرسامين، فنيي الديكور، فنيي 

الطباعة والفنانين 

In Respect of: Paints, varnishes, lacquers; 
preservatives against rust and against 
deterioration of wood; colorants; mordants; raw 
natural resins; metals in foil and powder form for 
painters, decorators, printers and artists. 

 In the name of: Merck KGaAبأسم : ميرك كي. جي.إيه. إيه. 

العنوان : فرانكفورتر شتراسة 250 ، دي - 64293 دارمشتاد 
، ألمانيا 

Address: Frankfurter Str. 250, 64293 Darmstadt, 
Germany. 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب 4472 البيرة - هاتف رقم 2989760/1 

) 446 (

 Trade Mark No.: 29913العالمة التجارية رقم : 29913 
 In Class: 8في الصنف : 8 

 Date: 31/08/2016التاريخ : 2016/08/31 
من اجل : أدوات يدوية وهي مفاتيح ربط سقاطات، مناشير، 
مفاتيح ربط، مفاتيح ربط، مفكات، مثاقيب، مجموعة مقابس 
ربط  مفاتيح  مجموعة  مقابس،  ربط  مفاتيح  ربط،  مفاتيح 
مقابس و أجزاؤها ، أدوات يدوية و هي أحجار جلخ و عجالت 
األسالك،  معريات  هي  و  يدوية  أدوات   ، يدويًا  تدار  جلخ 
مجزات األسالك، معريات الكيبالت، مجزات الكيبالت، قاطعة 

براغي. 

In Respect of: Hand tools, namely, ratchet 
renches, saws, spanners, wrenches, screwdrivers, 
drills, socket wrench sets, socket wrenches, socket 
wrench sets and parts therefor; Hand tools, namely, 
manually-operated grindstones and grinding 
wheels; Hand tools, namely, wire strippers, wire 
clippers, cable strippers and bolt cutters. 

 In the name of: MIGHTY SEVENبأسم : مايتي سيفن إنترناشيونال كو.، إل تي دي 
INTERNATIONAL CO., LTD 

العنوان : 1 إف .، نو.70-25، كنجوانج آؤ دي.، ووري ديست.، 
تايشونج سيتي 41466، تايوان 

Address: 1F., NO.70-25, QINGGUANG RD., 
WURI DIST., TAICHUNG CITY 41466, 
TAIWAN 
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عنوان التبليغ : ص ب 33 سلفيت هاتف : 092529878 / 
فاكس 092515667 – ب الكتروني 

Address for Services:  

) 447 (

 Trade Mark No.: 30060العالمة التجارية رقم : 30060 
 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 04/10/2016التاريخ : 2016/10/04 
الكمبيوتر  واجهزة  ومعداتها  الخلوية  االجهزه   : اجل  من 
والمساحية  العلميةوالمالحة  واالدوات  واالجهزة  ومعداتها 
الوالسينمائي  الفوتوغرافي  التصوير  وادوات  واجهزة 
الوزن  قياس  وادوات  واجهزة  البصرية  واالدوات  واالجهزة 
واجهزة  والتعليم  واالنقاذ  والمراقبة  واالشارة  والقياس 
او  تنظيم  او  تكثيف  او  تحويل  او  فتح  او  لوصل  وادوات 
التحكم في الطاقة الكهربائية اجهزة تسجيل او ارسال او 
نسخ الصوت او الصور وحامالت بيانات مغناطسية واقراص 
تسجيل ماكينات بيع الية واليات لالجهزة التي تعمل بقطع 
واجهزة  معدات  حاسبة  االت  النقد  تسجيل  واالت  النقد 

حاسوبية لمعالجة البيانات واجهزة اخماد النيران 

In Respect of: Scientific, nautical, surveying, 
electric, photographic, cinematographic,optical, 
weighing, measuring, signalling, checking 
(supervision), life-saving and teaching apparatus 
and instruments; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or 
images; magnetic data carriers, recording discs; 
automatic vending machines and mechanisms 
for coin-operated apparatus; cash registers, 
calculating machines, data processing equipment 
and computers; fire-extinguishing apparatus 

 In the name of: SHAREKET TOUCH TECHبأسم : شركة تتش تك لالستيراد والتجاره 
LELESTERAD WA LELTEGARA 

 - Address: NABLUS - SHARI›A MAKFYEHالعنوان : نابلس - المخفيه - جوال : 0599555303 
JAWWAL : 0599555303 

 Address for Services:   NABLUS - SHARI›Aعنوان التبليغ : نابلس - المخفيه - جوال : 0599555303 
MAKFYEH - JAWWAL : 0599555303

) 448 (

 Trade Mark No.: 30061العالمة التجارية رقم : 30061 
 In Class: 14في الصنف : 14 
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 Date: 05/10/2016التاريخ : 2016/10/05 
من اجل : المعادن النفيسة وكل خليط منها والمعنى بها 
والمجوهرات  الكريمة  واالحجار  والبالتين  والفضة  الذهب 
المصنوعة من من معادن نفيسة أو مطلية بها والمعنى بها 
االذن  ومشابك  والقالئد  الصغيرة  والحلي  والخواتم  االساور 
دبابيس  و  زينة  ودبابيس  واالقراط  أكمام  )مرابط(  وزمامات 
مجوهرات  بكونها  وخواتم  المتدلية  والحلي  العنق  ربطات 
نفيسة  معادن  من  حلي  للزينة؛  ودبابيس  وميداليات 
من  وتماثيل  الصغيرة  والحلي  المجوهرات  طبيعتها  في 
أدوات  نفيسة؛  معادن  من  جذعية  وهياكل  نفيسة  معادن 
واجزائها  الدقيقة  الوقت  قياس  وأدوات  الوقت  قياس 
واكسسواراتها والمعنى بها كرونومترات )موقتات دقيقة( 
وساعات اليد وساعات الجيب وساعات المجوهرات وساعات 
الساعات  وحزام  الساعات  وسوار  الطاولة  وساعات  الحائط 
للساعات  وصناديق  ساعات  وسالسل  الساعات  وكستك 

والساعات الكبيرة، اجزاء للساعات والساعات الكبيرة 

In Respect of: Precious metals and their alloys, 
namely, gold, silver, platinum; precious stones, 
jewelry made of precious metal or coated therewith, 
namely bracelets, rings, charms, necklaces, ear 
clips, cuff-links, earrings, ornamental pins, tie 
pins, pendants, rings being jewelry, medallions, 
brooches; ornaments of precious metal in the 
nature of jewelery, trinkets, statues of precious 
metal, busts of precious metal; horological 
and chronometric instruments and parts and 
accessories thereof, namely, chronometers, wrist 
watches, pocket watches, jewelry watches, wall 
clocks, table clocks, watch bands, watch straps, 
watch bracelets, watch chains, cases for watches 
and clocks, parts for watches and clocks 

بأسم : أوركا تكستيل سانايى في توريزم تيجاريت انونيم 
شيركيتي 

In the name of: Orka Tekstil Sanayi Ve Turizm 
Ticaret Anonim Sirketi 

ياليم سوكاك،  ماهاليسي،  أوكميداني، جورسيل   : العنوان 
رقم 5، شيشلي، اسطنبول، تركيا 

Address: Okmeydani, Gursel Mahallesi,Yalim 
Sokak, No:5 Sisli, Istanbul, Turkey 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : بيت لحم 

) 449 (

 Trade Mark No.: 30062العالمة التجارية رقم : 30062 
 In Class: 18في الصنف : 18 

 Date: 05/10/2016التاريخ : 2016/10/05 
جلود  حيوانات،  جلود  المقلدة،  والجلود  الجلود   : اجل  من 
المتينة؛  جلود  الصناعية،  الجلود  المدبوغة،  الحيوانات 
المواد  أو  المقلدة  والجلود  الجلود  من  المصنوعة  البضائع 
المقلدة والمعنى بها اكياس السفر وحقائب السفر والمحافظ 
من  وصناديق  االطفال  لحمل  الظهر  وحقائب  اليد  وحقائب 
وصناديق  المعايدة  بطاقات  لتخزين  المتين  والجلد  الجلد 

القبعة من الجلد للسفر؛ صناديق للمكياج تباع فارغة،

In Respect of: Leather and imitation leather, 
animal skins; animal hides, artificial leathers, 
stout leathers; goods made of leather, imitation 
leather or synthetic materials, namely, travel bags, 
valises, wallets, handbags, backpacks for carrying 
babies, leather and stout leather boxes for storing 
greeting cards, leather hat boxes for travel;
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 حقائب مساحيق الزينة تباع فارغة، حقائب لمستحضرات 
حقائب  فارغة؛  تباع  العدد  حقائب  فارغة؛  تباع  التجميل 
للكتب؛ حقائب لحمل الوثائق، حقائب االوراق، حقائب ظهر، 
للتسوق، صناديق جلدية  المدرسة، حقائب جلدية  حقائب 
بها  والمعنى  الشمس  المظالت  المظالت،  النقدية؛  لالوراق 
والسروج،  الفروسية  واطقم  السياط  العصي؛  الشمسيات، 

سيور اِلركاب، الجامات الخيل 

make-up cases sold empty, toiletry bags sold empty, 
vanity cases sold empty, tool bags sold empty; book 
bags; carrying cases for documents, briefcases, 
backpacks, school bags, leather shopping bags, 
leather cases for banknotes; Umbrellas, sun 
umbrellas, namely, parasols and canes; Whips, 
harnesses and saddlery, stirrups, horse bridles 

بأسم : أوركا تكستيل سانايى في توريزم تيجاريت انونيم 
شيركيتي 

In the name of: Orka Tekstil Sanayi Ve Turizm 
Ticaret Anonim Sirketi 

ياليم سوكاك،  ماهاليسي،  أوكميداني، جورسيل   : العنوان 
رقم 5، شيشلي، اسطنبول، تركيا 

Address: Okmeydani, Gursel Mahallesi,Yalim 
Sokak, No:5 Sisli, Istanbul, Turkey 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : بيت لحم 

) 450 (

 Trade Mark No.: 30064العالمة التجارية رقم : 30064 
 In Class: 33في الصنف : 33 

 Date: 05/10/2016التاريخ : 2016/10/05 
 In Respect of: Alcoholic beveragesمن اجل : المشروبات الكحولية 

 In the name of: VP Brands International SAبأسم : في بي براندز انترناشونال اس ايه 

 Address: 5 Dunav Blvd, 4003 Plovdiv, Bulgariaالعنوان : 5 دوناف بلفد، 4003 بلوفديف، بلغاريا 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : بيت لحم 

) 451 (

 Trade Mark No.: 30065العالمة التجارية رقم : 30065 
 In Class: 33في الصنف : 33 

 Date: 05/10/2016التاريخ : 2016/10/05 
 In Respect of: Alcoholic beveragesمن اجل : المشروبات الكحولية 

 In the name of: VP Brands International SAبأسم : في بي براندز انترناشونال اس ايه 

 Address: 5 Dunav Blvd, 4003 Plovdiv, Bulgariaالعنوان : 5 دوناف بلفد، 4003 بلوفديف، بلغاريا 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : بيت لحم 
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) 452 (

 Trade Mark No.: 30066العالمة التجارية رقم : 30066 
 In Class: 33في الصنف : 33 

 Date: 05/10/2016التاريخ : 2016/10/05 
 In Respect of: Alcoholic beveragesمن اجل : المشروبات الكحولية 

 In the name of: VP Brands International SAبأسم : في بي براندز انترناشونال اس ايه 

 Address: 5 Dunav Blvd, 4003 Plovdiv, Bulgariaالعنوان : 5 دوناف بلفد، 4003 بلوفديف، بلغاريا 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : بيت لحم 

) 453 (

 Trade Mark No.: 30067العالمة التجارية رقم : 30067 
 In Class: 33في الصنف : 33 

 Date: 05/10/2016التاريخ : 2016/10/05 
 In Respect of: Alcoholic beveragesمن اجل : المشروبات الكحولية 

 In the name of: VP Brands International SAبأسم : في بي براندز انترناشونال اس ايه 

 Address: 5 Dunav Blvd, 4003 Plovdiv, Bulgariaالعنوان : 5 دوناف بلفد، 4003 بلوفديف، بلغاريا 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : بيت لحم 

) 454 (

 Trade Mark No.: 30068العالمة التجارية رقم : 30068 
 In Class: 33في الصنف : 33 

 Date: 05/10/2016التاريخ : 2016/10/05 
 In Respect of: Alcoholic beveragesمن اجل : المشروبات الكحولية 

 In the name of: VP Brands International SAبأسم : في بي براندز انترناشونال اس ايه 

 Address: 5 Dunav Blvd, 4003 Plovdiv, Bulgariaالعنوان : 5 دوناف بلفد، 4003 بلوفديف، بلغاريا 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : بيت لحم 
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) 455 (

 Trade Mark No.: 30069العالمة التجارية رقم : 30069 
 In Class: 33في الصنف : 33 

 Date: 05/10/2016التاريخ : 2016/10/05 
 In Respect of: Alcoholic beveragesمن اجل : المشروبات الكحولية 

 In the name of: VP Brands International SAبأسم : في بي براندز انترناشونال اس ايه 

 Address: 5 Dunav Blvd, 4003 Plovdiv, Bulgariaالعنوان : 5 دوناف بلفد، 4003 بلوفديف، بلغاريا 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : بيت لحم 

) 456 (

 Trade Mark No.: 30070العالمة التجارية رقم : 30070 
 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 05/10/2016التاريخ : 2016/10/05 
األعمال  وتوجيه  وإدارة  واالعالن  الدعاية  خدمات   : اجل  من 

وتفعيل النشاط المكتبي 
In Respect of: Advertising; business management; 
business administration; office functions. 

مساهمة  العامة  والخدمات  للتسويق  وين  شركة   : بأسم 
خصوصية 

In the name of: Sharekat Wein Liltasweeq 
Walkhadamat Alama Mosahama Khososiya 

 Address: Ramallah Almasyonالعنوان : رام الله المصيون 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : شارع االرسال-عمارة اإلسراء 0597140121 

) 457 (

 Trade Mark No.: 30071العالمة التجارية رقم : 30071 



2902017/4/26 العـدد الثامن عشر

 In Class: 43في الصنف : 43 
 Date: 06/10/2016التاريخ : 2016/10/06 

المتنقلة  المقاهي,الكفتيريا,المطاعم   : اجل  من 
بالطعام  المؤقته,)الكنتينات(,التزويد  او 
تقديم  الذاتية,مطاعم  الخدمة  والشراب,المطاعم,مطاعم 

الوجبات الخفيفة 

In Respect of: cafes,cafeterias,canteens,cateri
ng )food and drink-),cooking apparatus rental,of 
restaurants self service self service restaurants 
,snack0 barss 

 In the name of: sharkat mataem zaher el lawzبأسم : شركة مطاعم زهر اللوز 

 Address: palestine, nablus, rafidia st 970العنوان : فلسطين- نابلس-شارع رفيديا الرئيسي 970 

ت   / عنتر  عمارة  سفيان  شارع   _ نابلس   : التبليغ  عنوان 
 092372231

Address for Services:  

) 458 (

 Trade Mark No.: 30073العالمة التجارية رقم : 30073 
 In Class: 31في الصنف : 31 

 Date: 06/10/2016التاريخ : 2016/10/06 
من اجل : منتجات البساتين غير المدرجة في اصناف اخرى, 
الخضروات, محاصيل  نباتات  الطازجة,  والخضروات  الفواكه 

الفواكه, البذور 

In Respect of: Horticultural products, not 
included in other classes; fresh fruits and 
vegetables; vegetable plants; fruit crops; seeds 

 In the name of: Rijk Zwaan Zaadteelt enبأسم : ريجك زوان زادتيلت ان زادهانديل بي.في. 
Zaadhandel B.V. 

العنوان : بورغيميستير كريزيالن 40, 2678 كيه اكس دي 
لير, هولندا 

Address: Burgemeester Crezeelaan 40, 2678 KX 
De Lier, The Netherlands 

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

Address for Services:  

) 459 (

 Trade Mark No.: 30075العالمة التجارية رقم : 30075 
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 In Class: 7في الصنف : 7 
Date: 06/10/2016التاريخ : 2016/10/06 

من اجل : الموتورات الكهربائية ) فيما عدا تلك المستعملة 
تلك  عدا  فيما  التشغيل)  وموتورات  االرضية(  للمركبات 
الكهربائية  القطع  االرضية( ومعدات  للمركبات  المستعملة 
لمحركات  االشعال  ومعدات  الكهربائية  والمولدات 
واجهزة  اشعال  وشمعة  مسخن  وقابس  الداخلية  االحتراق 
والمغناطيس  احساس وموزعات االشعال واسالك االشعال 
ومضخات  الحقن  مضخات  االشعال،  شنعات  وموصالت 
فتحات  وحامالت  السكب  وفتحات  والضابطات  الوقود 
السكب، صمامات اآلالت، مرشحات الوقود ومرشحات الزيوت 
وموتورات هيدرولية  الهواء، مضخات هيدرولية  ومرشحات 
الهيدرولي  المكبس  واسطوانة  هيدروليه  وصمامات 
القيادة  وعجل  هيدرولية  ومرشحات  هيدرولية  ومجمعات 
ادوات  المضغوط  بالهواء  يعمل  ومكبح  مساعدة  قوة  ذات 
خزانات  الهواء  ضاغط  وخصوصا  المضغوط  بالهواء  تعمل 
وشاحنات  المكبح  القيادة  وصمامات  الهوائي  المكبح 
في  المستعملة  االلكترونية  والضابطات  التربينية  العادم 
لصناعة  الضابطة  المحسوبة  االنظمة  وبالتحديد  التصنيع 
ادوات اآلالت وضابطات اللحامبالمقاومة ومقود سرفو الذي ال 
يحتوي على فراشي ومحور دوران المقود وضابطات االنسان 
التي تستعمل  العناصر  المبرمجة،  الدارات  اآللي وضابطات 
وتشمل  االوتوماتيكية  الصناعية  التجميع  عمليات  في 
والمقاعد  العمل  طاوالت  بالتحديد   ( العمل  اماكن  عناصر 
العمل  ومقاعد  والحراسة  االمان  واشكال  اآلالت  واطارات 
ومكابس  الحقائب  وحامالت  خاليا  حاضن  واجزاء  الدوارة 
وخصوصا  التوجيه  وعناصر  االستعمال  ومواد  الطاوالت( 
واالهتزازية  الصناعية  والناقالت  النقل  وحلقات  احزمة 
وادوات قالبة والناقالت( وادوات المعالجة الكهربائية القابلة 
اليدوي  اآللي  لالنسان  والمحاور  القوابص  وتشمل  للبرمجة 
والضابطات االلكترونية لتجميع االوتوماتيكي في العمليات 
والحرارية  الميكانيكية  والتشكيل  الحفر  االت  الصناعية، 
المجمدة،  الغذائية  المواد  تغليف  االت  والكتروكيماوية( 
االدوات الكهربائية وادوات الطاقة وادوات الباء الكهربائية 
وادوات االدخال، آالت المطبخ الكهربائية وتوابعها، الجاليات 
التشغيل  اجهزة  التردد،  العالية  والمولدات  والغساالت 
في  مشمولة  وقطع  اجزاء  الداخلية،  االحتراق  لمحركات 

الصنف 7

In Respect of: Electric motors (other than for 
land vehicles),electric cutting equipment, starting 
motors (other than for land vehicles), electric 
generators, ignition installations for internal 
combustion engines, heater plugs, spark plugs, 
lambda sensors, ignition distributors, ignition 
coils, magnetos, spark plug connectors: injection 
pumps, fuel pumps, governors, nozzles and nozzle 
holders; machine valves; fuel filters, oil filters, 
air filters; hydraulic pumps, hydraulic motors, 
hydraulic valves, hydraulic cylinders, hydraulic 
accumulators, hydraulic filters, power-assisted 
steering, compressed air-brakes, compressed air-
operated equipment, namely air compressors, 
airbrake reservoirs, steering valves, brake 
valves, exhaust turbo-superchchers; electronic 
controls for use in manufacturing, namely 
computer controlled systems for manufacturing 
machine tools, resistance welding controls, 
brushless servo drives and spindle drives, 
robot controls, programmable logic controls; 
modular elements for use in automated assembly 
manufacturing processes, including work place 
elements,(namely work tables and benches, 
machine frames, safety and guard structures, 
swiveling work seats, parts stilloges, case 
lifters, table presses) and materials handling and 
orientation elements,(namely conveyor belts and 
chain, industrial and vibratory conveyors, tipping 
devices, transfer conveyors) and programmable 
electrical handling devices including grippers 
and swivel arm robots and electronic controls for 
automated assembly in manufacturing processes; 
deburring and contouring machines ( mechanical, 
thermal and electrochemical); frozen food 
packaging machines; electric tools, power tools, 
electric building tools, insert tools; electric 
kitchen machines and accessories; dishwashers, 
washing machines, high-frequency generators; 
starting devices for internal combustion engines; 
parts and fittings included in Class 7 for all the 
aforesaid goods
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 In the name of: Shareket Al Melhem Lil Tawzeaa بأسم : شركة الملحم للتوزيع والتسويق
W Al Tasweeq

Address: Palestine - Ramallahالعنوان : رام الله فلسطين

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : بالل كمال، البيرة، مركز البيرة التجاري/ ط6.

) 460 (

 Trade Mark No.: 30076العالمة التجارية رقم : 30076 
 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 09/10/2016التاريخ : 2016/10/09 
 In Respect of: flour and preparations made fromمن اجل : المستحضرات المصنوعه من الحبوب 

cereals 
 In the name of: SHAREKIT AL MADMUOJ ALبأسم : شركة المدموج التجارية 

TEJARAH 
 : Address: NABLUS SHARE› FESAL - TELالعنوان : نابلس - شارع فيصل - تلفون : 0599151030 

0599151030 
عنوان التبليغ : مكتب المحامي عميد صيام - عمارة االسراء 

- تلفون 0599151030 
Address for Services:  

) 461 (

 Trade Mark No.: 30077العالمة التجارية رقم : 30077 
 In Class: 34في الصنف : 34 

 Date: 10/10/2016التاريخ : 2016/10/10 
 ;In Respect of: Tobacco; smokers› articlesمن اجل : التبغ والمعسل وادوات المدخنين واعواد الثقاب 

matches 
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 In the name of: AMEER MONTHER SHAKERبأسم : امير منذر شاكر مسعود 
MASOUD 

 Address: JENIN_SHAREA ABU BAKERالعنوان : جنين_شارع ابو بكر 

 Address for Services:   JENIN_SHAREA ABUعنوان التبليغ : جنين_شارع ابو بكر 
BAKER

) 462 (

 Trade Mark No.: 30078العالمة التجارية رقم : 30078 
 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 09/10/2016التاريخ : 2016/10/09 
واالستطالعات؛  التجارية  البحوث  اإلعالن؛  : وكاالت  اجل  من 
البحوث  إجراء  التجارية؛  والمعلومات  الدليل  وكاالت 
التسويقية؛ خدمات  الدراسات  إجراء  التجارية؛  والمسوحات 
االستيراد  وكاالت  اإلعالنات؛  عرض  البيانات؛  معاجة 
الطلب  حسب  إعالنات  إعداد  السوق؛  أبحاث  والتصدير؛ 
ووضع  إعداد  الطلب؛  حسب  لآلخرين  المنتجات  ترويج  و 
المعلومات  توفير  السلع؛  عرض  الخارجية؛  اإلعالنات 
اإلحصائية ألغراض العمل وألغراض تجارية؛ توزيع العينات؛ 

وكاالت اإلعالنات التلفزيونية 

In Respect of: Advertising agencies; business 
research and surveys; commercial information and 
directory agency; conducting business research 
and surveys; conducting marketing studies; data 
processing services; displaying advertisements; 
export and import agencies; market research; 
preparation of custom advertisements and custom 
promotional products for others; preparing 
and placing outdoor advertisements; product 
demonstration; providing statistical information 
for business and commercial purposes; sample 
distribution; television advertising agencies 

 In the name of: VVETEK TRGOVINA DOOبأسم : فيتيك ترغوفينا دوو 

 ,Address: Dunajska cesta 159, 1000 Ljubljanaالعنوان : دونايسكا تسيستا ، ليوبليانا 159 ، 100 سلوفينيا 
Slovenia 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : بيت لحم 

) 263 (

 Trade Mark No.: 30079العالمة التجارية رقم : 30079 
 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 09/10/2016التاريخ : 2016/10/09 
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من اجل : أجزاء كمبيوتر؛ أجهزة ملحقة بالكمبيوتر؛ برمجيات 
البرامج  األخرى؛  االلكترونية  واألجهزة  الكمبيوتر  ألجهزة 
الذكية؛  الهواتف  النقالة؛  الهواتف  التفاعلية؛  التلفزيونية 
الكمبيوتر اللوحي؛ أجهزة كمبيوتر؛ مفكرة في شكل كمبيوتر 
وأجهزة  وأدوات  معدات  صغير؛  محمول  كمبيوتر  صغير؛ 
لتسجيل وإعادة إنتاج النصوص والصور والصوت والفيديو؛ 
الصوت  وايصال  التلفزيوني  البث  ومعدات  برمجيات 
نظام  أجهزة  التشفير؛  فك  أجهزة  االنترنت؛  عبر  والفيديو 
الترفيه  مركز  الفيديو؛  كاميرات  العالمي؛  الموضع  تحديد 
المنزلي؛ لوحات مفاتيح العاب الفيديو؛ ذراع التحكم؛ لوحة 

ألعاب؛ ساعات ذكية؛ أجهزة الكترونية 

In Respect of: Computer hardware; computer 
peripherals; software for computers and other 
electronic devices; Interactive television 
programming; mobile Phones; smartphones; 
tablet PC; computers; notebooks; netbooks; 
equipments, instruments and devices for record 
and reproduce texts, images, audio and video; 
IPTV OTT management Hardware and Software; 
Set Top Boxes; GPS location devices; Video 
Cameras; Home Entertainment Center; Video 
Game consoles; Joystick; Gamepad; Smartwatch; 
Electronic Devices. 

 In the name of: VVETEK TRGOVINA DOOبأسم : فيتيك ترغوفينا دوو 

 ,Address: Dunajska cesta 159, 1000 Ljubljanaالعنوان : دونايسكا تسيستا ، ليوبليانا 159 ، 100 سلوفينيا 
Slovenia 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : بيت لحم 

) 464 (

 Trade Mark No.: 30082العالمة التجارية رقم : 30082 
 In Class: 39في الصنف : 39 

 Date: 10/10/2016التاريخ : 2016/10/10 
الصغيرة  والعربات  السيارات  واستئجار  تأجير   : اجل  من 
والتركات،  الرباعي  الدفع  وسيارات  الصغيرة  والشاحنات 
والشاحنات  الصغيرة  والعربات  السيارات  واستئجار  تأجير 
قصيرة،  لمدة  والتركات  الرباعي  الدفع  وسيارات  الصغيرة 
والشاحنات  الصغيرة  والعربات  السيارات  حجز  خدمات 
و/او  للتأجير  والتركات  الرباعي  الدفع  وسيارات  الصغيرة 

االستئجار. 

In Respect of: Rental and leasing of cars, mini-
vans, cargo vans, SUVs and trucks; short-term 
rental and leasing of cars, mini-vans, cargo vans, 
SUVs and trucks; reservation services for cars, 
mini-vans, cargo vans, SUVs and trucks for 
rental and/or leasing. 

 ,In the name of: ENTERPRISE HOLDINGSبأسم : انتربرايس هولدينغز، اينك. 
INC. 

بارك  كوربوريت   600 ميسوري،  والية  من  شركة   : العنوان 
المتحدة  الواليات   ،63105 ميسوري  لويس،  سانت  درايف، 

االمريكية 

Address: A corporation of the State of Missouri, 
600 Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 
63105, U.S.A. 

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

Address for Services:  



295 2017/4/26العـدد الثامن عشر

) 465 (

 Trade Mark No.: 30083العالمة التجارية رقم : 30083 
 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 10/10/2016التاريخ : 2016/10/10 
 In Respect of: food and beverage serviceمن اجل : النزالء ، خدمات الفنادق االكل والشرب والمبيت 

,hospitality hotel service for tourist and pilgrims 
 In the name of: SHAREKAT WHITE DIAMONDبأسم : شركة وايت دايموند 

 Address: Bethlehemالعنوان : بيت لحم - فلسطين 

Address for Services:   Bethlehemعنوان التبليغ : بيت لحم - فلسطين 

) 466 (

 Trade Mark No.: 30084العالمة التجارية رقم : 30084 
 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 10/10/2016التاريخ : 2016/10/10 
وأغذية  مواد  طبية،  لغايات  مستحضرات صحية   : اجل  من 
للرضع  وأغذية  البيطري  أو  الطبي  لالستعمال  معدة  حمية 
والحيوان،  لإلنسان  الغذائية  للحمية  مكمالت  واألطفال، 
مكمالت زاللية للحمية الغذائية، مواد غذائية زاللية لغايات 
الجينات،  على  تحتوي  الغذائية  للحمية  مكمالت  طبية، 
حبوب كبت الشهية، أغذية حمية معدة لغايات طبية، مواد 
لغايات  مهضمة  عالجات  الطبي،  لالستخدام  معدة  حمية 
صيدالنية، ألياف للحمية الغذائية، ألياف للحمية الغذائية، 
مكمالت للحمية الغذائية تحتوي على بزر الكتان، مكمالت 
مكمالت  الكتان،  بزر  زيت  على  تحتوي  الغذائية  للحمية 
للحمية  مكمالت  جلوكوز،  على  تحتوي  الغذائية  للحمية 
الغذائية تحتوي على ليسيثين، مكمالت للحمية الغذائية 
تحتوي على حبوب اللقاح، مكمالت للحمية الغذائية تحتوي 
مكمالت  بروتينية،  الغذائية  للحمية  مكمالت  العكبر،  على 
للحمية الغذائية تحتوي على جنين القمح، مكمالت للحمية 

الغذائية تحتوي على الخميرة. 

In Respect of: Sanitary preparations for medical 
purpose; dietetics food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals, 
albumin dietary supplements, albuminous 
foodstuffs for medical purposes, alginate dietary 
supplements, appetite suppressant pills, dietetic 
food adapted for medical purposes, dietetic 
substances adapted for medical use, digestives for 
pharmaceutical purposes, fiber (dietary-), fiber 
(dietary-), flaxseed dietary supplements, flaxseed 
for pharmaceutical purposes, flaxseed oil dietary 
supplements, glucose dietary supplements, 
lecithin dietary supplements, pollen dietary 
supplements, propolis dietary supplements, 
protein dietary supplements, wheat germ dietary 
supplements, yeast dietary supplements. 
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 In the name of: Mena Wellness Corpبأسم : شركة مينا ويلنس كورب 

جي  في  تورتوال،  تاون،  روود  شامبرز،  كريغمور   : العنوان 
1110، بريتيش فيرجن آيالندز. 

Address: Craigmuir Chambers, Road Town, 
Tortola, VG 1110, British Virgin Islands 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب: 1591 - رام الله 

) 467 (

 Trade Mark No.: 30085العالمة التجارية رقم : 30085 
 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 10/10/2016التاريخ : 2016/10/10 
وأغذية  مواد  طبية،  لغايات  مستحضرات صحية   : اجل  من 
للرضع  وأغذية  البيطري  أو  الطبي  لالستعمال  معدة  حمية 
والحيوان،  لإلنسان  الغذائية  للحمية  مكمالت  واألطفال، 
مكمالت زاللية للحمية الغذائية، مواد غذائية زاللية لغايات 
الجينات،  على  تحتوي  الغذائية  للحمية  مكمالت  طبية، 
حبوب كبت الشهية، أغذية حمية معدة لغايات طبية، مواد 
لغايات  مهضمة  عالجات  الطبي،  لالستخدام  معدة  حمية 
صيدالنية، ألياف للحمية الغذائية، ألياف للحمية الغذائية، 
مكمالت للحمية الغذائية تحتوي على بزر الكتان، مكمالت 
مكمالت  الكتان،  بزر  زيت  على  تحتوي  الغذائية  للحمية 
للحمية  مكمالت  جلوكوز،  على  تحتوي  الغذائية  للحمية 
الغذائية تحتوي على ليسيثين، مكمالت للحمية الغذائية 
تحتوي على حبوب اللقاح، مكمالت للحمية الغذائية تحتوي 
مكمالت  بروتينية،  الغذائية  للحمية  مكمالت  العكبر،  على 
للحمية الغذائية تحتوي على جنين القمح، مكمالت للحمية 

الغذائية تحتوي على الخميرة. 

In Respect of: Sanitary preparations for medical 
purpose; dietetics food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals, 
albumin dietary supplements, albuminous 
foodstuffs for medical purposes, alginate dietary 
supplements, appetite suppressant pills, dietetic 
food adapted for medical purposes, dietetic 
substances adapted for medical use, digestives for 
pharmaceutical purposes, fiber (dietary-), fiber 
(dietary-), flaxseed dietary supplements, flaxseed 
for pharmaceutical purposes, flaxseed oil dietary 
supplements, glucose dietary supplements, 
lecithin dietary supplements, pollen dietary 
supplements, propolis dietary supplements, 
protein dietary supplements, wheat germ dietary 
supplements, yeast dietary supplements. 

 In the name of: Mena Wellness Corpبأسم : شركة مينا ويلنس كورب 

جي  في  تورتوال،  تاون،  روود  شامبرز،  كريغمور   : العنوان 
1110، بريتيش فيرجن آيالندز. 

Address: Craigmuir Chambers, Road Town, 
Tortola, VG 1110, British Virgin Islands 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب: 1591 - رام الله 
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) 468 (

 Trade Mark No.: 30086العالمة التجارية رقم : 30086 
 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 10/10/2016التاريخ : 2016/10/10 
وأغذية  مواد  طبية،  لغايات  مستحضرات صحية   : اجل  من 
للرضع  وأغذية  البيطري  أو  الطبي  لالستعمال  معدة  حمية 
والحيوان،  لإلنسان  الغذائية  للحمية  مكمالت  واألطفال، 
مكمالت زاللية للحمية الغذائية، مواد غذائية زاللية لغايات 
الجينات،  على  تحتوي  الغذائية  للحمية  مكمالت  طبية، 
حبوب كبت الشهية، أغذية حمية معدة لغايات طبية، مواد 
لغايات  مهضمة  عالجات  الطبي،  لالستخدام  معدة  حمية 
صيدالنية، ألياف للحمية الغذائية، ألياف للحمية الغذائية، 
مكمالت للحمية الغذائية تحتوي على بزر الكتان، مكمالت 
مكمالت  الكتان،  بزر  زيت  على  تحتوي  الغذائية  للحمية 
للحمية  مكمالت  جلوكوز،  على  تحتوي  الغذائية  للحمية 
الغذائية تحتوي على ليسيثين، مكمالت للحمية الغذائية 
تحتوي على حبوب اللقاح، مكمالت للحمية الغذائية تحتوي 
مكمالت  بروتينية،  الغذائية  للحمية  مكمالت  العكبر،  على 
للحمية الغذائية تحتوي على جنين القمح، مكمالت للحمية 

الغذائية تحتوي على الخميرة. 

In Respect of: Sanitary preparations for medical 
purpose; dietetics food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals, 
albumin dietary supplements, albuminous 
foodstuffs for medical purposes, alginate dietary 
supplements, appetite suppressant pills, dietetic 
food adapted for medical purposes, dietetic 
substances adapted for medical use, digestives for 
pharmaceutical purposes, fiber (dietary-), fiber 
(dietary-), flaxseed dietary supplements, flaxseed 
for pharmaceutical purposes, flaxseed oil dietary 
supplements, glucose dietary supplements, 
lecithin dietary supplements, pollen dietary 
supplements, propolis dietary supplements, 
protein dietary supplements, wheat germ dietary 
supplements, yeast dietary supplements. 

 In the name of: Mena Wellness Corpبأسم : شركة مينا ويلنس كورب 

جي  في  تورتوال،  تاون،  روود  شامبرز،  كريغمور   : العنوان 
1110، بريتيش فيرجن آيالندز. 

Address: Craigmuir Chambers, Road Town, 
Tortola, VG 1110, British Virgin Islands 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب: 1591 - رام الله 

) 469 (

 Trade Mark No.: 30087العالمة التجارية رقم : 30087 
 In Class: 41في الصنف : 41 
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 Date: 10/10/2016التاريخ : 2016/10/10 
األنشطة  الترفيه،  التدريب،  والتهذيب،  التعليم   : اجل  من 
الرياضية والثقافية، تنظيم وإدارة الحلقات الدراسية، تنظيم 
وإدارة الندوات، تنظيم وإدارة ورشات العمل )تدريب(، إقامة 
دورات  االجتماعات،  وإدارة  تنظيم  بدنية،  لياقة  حصص 
أو  تعليمية  )نصائح  المهني  التوجه  بالمراسلة،  دراسية 
النوادي  خدمات  البدنية،  الرياضة  تعليمات  تدريبية(، 
الصحة(،  على  والحفاظ  البدنية  للياقة  )تدريب  الصحية 

تنظيم وإدارة ورشات العمل )تدريب(. 

In Respect of: Education, providingof training, 
entertainment, sporting and cultural activities, 
arranging and conducting of seminars, arranging 
and conducting of symposiums, arranging and 
conducting of workshops (training), conducting 
fitness classes, congresses (arranging and 
conducting of___) correspondence courses, 
guidance (vocational__) (education or training 
advice), gymnastic instruction, health and fitness 
training), workshops (arranging and conducting 
of __) (training). 

 In the name of: Mena Wellness Corpبأسم : شركة مينا ويلنس كورب 

جي  في  تورتوال،  تاون،  روود  شامبرز،  كريغمور   : العنوان 
1110، بريتيش فيرجن آيالندز. 

Address: Craigmuir Chambers, Road Town, 
Tortola, VG 1110, British Virgin Islands 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب: 1591 - رام الله 

) 470 (

 Trade Mark No.: 30088العالمة التجارية رقم : 30088 
 In Class: 41في الصنف : 41 

 Date: 10/10/2016التاريخ : 2016/10/10 
األنشطة  الترفيه،  التدريب،  والتهذيب،  التعليم   : اجل  من 
الرياضية والثقافية، تنظيم وإدارة الحلقات الدراسية، تنظيم 
وإدارة الندوات، تنظيم وإدارة ورشات العمل )تدريب(، إقامة 
دورات  االجتماعات،  وإدارة  تنظيم  بدنية،  لياقة  حصص 
أو  تعليمية  )نصائح  المهني  التوجه  بالمراسلة،  دراسية 
النوادي  خدمات  البدنية،  الرياضة  تعليمات  تدريبية(، 
الصحة(،  على  والحفاظ  البدنية  للياقة  )تدريب  الصحية 

تنظيم وإدارة ورشات العمل )تدريب(. 

In Respect of: Education, providingof training, 
entertainment, sporting and cultural activities, 
arranging and conducting of seminars, arranging 
and conducting of symposiums, arranging and 
conducting of workshops (training), conducting 
fitness classes, congresses (arranging and 
conducting of___) correspondence courses, 
guidance (vocational__) (education or training 
advice), gymnastic instruction, health and fitness 
training), workshops (arranging and conducting 
of __) (training). 

 In the name of: Mena Wellness Corpبأسم : شركة مينا ويلنس كورب 

جي  في  تورتوال،  تاون،  روود  شامبرز،  كريغمور   : العنوان 
1110، بريتيش فيرجن آيالندز. 

Address: Craigmuir Chambers, Road Town, 
Tortola, VG 1110, British Virgin Islands 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب: 1591 - رام الله 
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) 471 (

 Trade Mark No.: 30089العالمة التجارية رقم : 30089 
 In Class: 41في الصنف : 41 

 Date: 10/10/2016التاريخ : 2016/10/10 
األنشطة  الترفيه،  التدريب،  والتهذيب،  التعليم   : اجل  من 
الرياضية والثقافية، تنظيم وإدارة الحلقات الدراسية، تنظيم 
وإدارة الندوات، تنظيم وإدارة ورشات العمل )تدريب(، إقامة 
دورات  االجتماعات،  وإدارة  تنظيم  بدنية،  لياقة  حصص 
أو  تعليمية  )نصائح  المهني  التوجه  بالمراسلة،  دراسية 
النوادي  خدمات  البدنية،  الرياضة  تعليمات  تدريبية(، 
الصحة(،  على  والحفاظ  البدنية  للياقة  )تدريب  الصحية 

تنظيم وإدارة ورشات العمل )تدريب(. 

In Respect of: Education, providingof training, 
entertainment, sporting and cultural activities, 
arranging and conducting of seminars, arranging 
and conducting of symposiums, arranging and 
conducting of workshops (training), conducting 
fitness classes, congresses (arranging and 
conducting of___) correspondence courses, 
guidance (vocational__) (education or training 
advice), gymnastic instruction, health and fitness 
training), workshops (arranging and conducting 
of __) (training). 

 In the name of: Mena Wellness Corpبأسم : شركة مينا ويلنس كورب 

جي  في  تورتوال،  تاون،  روود  شامبرز،  كريغمور   : العنوان 
1110، بريتيش فيرجن آيالندز. 

Address: Craigmuir Chambers, Road Town, 
Tortola, VG 1110, British Virgin Islands 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب: 1591 - رام الله 

) 472 (

 Trade Mark No.: 30090العالمة التجارية رقم : 30090 
 In Class: 6في الصنف : 6 

 Date: 10/10/2016التاريخ : 2016/10/10 
درابزين  معدنية  ابواب  لالبواب  معدنية  اطر   : اجل  من 

سياجي معدني 
In Respect of: doors cases of metal doors of metal 
,guard rails of metal 

 In the name of: sharekat al sulaimaneyeh lalsenaaبأسم : شركة السليمانية للصناعة واالستثمار 
waestithmar 

 Address: hebronالعنوان : الخليل /شارع الجامعة 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : الخليل - رأس الجورة - مقابل جامع الشعراوي 
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) 473 (

 Trade Mark No.: 30091العالمة التجارية رقم : 30091 
 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 10/10/2016التاريخ : 2016/10/10 
 In Respect of: milk productsمن اجل : منتجات االلبان 

 In the name of: sharekat halablemantajat al albanبأسم : شركة حلب لمنتوجات االلبان والمواد الغذائية 
wamuad gethaialh 

 Address: hebronالعنوان : الخليل دوار المنارة 

المنارة  عمارة  المنارة  دوار  الخليل   : التبليغ  عنوان 
 0599366645

Address for Services:  

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية 
واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

) 474 (

 Trade Mark No.: 30092العالمة التجارية رقم : 30092 
 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 11/10/2016التاريخ : 2016/10/11 
 In Respect of: .Beersمن اجل : البيرة. 

 In the name of: Anheuser-Busch, LLCبأسم : أنهيوسير - بوستش، إل إل سي 

لويس-ميسوري  -سانت  بليس  بوستش  ون   : العنوان 
-63118الواليات المتحدة األمريكية 

Address: One Busch Place-St. Louis-Missouri 
63118-United States of America 

عنوان التبليغ : سماس للملكيه الفكريه ص.ب 219 نابلس- 
فلسطين 

Address for Services:  
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) 475 (

 Trade Mark No.: 30093العالمة التجارية رقم : 30093 
 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 11/10/2016التاريخ : 2016/10/11 
 .In Respect of: Pharmaceutical preparationsمن اجل : مستحضرات صيدالنية 

 In the name of: Takeda Pharmaceutical Companyبأسم : تاكيدا فارماسوتيكال كمبني ليمتد 
Limited, 

العنوان : 1-1، دوشوماتشي -4كوم، تشو-كو، أوساكا 540-
8645، اليابان. 

Address: 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, 
OSAKA 540-8645, Japan 

عنوان التبليغ : سماس للملكيه الفكريه ص.ب 219 نابلس- 
فلسطين 

Address for Services:  

) 476 (

 Trade Mark No.: 30094العالمة التجارية رقم : 30094 
 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 11/10/2016التاريخ : 2016/10/11 
 .In Respect of: Pharmaceutical preparationsمن اجل : مستحضرات صيدالنية 

 In the name of: Takeda Pharmaceutical Companyبأسم : تاكيدا فارماسوتيكال كمبني ليمتد 
Limited, 

العنوان : 1-1، دوشوماتشي -4كوم، تشو-كو، أوساكا 540-
8645، اليابان. 

Address: 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, 
OSAKA 540-8645, Japan 

عنوان التبليغ : سماس للملكيه الفكريه ص.ب 219 نابلس- 
فلسطين 

Address for Services:  

) 477 (

 Trade Mark No.: 30096العالمة التجارية رقم : 30096 
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 In Class: 5في الصنف : 5 
 Date: 11/10/2016التاريخ : 2016/10/11 

البشري؛  لالستخدام  صيدالنية  مستحضرات   : اجل  من 
مستحضرات صيدالنية لعالج والوقاية من السرطان 

In Respect of: Pharmaceutical preparations for 
human use; pharmaceutical preparations for the 
treatment and prevention of cancer 

 In the name of: Millennium Pharmaceuticals, Incبأسم : ميلينيوم فارماسوتيكالز، إنك. 

العنوان : 40 الندسدوني ستريت، كامبريدج، مساشوستس 
02139، الواليات المتحدة األمريكية 

Address: 40 Landsdowne Street, CAMBRIDGE, 
Massachusetts 02139, USA 

عنوان التبليغ : سماس للملكية الفكرية ص ب 219 نابلس 
_فلسطبن 

Address for Services:  

) 478 (

 Trade Mark No.: 30097العالمة التجارية رقم : 30097 
 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 11/10/2016التاريخ : 2016/10/11 
البشري؛  لالستخدام  صيدالنية  مستحضرات   : اجل  من 

مستحضرات صيدالنية لعالج والوقاية من السرطان 
In Respect of: Pharmaceutical preparations for 
human use; pharmaceutical preparations for the 
treatment and prevention of cancer 

 In the name of: Millennium Pharmaceuticals, Incبأسم : ميلينيوم فارماسوتيكالز، إنك. 

العنوان : 40 الندسدوني ستريت، كامبريدج، مساشوستس 
02139، الواليات المتحدة األمريكية 

Address: 40 Landsdowne Street, CAMBRIDGE, 
Massachusetts 02139, USA 

عنوان التبليغ : سماس للملكية الفكرية ص ب 219 نابلس 
_فلسطبن 

Address for Services:  

) 479 (

 Trade Mark No.: 30098العالمة التجارية رقم : 30098 
 In Class: 5في الصنف : 5 
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 Date: 11/10/2016التاريخ : 2016/10/11 
معدة  حمية  أغذية  صيدالنية؛  مستحضرات   : اجل  من 
الطبي؛  لالستعمال  معدة  حمية  مواد  الطبي؛  لالستعمال 

مكمالت للحمية الغذائية 

In Respect of: Pharmaceutical preparations; 
dietetic food adapted for medical use; dietetic 
substances adapted for medical use; dietary 
supplements. 

 In the name of: Takeda GmbHبأسم : تاكيدا جي إم بي إتش 

78467 كونستانز،   ،2 : بايك – جولدن – شتراسه  العنوان 
ألمانيا 

Address: Byk-Gulden-Str. 2, 78467 Konstanz, 
Germany 

عنوان التبليغ : سماس للملكيه الفكريه ص.ب 219 نابلس- 
فلسطين 

Address for Services:  

) 480 (

 Trade Mark No.: 30099العالمة التجارية رقم : 30099 
 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 12/10/2016التاريخ : 2016/10/12 
من اجل : مستحضرات صيدالنية لعالج أمراض واضطرابات 
الكبد وأمراض واضطرابات ذاتية المناعة وأمراض واضطرابات 
مستحضرات  األعضاء؛  بزراعة  الحقن  واضطرابات  فيروسية 
صيدالنية لعالج األمراض واالضطرابات الِمعدية – الِمعوية. 

In Respect of: Pharmaceutical preparations for 
the treatment of liver diseases and disorders, 
auto-immune diseases and disorders, viral 
diseases and disorders, and organ transplant 
ejection disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of gastro-intestinal diseases and 
disorders. 

 In the name of: Millennium Pharmaceuticals, Incبأسم : ميلينيوم فارماسوتيكالز، إنك. 

العنوان : 40 الندسدوني ستريت، كامبريدج، مساشوستس 
02139، الواليات المتحدة األمريكية 

Address: 40 Landsdowne Street, CAMBRIDGE, 
Massachusetts 02139, USA 

عنوان التبليغ : سماس للملكية الفكرية ص ب 219 نابلس 
_فلسطبن 

Address for Services:  

) 481 (

 Trade Mark No.: 30100العالمة التجارية رقم : 30100 
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 In Class: 5في الصنف : 5 
 Date: 12/10/2016التاريخ : 2016/10/12 

من اجل : مستحضرات صيدالنية لعالج أمراض واضطرابات 
الكبد وأمراض واضطرابات ذاتية المناعة وأمراض واضطرابات 
مستحضرات  األعضاء؛  بزراعة  الحقن  واضطرابات  فيروسية 
صيدالنية لعالج األمراض واالضطرابات الِمعدية – الِمعوية. 

In Respect of: Pharmaceutical preparations for 
the treatment of liver diseases and disorders, 
auto-immune diseases and disorders, viral 
diseases and disorders, and organ transplant 
ejection disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of gastro-intestinal diseases and 
disorders. 

 In the name of: Millennium Pharmaceuticals, Incبأسم : ميلينيوم فارماسوتيكالز، إنك. 

العنوان : 40 الندسدوني ستريت، كامبريدج، مساشوستس 
02139، الواليات المتحدة األمريكية 

Address: 40 Landsdowne Street, CAMBRIDGE, 
Massachusetts 02139, USA 

عنوان التبليغ : سماس للملكية الفكرية ص ب 219 نابلس 
_فلسطبن 

Address for Services:  

) 482 (

 Trade Mark No.: 30101العالمة التجارية رقم : 30101 
 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 12/10/2016التاريخ : 2016/10/12 
مستحضرات  وبيطرية؛  صيدالنية  مستحضرات   : اجل  من 
صحية لغايات طبية؛ مواد وأغذية حمية معدة لإلستعمال 
الطبي أو البيطري وأغذية للرضع واألطفال؛ مكمالت للحمية 
الغذائية لإلنسان والحيوان؛ لصقات ومواد ضماد؛ مواد حشو 
إلبادة  األسنان؛ مطهرات؛ مستحضرات  األسنان وشمع طب 
ومبيدات  فطريات  مبيدات  الضارة؛  والحيوانات  الحشرات 

أعشاب. 

In Respect of: Pharmaceutical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material 
for stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 

 In the name of: Takeda Pharmaceutical Companyبأسم : تاكيدا فارماسوتيكال كمبني ليمتد 
Limited, 

العنوان : 1-1، دوشوماتشي -4كوم، تشو-كو، أوساكا 540-
8645، اليابان. 

Address: 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, 
OSAKA 540-8645, Japan 

عنوان التبليغ : سماس للملكية الفكرية ص ب 219 نابلس 
_فلسطبن 

Address for Services:  
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) 483 (

 Trade Mark No.: 30102العالمة التجارية رقم : 30102 
 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 12/10/2016التاريخ : 2016/10/12 
من اجل : صابون؛ عطور؛ زيوت عطرية؛ مستحضرات تجميل، 

غسوالت )لوشن( للشعر؛ منظفات أسنان. 
In Respect of: Soaps; perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices. 

 In the name of: Takeda Pharmaceutical Companyبأسم : تاكيدا فارماسوتيكال كمبني ليمتد 
Limited, 

العنوان : 1-1، دوشوماتشي -4كوم، تشو-كو، أوساكا 540-
8645، اليابان. 

Address: 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, 
OSAKA 540-8645, Japan 

عنوان التبليغ : سماس للملكية الفكرية ص ب 219 نابلس 
_فلسطبن 

Address for Services:  

) 484 (

 Trade Mark No.: 30103العالمة التجارية رقم : 30103 
 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 13/10/2016التاريخ : 2016/10/13 
 - In Respect of: Advertisingمن اجل : دعاية واعالن - 

 In the name of: saadi abdul kareem mohammedبأسم : سعاده عبد الكريم محمد فريج 
fraij 

مدرسة  الخضوري-مقابل  جامعة  طولكرم-شارع   : العنوان 
الفاضليه 

Address: tulkarem - Khadoori street - beside 
alfadikya school 

الخضوري-مقابل  جامعة  طولكرم-شارع   : التبليغ  عنوان 
مدرسة الفاضليه 

Address for Services:   tulkarem - Khadoori street 
- beside alfadikya school

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية 
واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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) 485 (

 Trade Mark No.: 30104العالمة التجارية رقم : 30104 
 In Class: 11في الصنف : 11 

 Date: 16/10/2016التاريخ : 2016/10/16 
 In Respect of: cooker gazمن اجل : غاز الطبيخ 

 In the name of: sharikat nidal sider waikhwanoبأسم : شركة نضال سدر واخوانه لتجارة الغاز 
litigarat algaz 

 Address: al khalilالعنوان : الخليل حلحول 0599370020 

Address for Services:   al khalilعنوان التبليغ : الخليل حلحول 0599370020 

) 486 (

 Trade Mark No.: 30105العالمة التجارية رقم : 30105 
 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 17/10/2016التاريخ : 2016/10/17 
مستحضرات  وبيطرية،  صيدالنية  مستحضرات   : اجل  من 
صحية لغايات طبية، مواد وأغذية حمية معدة لإلستعمال 
الطبي أو البيطري وأغذية للرضع واألطفال، مكمالت للحمية 
الغذائية لإلنسان والحيوان؛ لصقات ومواد ضماد، مواد حشو 
إلبادة  األسنان، مطهرات، مستحضرات  األسنان وشمع طب 
ومبيدات  فطريات  مبيدات  الضارة،  والحيوانات  الحشرات 
أعشاب; قطن ماص، حشوة ماصة، لصقات، معقمات، قطن 
حفاضات[،  ]سراويل  لألطفال  حفاضات  سراويل  م، 

ّ
معق

الصقة  أربطة  حيض،  ضمادات  صحية،  ضمادات  ضمادات، 
الصحية[،   ]المناديل  الصحية  للفوط  أحزمة  طبية،  لغايات 

ضمامات الوكعة، ضمادات، سراويل حفاضات لألطفال،

In Respect of: Pharmaceutical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted for 
medical or veterinary use, food for babies; dietary 
supplements for humans and animals; plasters, 
materials for dressings; material for stopping 
teeth, dental wax; disinfectants; preparations 
for destroying vermin; fungicides, herbicides, 
Absorbent cotton, Absorbent wadding, Adhesive 
plaster, Antiseptics, Aseptic cotton, Diaper-pants 
(Babies›-), Bandages for dressings,
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صحية،  ضمادات  طبية،  ضمادات  أطفال[،  ]فوط  حفاضات 
بالسلس،  للمصابين  ماصة  فوط  بالسلس،  للمصابين  فوط 
سراويل للحيض، سراويل صحية، ضمادات كتانية لغايات 
طبية، ضمادات للحيض، سراويل للحيض، سدادات قطنية 
للحيض، سراويل حفاضات لألطفال، فوط أطفال ]حفاضات[، 
فوط للمصابين بالسلس، ضمامات الوكعة، سراويل صحية، 
سراويل ماصة للمصابين بالسلس، كمادات، سراويل صحية، 
سدادات  صحية،  سراويل  صحية،  كمادات  صحية،  فوط 
مشربة  ورقية  مناديل  صحية،  ضمادات  صحية،  قطنية 
وط صحية، 

ُّ
بغسوالت )لوشن( صيدالنية، مناديل جراحية، ف

ضمادات اسفنجية 

Hygienic bandages, Bandages (Menstruation-), 
Bands (Adhesive-), for medical purposes, Belts 
for sanitary napkins [towels], Bunion pads, 
Compresses, Diaper-pants (Babies›-), Diapers 
[babies› napkins], Dressings, medical, Hygienic 
bandages, Napkins for incontinents, Incontinents 
(Pants, absorbent, for-), Knickers (Menstruation-), 
Knickers (Sanitary-), Lint for medical purposes, 
Menstruation bandages, Menstruation knickers, 
Menstruation tampons, Diaper-pants (Babies›-), 
Napkins (Babies›-) [diapers], Napkins for 
incontinents, Bunion pads, Knickers (Sanitary-), 
Pants, absorbent, for incontinents, Poultices, 
Knickers (Sanitary-), Sanitary napkins, Sanitary 
pads, Sanitary panties, Sanitary tampons, Sanitary 
towels, Tissues impregnated with pharmaceutical 
lotions, Tissues (Surgical-), Towels (Sanitary-), 
Vulnerary sponges. 

الصحية  للصناعات  الخليج  يونيتشارم  شركة   : بأسم 
المحدودة. 

In the name of: Unicharm Gulf Hygienic 
Industries Ltd. 

العربية  المملكة   ،11625 الرياض   ،99883 : ص.ب  العنوان 
السعودية. 

Address: P.O. Box 99883, Riyadh 11625, Saudi 
Arabia. 

عنوان التبليغ : سماس للملكية الفكرية ص ب 219 نابلس 
_فلسطبن 

Address for Services:  

) 487 (

 Trade Mark No.: 30106العالمة التجارية رقم : 30106 
 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 17/10/2016التاريخ : 2016/10/17 
 ، االصطناعية  والقهوة  والكاكاو  والشاي  القهوة   : اجل  من 
االرز ، التابيوكا والساغو ، الدقيق والمستحضرات المصنوعة 
من الحبوب ، الخبز والفطائر والحلويات ، الحلويات المثلجة 
 ، ، الخميرة ومسحوق الخبيز  ، عسل النحل والعسل االسود 
الملح ، الخردل ، الخل والصلصات )التوابل( ، البهارات ، الثلج 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, and artificial 
coffee; rice, tapioca and sago; flour and 
preparations made from cereals; bread, pastry 
and confectionery; ices; honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice. 
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بأسم : شركة النكهات المضافة للطعام الصناعية التجارية 
مساهمة خصوصية 

In the name of: Sharekat Alnakahat Almodafa 
Leltaam Alsenaiya Altejariya Mosahama khososiya 

بالقرب  الرئيسي  واد  الشرقية  السواحرة  القدس   : العنوان 
من مدرسة البنات 

Address: Alquds Alsawahra Alsharqiya Wad 
Alraeese Belgorb Men Madrasat Albanat 

عنوان التبليغ : القدس - السواحرة الشرقية- واد الرئيسي - 
بالقرب من مدرسة البنات جوال 0569400003 

Address for Services:  

) 488 (

 Trade Mark No.: 30107العالمة التجارية رقم : 30107 
 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 17/10/2016التاريخ : 2016/10/17 
 ، االصطناعية  والقهوة  والكاكاو  والشاي  القهوة   : اجل  من 
االرز ، التابيوكا والساغو ، الدقيق والمستحضرات المصنوعة 
من الحبوب ، الخبز والفطائر والحلويات ، الحلويات المثلجة 
 ، ، الخميرة ومسحوق الخبيز  ، عسل النحل والعسل االسود 
الملح ، الخردل ، الخل والصلصات )التوابل( ، البهارات ، الثلج 

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

بأسم : شركة النكهات المضافة للطعام الصناعية التجارية 
مساهمة خصوصية 

In the name of: Sharekat Alnakahat Almodafa 
Leltaam Alsenaiya Altejariya Mosahama 
khososiya 

بالقرب  الرئيسي  واد  الشرقية  السواحرة  القدس   : العنوان 
من مدرسة البنات 

Address: Alquds Alsawahra Alsharqiya Wad 
Alraeese Belgorb Men Madrasat Albanat 

عنوان التبليغ : القدس - السواحرة الشرقية- واد الرئيسي - 
بالقرب من مدرسة البنات جوال 0569400003 

Address for Services:  

) 489 (

 Trade Mark No.: 30109العالمة التجارية رقم : 30109 
 In Class: 5في الصنف : 5 
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 Date: 17/10/2016التاريخ : 2016/10/17 
 In Respect of: Human pharmaceuticalمن اجل : المستحضرات الصيدلية البشرية. 

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

العنوان : شركة من نيوجيرسي وعنوانها ون جونسون اند 
جونسون بالزا، نيو برانزويك، نيو جيرسي، 08933، الواليات 

المتحدة 

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

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

Address for Services:  

) 490 (

 Trade Mark No.: 30110العالمة التجارية رقم : 30110 
 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 17/10/2016التاريخ : 2016/10/17 
 In Respect of: Human pharmaceuticalمن اجل : المستحضرات الصيدلية البشرية. 

preparations. 
 In the name of: JANSSEN SCIENCESبأسم : جانسن ساينسز ايرلندا يو سي 

IRELAND UC 
العنوان : إيستغيت فيالج، إيستغيت، ليتل ايالند، كاونتي 

كورك، ايرلندا. 
Address: Eastgate Village, Eastgate Little Island 
County Cork, IRELAND 

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

Address for Services:  

) 491 (

 Trade Mark No.: 30111العالمة التجارية رقم : 30111 
 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 17/10/2016التاريخ : 2016/10/17 
 In Respect of: Human pharmaceuticalمن اجل : المستحضرات الصيدلية البشرية. 

preparations. 
 In the name of: JANSSEN SCIENCESبأسم : جانسن ساينسز ايرلندا يو سي 

IRELAND UC 
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العنوان : إيستغيت فيالج، إيستغيت، ليتل ايالند، كاونتي 
كورك، ايرلندا. 

Address: Eastgate Village, Eastgate Little Island 
County Cork, IRELAND 

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

Address for Services:  

) 492 (

 Trade Mark No.: 30112العالمة التجارية رقم : 30112 
 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 17/10/2016التاريخ : 2016/10/17 
القهوة  أساسها  مشروبات  والكاكاو؛  القهوة،   : اجل  من 
معكرونة،  الشوكوالتة،  أساسها  مشروبات  الكاكاو،  أو 
الفطائر  منتجات  رقيقة(،  )معكرونة  نودلز  محشوة،  فطائر 
الدقيق  أساسها  حلويات  الدقيق؛  أساسها  التي  والمخابز 
ببذور  مغطى  تركي  ]خبز  سيميت  الخبز،  والشوكوالتة؛ 
بيتا،  تركي[،  ]خبز  بوجاسا  حلقات[،  شكل  على  السمسم 
بقالوة  كيك،  فطائر،  تركية[،  ]فطائر  كتمير  سندويشات، 
قطايف  بالقطر[،  المغطى  العجين  أساسها  تركية  ]حلوى 
العجين  أساسها  العجين[؛ حلويات  أساسها  تركية  ]حلوى 
المغطى بالقطر؛ مهلبية، كسترد، كازنديبي ]مهلبية تركية[، 
شمع  نحل،  عسل  تركية[؛  ]مهلبية  كسكليل  األرز،  مهلبية 
نحل المعّد لالستهالك البشري، شمع النحل )عكبر( لغايات 
بهارات،  ]منكهة[،  فانيال  الغذائية،  للمواد  توابل  غذائية، 
الخبيز،  مسحوق  خميرة،  بندورة،  صلصة  ]توابل[،  صلصات 
الدقيق، سميد، نشا للطعام، سكر، مكعبات السكر، مسحوق 
بسكويت،  شوكوالتة،  حلويات،  مثلج،  شاي  الشاي،  السكر، 
بسكويت، بسكويت محشو، علكة، بوظة )أيسكريم(، مثلجات 
صالحة لألكل، ملح، وجبات خفيفة أساسها الحبوب، بوشار، 
المعالج  القمح  اإلفطار،  الذرة، حبوب  رقائق  شوفان مطحون، 
لالستهالك  معّد  مطحون  شعير  البشري،  لالستهالك 
الجودار  البشري،  لالستهالك  المعّد  معالج  البشري، شوفان 

المعالج المعّد لالستهالك البشري، األرز، دبس للطعام. 

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; bread, simit [Turkish 
ring-shaped bagel covered with sesame seeds], 
poًaça [Turkish bagel], pita, sandwiches, katmer 
[Turkish pastry], pies, cakes, baklava [Turkish 
dessert based on dough coated with syrup], kaday f 
[Turkish dessert based on dough]; desserts based 
on dough coated with syrup; puddings, custard, 
kazandibi [Turkish pudding], rice pudding, 
ke kül [Turkish pudding], honey, bee glue for 
human consumption, propolis for food purposes, 
condiments 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, 
confectionery, chocolate, biscuits, crackers, 
wafers, chewing gums, ice-cream, edible ices, 
salt, cereal-based snack food, popcorn, crushed 
oats, corn chips, breakfast cereals, processed 
wheat for human consumption, crushed barley 
for human consumption, processed oats for 
human consumption, processed rye for human 
consumption, rice, molasses for food. 

 In the name of: Cay IsletmeleriGenelMudurluguبأسم : المديرية العامة لمؤسسات الشاي 
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 Address: MuftuMah. Rize Turkeyالعنوان : محلة المفتي، ريزا، تركيا 

عنوان التبليغ : فراس اتيرة للملكية الفكرية - نابلس -ص.ب 
 768 :

Address for Services:  

) 493 (

 Trade Mark No.: 30113العالمة التجارية رقم : 30113 
 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 17/10/2016التاريخ : 2016/10/17 
من اجل : مياه معدنية، مياه الينابيع، مياه الشرب الصحية 
)ماء الينابيع(، ماء الصودا، عصير فواكه وخضراوات، خالصات 
غازية  مشروبات  المشروبات،  لتحضير  والضراوات  الفواكه 

غير كحولية، مشروبات الطاقة. 

In Respect of: Mineral water, spring water, table 
water, soda water, fruit and vegetable juices, 
fruit and vegetable concentrates and extracts for 
making beverages, non-alcoholic soft drinks, 
energy drinks 

 In the name of: Cay Isletmeleri Genel Mudurluguبأسم : المديرية العامة لمؤسسات الشاي 

 Address: Muftu Mah. Rize Turkeyالعنوان : محلة المفتي، ريزا، تركيا 

عنوان التبليغ : فراس اتيرة للملكية الفكرية - نابلس -ص.ب 
 768 :

Address for Services:  

) 494 (

 Trade Mark No.: 30115العالمة التجارية رقم : 30115 
 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 18/10/2016التاريخ : 2016/10/18 
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من اجل : البن والشاي والسكر والكاكاو واألرز والتابيوكا والبن 
الحبوب  المصنوعة من  والمستحضرات  الدقيق  االصطناعي 
والفطائر والحلويات الخميرة ومسحوق الخبيز الملح والخردل 

والتوابل 

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

 In the name of: shariket paros letijaret almawadبأسم : شركة باروس لتجارة المواد الغذائية 
al ghethayeh 

 Address: tobas -mafraq tamon,tel 0597471104العنوان : طوباس-مفرق طمون تلفون /0597471104 

 Address for Services:   tobas -mafraq tamon,telعنوان التبليغ : طوباس-مفرق طمون تلفون /0597471104 
0597471104

) 495 (

 Trade Mark No.: 29913العالمة التجارية رقم : 29913 
 In Class: 8في الصنف : 8 

 Date: 31/08/2016التاريخ : 2016/08/31 
من اجل : أدوات يدوية وهي مفاتيح ربط سقاطات، مناشير، 
مفاتيح ربط، مفاتيح ربط، مفكات، مثاقيب، مجموعة مقابس 
ربط  مفاتيح  مجموعة  مقابس،  ربط  مفاتيح  ربط،  مفاتيح 
مقابس و أجزاؤها ، أدوات يدوية و هي أحجار جلخ و عجالت 
األسالك،  معريات  هي  و  يدوية  أدوات   ، يدويًا  تدار  جلخ 
مجزات األسالك، معريات الكيبالت، مجزات الكيبالت، قاطعة 

براغي. 

In Respect of: Hand tools, namely, ratchet 
renches, saws, spanners, wrenches, screwdrivers, 
drills, socket wrench sets, socket wrenches, 
socket wrench sets and parts therefor; Hand 
tools, namely, manually-operated grindstones 
and grinding wheels; Hand tools, namely, wire 
strippers, wire clippers, cable strippers and bolt 
cutters. 

 In the name of: MIGHTY SEVENبأسم : مايتي سيفن إنترناشيونال كو.، إل تي دي 
INTERNATIONAL CO., LTD 

العنوان : 1 إف .، نو.70-25، كنجوانج آؤ دي.، ووري ديست.، 
تايشونج سيتي 41466، تايوان 

Address: 1F., NO.70-25, QINGGUANG RD., 
WURI DIST., TAICHUNG CITY 41466, 
TAIWAN 

عنوان التبليغ : ص ب 33 سلفيت هاتف : 092529878 / 
فاكس 092515667 – ب الكتروني 

Address for Services:  
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) 496 (

 Trade Mark No.: 30117العالمة التجارية رقم : 30117 
 In Class: 34في الصنف : 34 

 Date: 19/10/2016التاريخ : 2016/10/19 
رزم  سجائر,  منافض  التبغ,  لغاليين  ماص  ورق   : اجل  من 
مضغ,  تبغ  سجائر,  علب  سيجار,  علب  السجائر,  اوراق  من 
غاز  أوعية  سيجار,  مباسم  سيجار,  قطاعات  سيجار,  علب 
مباسم  للسجائر  فالتر  سجائر,  علب  السيجار,  لوالعات 
من  رزم  سجائر,  ورق  السجائر,  لمباسم  فوهات  السجائر, 
اوراق السجائر, أطراف سجائر, سجائر, سجائر تحتوي على 
بدائل تبغ ليست لغايات طبية, أالت تحمل في الجيب للف 
السجائر, سيجاريلو )سيجار رفيع(, سيجار, قطاعات سيجار, 
لوالعات  غاز  أوعية  )الصوان(,  النار  حجارة  للسجائر,  فالتر 
والعات  التبغ,  لترطيب  تدخين, صناديق  أعشاب  السيجار, 
المدخنين, علب كبريت, حامالت اعواد الثقاب, أعواد الثقاب, 
التبغ,  غاليين  تنظيف  أدوات  السجائر,  مباسم  فوهات 
والعات  تبغ,  أكياس  التبغ,  غاليين  التبغ,  غاليين  مناصب 
مباصق  السعوط)الشمة(,  علب  المدخنين,سعوط)الشمة(, 
لمدخني التبغ, أطراف سجائر, أطراف من الكهرمان األصفر 
تبغ,  غاليين  تبغ,  أوعية  تبغ,  والسجائر,  السيجار  لمباسم 
أكياس تبغ, فوهات من الكهرمان األصفر لمباسم السيجار 

والسجائر. 

In Respect of: Absorbent Paper for tobacco 
pipes, Ashtrays for smokers, Books of cigarette 
papers, Cases (cigar), Cases (cigarette), 
Chewing tobacco, Cigar cases, Cigar cutters, 
Cigar holders, Cigar lighters (Gas containers 
for), Cigarette cases, Cigarette filters, Cigarette 
holders, Cigarette holders (Mouthpieces for), 
Cigarette paper, Cigarette paper (Books of ), 
Cigarette tips, Cigarettes, Cigarettes containing 
tobacco substitutes not for medical purposes, 
Cigarettes(Pocket machines for rolling), 
Cigarillos, Cigars, Cutters(Cigar) , Filters 
(Cigarettes), Firestones, Gas containers for cigars 
lighters, Herbs for smoking, Humidors, Lighters 
for smokers, Matchboxes, Match holders, 
Matches, Mouthpieces for cigarette holders, Pipe 
cleaners for tobacco pipes, Pipe racks for tobacco 
pipes, Pipes (Tobacco), Pouches (Tobacco), 
Smokers(Lighters for), Snuff, Snuff boxes, 
Spittoons for tobacco users, Tips (Cigarette), 
Tips of yellow amber for cigar and cigarette 
holders, Tobacco, Tobacco jars, Tobacco pipes, 
Tobacco pouches, Yellow amber (Mouthpieces 
of) for cigar and cigarette holders. 

 In the name of: Shareket Hatco Le tejaret Alبأسم : شركة هاتكو لتجارة التبغ مساهمه خصوصيه 
tebeg Mosameh Khososiya 

 Address: Ramallah Almanteqa Alsinaiyaالعنوان : رام الله المنطقه الصناعيه 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص ب 1377 عمارة حنا نيا وخراز ط 3 
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) 497 (

 Trade Mark No.: 30118العالمة التجارية رقم : 30118 
 In Class: 34في الصنف : 34 

 Date: 19/10/2016التاريخ : 2016/10/19 
رزم  سجائر,  منافض  التبغ,  لغاليين  ماص  ورق   : اجل  من 
مضغ,  تبغ  سجائر,  علب  سيجار,  علب  السجائر,  اوراق  من 
غاز  أوعية  سيجار,  مباسم  سيجار,  قطاعات  سيجار,  علب 
مباسم  للسجائر  فالتر  سجائر,  علب  السيجار,  لوالعات 
من  رزم  سجائر,  ورق  السجائر,  لمباسم  فوهات  السجائر, 
اوراق السجائر, أطراف سجائر, سجائر, سجائر تحتوي على 
بدائل تبغ ليست لغايات طبية, أالت تحمل في الجيب للف 
السجائر, سيجاريلو )سيجار رفيع(, سيجار, قطاعات سيجار, 
لوالعات  غاز  أوعية  )الصوان(,  النار  حجارة  للسجائر,  فالتر 
والعات  التبغ,  لترطيب  تدخين, صناديق  أعشاب  السيجار, 
المدخنين, علب كبريت, حامالت اعواد الثقاب, أعواد الثقاب, 
التبغ,  غاليين  تنظيف  أدوات  السجائر,  مباسم  فوهات 
والعات  تبغ,  أكياس  التبغ,  غاليين  التبغ,  غاليين  مناصب 
مباصق  السعوط)الشمة(,  علب  المدخنين,سعوط)الشمة(, 
لمدخني التبغ, أطراف سجائر, أطراف من الكهرمان األصفر 
تبغ,  غاليين  تبغ,  أوعية  تبغ,  والسجائر,  السيجار  لمباسم 
أكياس تبغ, فوهات من الكهرمان األصفر لمباسم السيجار 

والسجائر. 

In Respect of: Absorbent Paper for tobacco pipes, 
Ashtrays for smokers, Books of cigarette papers, 
Cases (cigar), Cases (cigarette), Chewing tobacco, 
Cigar cases, Cigar cutters, Cigar holders, Cigar 
lighters (Gas containers for), Cigarette cases, 
Cigarette filters, Cigarette holders, Cigarette holders 
(Mouthpieces for), Cigarette paper, Cigarette 
paper (Books of ), Cigarette tips, Cigarettes, 
Cigarettes containing tobacco substitutes not for 
medical purposes, Cigarettes(Pocket machines 
for rolling), Cigarillos, Cigars, Cutters(Cigar) , 
Filters (Cigarettes), Firestones, Gas containers 
for cigars lighters, Herbs for smoking, Humidors, 
Lighters for smokers, Matchboxes, Match holders, 
Matches, Mouthpieces for cigarette holders, Pipe 
cleaners for tobacco pipes, Pipe racks for tobacco 
pipes, Pipes (Tobacco), Pouches (Tobacco), 
Smokers(Lighters for), Snuff, Snuff boxes, 
Spittoons for tobacco users, Tips (Cigarette), Tips 
of yellow amber for cigar and cigarette holders, 
Tobacco, Tobacco jars, Tobacco pipes, Tobacco 
pouches, Yellow amber (Mouthpieces of) for cigar 
and cigarette holders. 

 In the name of: Shareket Hatco Le tejaret Alبأسم : شركة هاتكو لتجارة التبغ مساهمه خصوصيه 
tebeg Mosameh Khososiya 

 Address: Ramallah Almanteqa Alsinaiyaالعنوان : رام الله المنطقه الصناعيه 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص ب 1377 عمارة حنا نيا وخراز ط 3 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام 
ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 



315 2017/4/26العـدد الثامن عشر

) 498 (

 Trade Mark No.: 30119العالمة التجارية رقم : 30119 
 In Class: 34في الصنف : 34 

 Date: 19/10/2016التاريخ : 2016/10/19 
رزم  سجائر,  منافض  التبغ,  لغاليين  ماص  ورق   : اجل  من 
مضغ,  تبغ  سجائر,  علب  سيجار,  علب  السجائر,  اوراق  من 
غاز  أوعية  سيجار,  مباسم  سيجار,  قطاعات  سيجار,  علب 
مباسم  للسجائر  فالتر  سجائر,  علب  السيجار,  لوالعات 
من  رزم  سجائر,  ورق  السجائر,  لمباسم  فوهات  السجائر, 
اوراق السجائر, أطراف سجائر, سجائر, سجائر تحتوي على 
بدائل تبغ ليست لغايات طبية, أالت تحمل في الجيب للف 
السجائر, سيجاريلو )سيجار رفيع(, سيجار, قطاعات سيجار, 
لوالعات  غاز  أوعية  )الصوان(,  النار  حجارة  للسجائر,  فالتر 
والعات  التبغ,  لترطيب  تدخين, صناديق  أعشاب  السيجار, 
المدخنين, علب كبريت, حامالت اعواد الثقاب, أعواد الثقاب, 
التبغ,  غاليين  تنظيف  أدوات  السجائر,  مباسم  فوهات 
والعات  تبغ,  أكياس  التبغ,  غاليين  التبغ,  غاليين  مناصب 
مباصق  السعوط)الشمة(,  علب  المدخنين,سعوط)الشمة(, 
لمدخني التبغ, أطراف سجائر, أطراف من الكهرمان األصفر 
تبغ,  غاليين  تبغ,  أوعية  تبغ,  والسجائر,  السيجار  لمباسم 
أكياس تبغ, فوهات من الكهرمان األصفر لمباسم السيجار 

والسجائر. 

In Respect of: Absorbent Paper for tobacco 
pipes, Ashtrays for smokers, Books of cigarette 
papers, Cases (cigar), Cases (cigarette), 
Chewing tobacco, Cigar cases, Cigar cutters, 
Cigar holders, Cigar lighters (Gas containers 
for), Cigarette cases, Cigarette filters, Cigarette 
holders, Cigarette holders (Mouthpieces for), 
Cigarette paper, Cigarette paper (Books of ), 
Cigarette tips, Cigarettes, Cigarettes containing 
tobacco substitutes not for medical purposes, 
Cigarettes(Pocket machines for rolling), 
Cigarillos, Cigars, Cutters(Cigar) , Filters 
(Cigarettes), Firestones, Gas containers for cigars 
lighters, Herbs for smoking, Humidors, Lighters 
for smokers, Matchboxes, Match holders, 
Matches, Mouthpieces for cigarette holders, Pipe 
cleaners for tobacco pipes, Pipe racks for tobacco 
pipes, Pipes (Tobacco), Pouches (Tobacco), 
Smokers(Lighters for), Snuff, Snuff boxes, 
Spittoons for tobacco users, Tips (Cigarette), 
Tips of yellow amber for cigar and cigarette 
holders, Tobacco, Tobacco jars, Tobacco pipes, 
Tobacco pouches, Yellow amber (Mouthpieces 
of) for cigar and cigarette holders. 

 In the name of: Shareket Hatco Le tejaret Alبأسم : شركة هاتكو لتجارة التبغ مساهمه خصوصيه 
tebeg Mosameh Khososiya 

 Address: Ramallah Almanteqa Alsinaiyaالعنوان : رام الله المنطقه الصناعيه 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص ب 1377 عمارة حنا نيا وخراز ط 3 
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) 499 (

 Trade Mark No.: 30120العالمة التجارية رقم : 30120 
 In Class: 11في الصنف : 11 

 Date: 19/10/2016التاريخ : 2016/10/19 
 In Respect of: lighting devicesمن اجل : أجهزة اإلنارة- 

 In the name of: lite jada lightning companyبأسم : شركة اليت الجدع لالنارة 

 Address: hebon alsalam stالعنوان : الخليل شارع السالم 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : الخلي جوهرة السالم شارع السالم ط5 

) 500 (

 Trade Mark No.: 30121العالمة التجارية رقم : 30121 
 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 19/10/2016التاريخ : 2016/10/19 
 In Respect of: .Clothing and Shoesمن اجل : المالبس و االحذية 

 In the name of: Mahmud Waleed Hifthy Yaeishبأسم : محمود وليد حفظي يعيش 

 Address: Ramallah - Palestaineالعنوان : رام الله - فلسطين 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : المحامي بالل كمال - رام الله . 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام 
ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

) 501 (

 Trade Mark No.: 30122العالمة التجارية رقم : 30122 
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 In Class: 35في الصنف : 35 
 Date: 19/10/2016التاريخ : 2016/10/19 

النشاط  : االعالنات, تنظيم االعمال, ادارة االعمال,  من اجل 
االنشطة  او  االعمال  الدارة  المساعدة  خدمات  المكتبي, 
المعارض  تنظيم  تجارية,  او  صناعية  لشركات  التجارية 
التجارية للغايات االعالنية او التجارية, الخدمات الترويجية 
بطاقات  اصدار  خالل  من  تجارية  شركة  قبل  من  المقدمة 
الدعاية  نماذج  إعداد  خدمات  للعمالء,  التجارية  المحالت 
االعالنية,  النصوص  تحرير  المبيعات,  ترويج  أو  واإلعالن 
شركة  لتشغيل  المساعدة  خدمات  عامة,  عرض  خدمات 
ترويج  المنتوجات,  عرض  االمتياز,  مبدأ  على  تجارية 
المبيعات )الطراف اخرى(, المبيعات في مزادات عامة, ترويج 
لالنشطة  المساعدة  خدمات  التسوق,  مراكز  ادارة  وخدمات 
التي تتكون من طلبات معالجة من خالل شبكات  التجارية 
االعالن  والتصدير,  االستيراد  وكاالت  عالمية,  اتصاالت 
لالطراف  التوريد  خدمات  كمبيوترات,  شبكة  على  المباشر 
المنتوجات والخدمات لشركات اخرى(, توزيع  االخرى )شراء 
العينات, ادارة الملفات المحوسبة, العالقات العامة, وكاالت 
البيع, تأجير  االت  االعالنات, تاجير  التجارية, وكاالت  االنباء 
المساعدة  الدعاية واإلعالن,  المساحات اإلعالنية, نشر مواد 
في إدارة األعمال, البحث عن المعلومات لالخرين في ملفات 
حاسوب,  بيانات  قواعد  في  المعلومات  تجميع  حاسوب, 
النسخ, تحضير أعمدة الدعاية واإلعالن, المساعدة في إدارة 
التمثيل,  أو الصناعية, إدارة أعمال فناني  التجارية  األعمال 
اإلعالن بالبريد المباشر, تحديث مواد الدعاية واإلعالن, نسخ 
واإلعالن  الدعاية  اإلعالنات,  السوق, لصق  الوثائق, دراسات 
قواعد  في  المعلومات  تنظيم  الرأي,  إستطالعات  الخارجي, 
بيانات حاسوب, نشر نصوص الدعاية واإلعالن, وكاالت البيع 
وترتيب خدمات البيع, خدمات البيع بالجملة وبالتجزئة باي 
لصالح  السلع  من  تشكيلة  تجميع  خدمات  كانت,  طريقة 
و شرائها  الزبائن من معاينتها  عامة  لتمكين  الغير، وذلك 
للمالبس واالحذية بجميع  والتجزئة  بالجملة  البيع  ، خدمات 

انواعها 

In Respect of: \Advertising; business management; 
business administration; office functions; assistance 
services for business management or commercial 
functions for an industrial or commercial 
company; organisation of exhibitions and trade 
fairs for commercial or advertising purposes; 
promotion services provided by a commercial 
company by issuing store service cards to clients; 
modelling services for sales promotions or 
advertising purposes; edition of advertising texts; 
shop-window dressing; assistance services for the 
operating of a commercial company on a franchise 
basis; product demonstration; sales promotion (for 
third parties); sales at public auctions; shopping 
centre promotion and management services; 
assistance services for the commercial functions 
of a business consisting in processing orders 
through global communications networks; import-
export agencies; on-line advertising on a computer 
network; supplying services to third parties 
(purchasing of products and services for other 
companies); distribution of samples; computerized 
file management; public relations; commercial 
information agencies; advertising agencies; rental 
of vending machines; renting of advertising space; 
dissemination of advertising matter; business 
management assistance; data search in computer 
files (for others); compilation of information 
into computer databases; transcription; publicity 
columns preparation; commercial or industrial 
management assistance; business management of 
performing artists; direct mail advertising; updating 
of advertising material; document reproduction; 
marketing studies; bill-posting, outdoor 
advertising; opinion polling; systemisation of 
information into computer databases; publication 
of advertising texts; sales agencies and arranging 
sales services; wholesale and retail services by 
any means; the bringing together for the benefit of 
others, of a variety of goods, enabling customers 
to conveniently view and purchase those goods, 
Wholesaling and retailing of clothes and shoes. 
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 In the name of: Mahmud Waleed Hifthy Yaeishبأسم : محمود وليد حفظي يعيش 

 Address: Ramallah - Palestaineالعنوان : رام الله - فلسطين 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : المحامي بالل كمال - رام الله . 

) 502 (

 Trade Mark No.: 30125العالمة التجارية رقم : 30125 
 In Class: 38في الصنف : 38 

 Date: 19/10/2016التاريخ : 2016/10/19 
التسجيالت  نقل  فيها,  بما  االتصاالت,  خدمات   : اجل  من 
الصوتية والصوتية المرئية عبر االنترنت والشبكات السلكية 
متعددة  التفاعلية  الشبكات  عبر  او  والستاليت  والالسلكية 
االنترنت,  عبر  والمرئي  االذاعي  البث  خدمات  الوسائط, 
البث  خدمات  والصورة,  الصوت  مجال  في  المعلومات  نقل 
البث  الكوابل,  عبر  التلفزيوني  البث  خدمات  التلفزيوني, 
في  المتنقلة  الوسائل  خدمات  الستاليت,  عبر  التلفزيوني 
مجال النقل االلكتروني لمحتويات وسائل الترفيه, خدمات 
البث, خدمات البث عبر االنترنت, خدمات نقل الفيديوهات 
بالطلب, توفير غرف الدردشة المباشرة والنشرات االلكترونية 

لنقل الرسائل للمستخدمين في مجال المصلحة العامة 

In Respect of: Communications services, 
namely, transmitting streamed sound and 
audio-visual recordings via the Internet, cable 
networks, wireless networks, satellite, or 
interactive multimedia networks; audio and 
video broadcasting services over the Internet; 
transmission of information in the audio-visual 
field; television broadcasting services; cable 
television broadcasting; satellite television 
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 
bulletin boards for transmission of messages 
among users in the field of general interest 

 In the name of: TAKHAYAL ENTERTAINMENTبأسم : شركة تخيل انترتينمنت – منطقة حرة ذ.م.م. 
FZ-LLC 

المبنى  االعالمي,  االعمال  51, مزكر  : هوت ديسك  العنوان 
العربية  االمارات  دبي,  االعالمية,  دبي  مدينة   ,#2

المتحدة 

Address: Hot Desk 51, Media Business Center, 
Building #2, Dubai Media City, Dubai, United 
Arab Emirates 

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

Address for Services:  

) 503 (

 Trade Mark No.: 30126العالمة التجارية رقم : 30126 
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 In Class: 41في الصنف : 41 
 Date: 19/10/2016التاريخ : 2016/10/19 

من اجل : الخدمات الترقيهية والتعليمية, البرامج متعددة 
الموزعة  العامة  المصلحة  مجال  في  المستمرة  الوسائط 
توفير  متنوعة,  نقل  وسائل  لنماذج  مختلفة  منصات  عبر 
المستمرة  التلفزيون  برامج  بخصوص  ترفيهية  معلومات 
عبر شبكة كمبيوتر عالمية, انتاج البرامج التلفزيونية, انتاج 

برامج الوسائط المتعددة 

In Respect of: Entertainment and educational 
services, ongoing multimedia programs in the 
field of general interest, distributed via various 
platforms across multiple forms of transmission 
media; providing entertainment information 
regarding ongoing television programs via a 
global computer network; production of television 
programs; production of multimedia programs 

 In the name of: TAKHAYAL ENTERTAINMENTبأسم : شركة تخيل انترتينمنت – منطقة حرة ذ.م.م. 
FZ-LLC 

المبنى  االعالمي,  االعمال  51, مزكر  : هوت ديسك  العنوان 
2#, مدينة دبي االعالمية, دبي, االمارات العربية المتحدة 

Address: Hot Desk 51, Media Business Center, Building 
#2, Dubai Media City, Dubai, United Arab Emirates 

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

Address for Services:  

) 504 (

 Trade Mark No.: 30127العالمة التجارية رقم : 30127 
 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 19/10/2016التاريخ : 2016/10/19 
البيع  وخدمات  والجملة  بالتجزئة  البيع  خدمات   : اجل  من 
الطازجة  اللحوم  مجاالت  في  المباشرة  والجملة  بالتجزئة 
والشاي  والقهوة  الجاهزة  واالطعمة  والخضروات  والفواكه 
ومنتجات  االلبان  ومنتجات  المغلفة  الجافة  واالطعمة 
الكحولية  وغير  الكحولية  والمشروبات  والحلويات  المخابز 
ومواد  وااللعاب  القدم  والبسة  وااللبسة  التبغ  ومنتجات 
البيوت واالشجار  المطبخ ومفارش  واواني ومعدات  الرياضة 
الصيني  والخزف  الزجاجية  واالواني  المصنعة  والنباتات 
الغسيل  للمنازل ومستحضرات  الورقية  والفخار والمنتجات 
والصابون ومواد التنظيف ومواد التجميل ومنتجات العناية 
والفيتامينات  الصيدالنية  والمستحضرات  الشخصية 
واطعمة  الحدائق  ومعدات  ومنتجات  الغذائية  والمكمالت 
ومنتجات العناية بالحيوانات االليفة والعدد اليدوية وبضائع 
السيارات والبنزين واثاث المنازل الداخلية والخارجية واثات 

ومعدات المكاتب

In Respect of: Retail and wholesale services and 
online retail and wholesale sales services in the 
fields of fresh meats, fruits, vegetables, and pre-
prepared foods, coffee, tea, dry packaged foods, 
dairy products, baked goods, confectionery, 
alcoholic and non-alcoholic beverages, 
tobacco products, clothing and footwear, toys, 
sporting goods, kitchen utensils and equipment, 
household linens, artificial plants and trees, 
glassware, porcelain and earthenware, household 
paper products, laundry preparations, soaps 
and cleaning products, cosmetics, personal care 
products, pharmaceutical preparations, vitamins, 
nutritional supplements, gardening products and 
equipment, pet food and pet care products,
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واالجهزة  الكمبيوتر  وبرامج  ومستلزماتها  والكمبيوترات 
دي  في  والدي  المدمجة  واالقراص  والكبيرة  الصغيرة 
واالمتعة  االستعماالت  لمختلف  والبطاريات  وااللكترونيات 
االعياد,  وزينة  الترفيه  وتذاكر  والساعات  والمجوهرات 
وعرض  المطبوعة  المنشورات  خالل  من  االعالنات  نشر 
اخرى,  بوسائل  او  المباشر  االلكتروني  والتواصل  المنتجات 
الخدمات  والتصدير,  االستيراد  خدمات  العينات,  توزيع 
الطلب  المتعلقة االستيراد والتصدير, خدمات  االستشارية 
االتصال  عبر  الصيدالنية  المستحضرات  لوصفات  والبيع 

االلكتروني المباشر او عبر وسائل اخرى 

power and hand tools, automotive goods and 
gasoline, household and outdoor furniture, 
office furniture and equipment, computers and 
computer peripherals, computer software and 
hardware, small and major appliances, compact 
discs and DVDs, consumer electronics, all 
purpose batteries, luggage, jewelry, watches, 
entertainment tickets, holiday ornaments and 
decorations; Dissemination of advertising matter 
via printed publications, product displays, and on-
line electronic communications, or other media; 
Distribution of samples; Import and export 
services; Advisory services relating to import 
and export services; Ordering and sales services 
for prescription pharmaceutical preparations via 
online electronic communications or other media 

 .In the name of: Price Costco International, Incبأسم : برايس كوستكو انترناشيونال, انك. 

الواليات  واشنطن,  ايساكوا,  درايف,  ليك   999  : العنوان 
المتحدة االمريكية, 98027 

Address: 999 Lake Drive, Issaquah, Washington, 
U.S.A., 98027 

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

Address for Services:  

) 505 (

 Trade Mark No.: 30128العالمة التجارية رقم : 30128 
 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 19/10/2016التاريخ : 2016/10/19 
من اجل : مشروبات اساسها الشوكوالتة, مشروبات اساسها 

الشوكو 
In Respect of: Chocolate-based beverages; 
Cocoa-based beverages 

 In the name of: Boncafe International Pte Ltdبأسم : بونكافيه انترناشيونال بتي ال تي دي 

 Address: 208 Pandan Loop, Singapore 128401العنوان : 208 باندان لوب, سنغافورة 128401 

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

Address for Services:  
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) 506 (

 Trade Mark No.: 30129العالمة التجارية رقم : 30129 
 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 19/10/2016التاريخ : 2016/10/19 
من اجل : النظارات الذكية, الساعات الذكية, طبقة لحماية 
اغطية  الملبوسة,  المسارات  محددات  الكمبيوتر,  شاشات 
لحماية  طبقة  الذكية,  للهواتف  علب  الذكية,  للهواتف 
باليد(,  )محمولة  السلفي  عصاة  الذكية,  الهواتف  شاشات 
الهواتف بالفيديو, اطارات للصور الرقمية, المايكروفونات, 
قارنات )معدات معالجة البيانات(, اجهزة معالجة البيانات, 
مرسلة  اجهزة  ذكية(,  )بطاقات  المتكاملة  الدارات  بطاقات 
مستقبالت  الصوت,  لمكبرات  صناديق  الجيب,  في  توضع 
الصوت والصورة, شاشات الفيديو, معدات شبكات االتصال, 
البطاريات  الذكية,  الهواتف  لالبتوب,  المودم, جلب  اجهزة 
المتنقلة  الشحن  مصادر  البطاريات,  شواحن  الكهربائية, 
)بطاريات قابلة العادة الشحن(, الكمبيوتر اللوحي التابليت, 
الالبتوب, نوت بوك, حقائب الالبتوب, السماعات, سماعات 
االذن, مكبرات الصوت, مشغالت الوسائط المتعددة, اجهزة 
نقل الصوت, كاميرات فيديو, الكاميرات )للتصوير(, اشرطة 
فأرة  للكمبيوتر,  مفاتيح  لوحة  النقالة,  للهواتف  واحزمة 
للتعريف,  ممغنطة  اساور  التلفونات,  اغمدة  الكمبيوتر, 
االساور  للمراقبة,  كهربائية  اجهزة  الخطوات,  عدادات 
)برامج(,  المسجلة  الكمبيوتر  برامج  قياس(,  )اداة  الموصولة 
الكمبيوتر  برامج  الكمبيوتر,  لتشغيل  المسجلة  البرامج 
)برامج منزلة(, تطبيقات برامج الكمبيوتر المنزلة, العدسات 

البصرية 

In Respect of: Smartglasses; smartwatches; 
protective films adapted for computer 
screens; wearable activity trackers; covers for 
smartphones; cases for smartphones; protective 
films adapted for screens for mobile phones; selfie 
sticks (hand-held monopods); video telephones; 
digital photo frames; microphones; couplers 
(data processing equipment); data processing 
apparatus; integrated circuit cards (smart cards); 
transponders; cabinets for loudspeakers; audio 
and video receivers; video screens; network 
communication equipment; modems; sleeves for 
laptops; smartphones; electric batteries; battery 
chargers; mobile power source (rechargeable 
batteries); tablet computers; laptop computers; 
notebook computers; bags adapted for laptops; 
headphones; earphones; loudspeakers; portable 
media players; sound transmitting apparatus; 
camcorders; cameras (photography); cell phone 
straps; computer keyboards; mouse (computer 
peripheral); telephone sheath; magnetic encoded 
identification bracelets; pedometers; electric 
monitoring apparatus; connected bracelets 
(measuring instruments); recorded computer 
programmes (programs); recorded computer 
operating programs; computer programs 
(downloadable software); downloadable 
computer software applications; optical lenses 

 In the name of: HUAWEI TECHNOLOGIESبأسم : هواوي تيكنولوجيز كو., ال تي دي. 
CO., LTD. 

العنوان : ادمنيستريشن بيلدينغ هاواي تيكنولوجيز كو. ال 
تي دي. بانتيان, لونغانغ ديستريكت, شينزهين, الصين 

Address: Administration Building Huawei 
Technologies Co., Ltd. Bantian, Longgang 
District, Shenzhen, P. R. China 

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

Address for Services:  
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) 507 (

 Trade Mark No.: 30130العالمة التجارية رقم : 30130 
 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 19/10/2016التاريخ : 2016/10/19 
الصحية,  لالغراض  االمتصاص  مستحضرات   : اجل  من 
الصحية  والمناشف  الصحية  الفوط  الصحية,  الحفاظات 
لسلس  او  للحيض  المستعملة  السراويل  وبطانات  والفوط 
البول, الكمادات الصحية, المناشف الصحية, المستحضرات 
المبللة  المناديل  المهبل,  لنظافة  المستعملة  الصحية 

)صحية( 

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; preparations for use in vaginal hygiene 
(medical); wet wipes (medical) 

 In the name of: SCA Hygiene Products ABبأسم : اس سي ايه هايجين بروداكتس ايه بي 

 Address: SE-405 03 GOTEBORG, Swedenالعنوان : اس اي405- 03 غوتيبورغ, السويد 

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

Address for Services:  

) 508 (

 Trade Mark No.: 30131العالمة التجارية رقم : 30131 
 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 19/10/2016التاريخ : 2016/10/19 
من اجل : منتجات العناية بالجلد، خاصة كريمات الغسول، 
العطور,  الشرجية،  والمنعمات  الغسوالت  الغسول,  موس 
بعد  للطرح  المعدة  الرطبة  الغسل  اقمشة  االساس,  الزيوت 
للصحة  مركبات  او  كيميائية  بمواد  المشربة  االستعمال 

العامة لالستخدام الشخصي )ليست لالغراض الطبية( 

In Respect of: Skin care products, namely wash 
cream, wash mousse, perineal wash cream and 
mousse; perfumery, essential oils; disposable 
pre-moistened washcloths impregnated with 
chemicals or compounds for personal use (non 
medical) 

 In the name of: SCA Hygiene Products ABبأسم : اس سي ايه هايجين بروداكتس ايه بي 

 Address: SE-405 03 GOTEBORG, Swedenالعنوان : اس اي405- 03 غوتيبورغ, السويد 

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

Address for Services:  
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) 509 (

 Trade Mark No.: 30132العالمة التجارية رقم : 30132 
 In Class: 36في الصنف : 36 

 Date: 19/10/2016التاريخ : 2016/10/19 
التمويلية  الخدمات  التمويلية,  الخدمات   : اجل  من 
االسالمية, تمويل البيع باليقسيط, تمويل شراء وتأجير 

In Respect of: Financial services, Islamic finance 
services, financing installment sales, financing 
the purchase and rent 

 In the name of: PALESTINE INVESTMENTبأسم : بنك االستثمار الفلسطيني 
BANK 

رقم  بريد  فلسطين, صندوق  الله,  رام  البيرة,   : العنوان 
 3675

Address: Albireh, Ramalla, Palestine POB:3675 

نابلس   - الفكرية  للملكية  اتيرة  : فراس  التبليغ  عنوان 
-ص.ب : 768 

Address for Services:  

) 510 (

 Trade Mark No.: 30133العالمة التجارية رقم : 30133 
 In Class: 36في الصنف : 36 

 Date: 19/10/2016التاريخ : 2016/10/19 
من اجل : الخدمات التمويلية, الخدمات التمويلية االسالمية, 

تمويل البيع باليقسيط, تمويل شراء وتأجير 
In Respect of: Financial services, Islamic finance 
services, financing installment sales, financing 
the purchase and rent 

 In the name of: PALESTINE INVESTMENTبأسم : بنك االستثمار الفلسطيني 
BANK 

 Address: Albireh, Ramalla, Palestine POB:3675العنوان : البيرة, رام الله, فلسطين, صندوق بريد رقم 3675 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : نابلس عمارة جاليريا سنتر ص ب 768 
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) 511 (

 Trade Mark No.: 30134العالمة التجارية رقم : 30134 
 In Class: 31في الصنف : 31 

 Date: 20/10/2016التاريخ : 2016/10/20 
 In Respect of: sale of agriculural materials andمن اجل : بيع مواد زراعيه ومواشي حيه 

live cattle 
 In the name of: sharikat otared ll esteerad wبأسم : شركة عطارد لالستيراد والتسويق 

tasdeel w tasweeq 
 Address: tulkarm 0599969998العنوان : طولكرم 0599969998 

Address for Services:   tulkarm 0599969998عنوان التبليغ : طولكرم 0599969998 

) 512 (

 Trade Mark No.: 30135العالمة التجارية رقم : 30135 
 In Class: 31في الصنف : 31 

 Date: 20/10/2016التاريخ : 2016/10/20 
 In Respect of: Chestnuts, Freshمن اجل : كستنة طازجة 

 In the name of: Yousef Ahmad Ali Meبأسم : يوسف احمد علي مي 
 Address: Akka - Share Hammal 19العنوان : عكا - شارع هاعمال 19 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص ب 1377 عمارة حنا نيا وخراز ط 3 

) 513 (

 Trade Mark No.: 30136العالمة التجارية رقم : 30136 
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 In Class: 31في الصنف : 31 
 Date: 20/10/2016التاريخ : 2016/10/20 

 In Respect of: Chestnuts, Freshمن اجل : كستنة طازجة 
 In the name of: Yousef Ahmad Ali Meبأسم : يوسف احمد علي مي 

 Address: Akka - Share Hammal 19العنوان : عكا - شارع هاعمال 19 
  :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص ب 1377 عمارة حنا نيا وخراز ط 3 

) 514 (

 Trade Mark No.: 30137العالمة التجارية رقم : 30137 
 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 20/10/2016التاريخ : 2016/10/20 
من اجل : مستحضرات التجميل؛ منتجات التجميل التزينية؛ 
المواد العطرية؛ والجلد، البشرة؛ تصفيف شعر، مستحضرات 
للعناية  جل  شكل  على  مستحضرات  والعناية؛  الصباغة 
باألظافر؛ العطور؛ ماء الزينة المعطر؛ المستحضرات العطرية؛ 

ماء الكولونيا العطري. 

In Respect of: Cosmetics; decorative cosmetic 
products; perfumery; skin, body and nail care 
preparations; hair styling, dying and care 
preparations; gel nail care preparations; perfume; 
eau de toilette; eau de parfum; eau de cologne. 

 .In the name of: Bora Creations S.Lبأسم : بورا كرييشنز أس.أل. 

العنوان : كوللي ري سانشو 7 ، لوكال 3، 07180 سانتا بونسا 
، مالوركا ، إسبانيا 

Address: Calle Rey Sancho 7, Local 3, 07180 
Santa Ponsa, Mallorca, Spain 

.ب  - ص  الفكرية  للملكية  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
4472 البيرة 

Address for Services:  

) 515 (

 Trade Mark No.: 30138العالمة التجارية رقم : 30138 
 In Class: 3في الصنف : 3 
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 Date: 20/10/2016التاريخ : 2016/10/20 
العطرية؛  الزيوت  العطرية؛  المواد  الصابون؛   : اجل  من 
اللوشن؛  الجل،  الكريمات،  التجميل؛  مستحضرات 
الشخصي؛  لالستخدام  الكريهة  الروائح  إزالة  مستحضرات 
المبللة؛  التنظيف  مناديل  الشعر؛  ولوشن  الشامبو 
مستحضرات التجميل لتفتيح البشرة؛مستحضرات التجميل 
التخسيس؛  لغايات  البشرة؛ مستحضرات تجميل  لتنظيف 
مستحضرات التجميل لتسمير البشرة والوقاية من الشمس؛ 
الحيوية  البيئية  المعيشية  البيئة  الشعر؛  إزالة  منتجات 
)لالستخدام  الجلد  خاليا  تنمية  تعزز  التي  )مستحضرات( 

التجميلي(. 

In Respect of: Soaps; perfumery; essential oils 
; cosmetics; creams, gels, lotions; deodorants 
for personal use; shampoos and hair lotions; 
cleansing wipes; cosmetic preparations for skin 
whitening; cosmetic preparations for cleaning 
the skin; cosmetic preparations for slimming 
purposes; cosmetic preparations for tanning 
and sun protection; depilatory products; Bio-
ecological living environment (preparations) 
promoting the development of skin cells (for 
cosmetic use). 

 In the name of: NAOS LIGHTHOUSEبأسم : ناوس اليتهاوس 

، 13290 إكس أن  : 355 شارع بيارسيمون البالس  العنوان 
بروفانس ، فرنسا 

Address: 355 Rue Pierre-Simon Laplace, 13290 
AIX EN PROVENCE, FRANCE 

.ب  - ص  الفكرية  للملكية  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
4472 البيرة 

Address for Services:  

تشتمل العالمة على اللون االصفر والبرتقالي 

) 516 (

 Trade Mark No.: 30139العالمة التجارية رقم : 30139 
 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 20/10/2016التاريخ : 2016/10/20 
المعّدة  الحمية  مواد  صيدالنيه؛  منتجات   : اجل  من 
الغذاء  مكمالت  الطبية؛  غير  أو  الطبية  لالستخدامات 
الطبية؛  لألغراض  الصحية  المستحضرات  للبشر؛  والتغذية 
المعيشية  البيئة  الجلدية؛  االمراض  معالجة  مستحضرات 
البيئية الحيوية )مستحضرات( التي تعزز تنمية خاليا الجلد 

)لالستخدام الصيدالني(. 

In Respect of: Pharmaceutical products; dietetic 
substances adapted for medical or nonmedical 
purposes; food and nutritional supplements 
for humans; sanitary preparations for medical 
purposes; dermatological products; Bio-ecological 
living environment (preparations) promoting the 
development of skin cells (for pharmaceuticals). 

 In the name of: NAOS LIGHTHOUSEبأسم : ناوس اليتهاوس 

، 13290 إكس أن  : 355 شارع بيارسيمون البالس  العنوان 
بروفانس ، فرنسا 

Address: 355 Rue Pierre-Simon Laplace, 13290 
AIX EN PROVENCE, FRANCE 
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.ب  - ص  الفكرية  للملكية  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
4472 البيرة 

Address for Services:  

تشتمل العالمة على اللون االصفر والبرتقالي 

) 517 (

 Trade Mark No.: 30140العالمة التجارية رقم : 30140 
 In Class: 44في الصنف : 44 

 Date: 20/10/2016التاريخ : 2016/10/20 
الشعر؛  تصفيف  التجميل،  صالونات  خدمات   : اجل  من 
االستشارية  الخدمات  للبشر؛  والجمال  بالصّحة  العناية 
مستحضرات  االستشارية  الخدمات  والعناية،  للصّحة 
والجمال؛  بالجسم  العناية  الجلدية،  واألمراض  التجميل 
تقديم  التجميل؛  مستحضرات  حول  النصائح  تقديم 
وضع  الغذائية؛  والمكمالت  األغذية  صّحة  حول  النصائح 
تقديم  الغذائية؛  أو  الجلدية  للعناية  تحضيرا  التشخيص 
العناية  خدمات  بالجمال؛  العناية  مجال  في  االستشارات 

بالجمال؛ خدمات الرعاية الطبية. 

In Respect of: Beauty salon services, 
hairdressing; hygiene and beauty care for 
human beings; counseling services for hygiene 
and care, counseling services for cosmetology 
and dermatology, body care and beauty; advice 
on cosmetics; advice on food hygiene and 
nutritional supplements; establishing diagnoses 
in preparation of dermatological or nutritional 
care; consultation in the field of beauty care; 
beauty care services; medical care services. 

 In the name of: NAOS LIGHTHOUSEبأسم : ناوس اليتهاوس 

، 13290 إكس أن  : 355 شارع بيارسيمون البالس  العنوان 
بروفانس ، فرنسا 

Address: 355 Rue Pierre-Simon Laplace, 13290 
AIX EN PROVENCE, FRANCE 

.ب  - ص  الفكرية  للملكية  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
4472 البيرة 

Address for Services:  

تشتمل العالمة على اللون االصفر والبرتقالي 

) 518 (

 Trade Mark No.: 30141العالمة التجارية رقم : 30141 
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 In Class: 35في الصنف : 35 
 Date: 20/10/2016التاريخ : 2016/10/20 

 In Respect of: ALL GOODS IN 35من اجل : كل ما في الصنف 35 

 In the name of: MOHAMMAD ABED ALبأسم : محمد عبد الكريم محمد علوان 
KAREEM MOHAMMAD OLWAN 

 Address: Ramallahالعنوان : رام الله 

Address for Services:   Ramallahعنوان التبليغ : رام الله 

) 519 (

 Trade Mark No.: 30142العالمة التجارية رقم : 30142 
 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 23/10/2016التاريخ : 2016/10/23 
من اجل : صابون مضاد للعرق ، عطور زيوت عطرية ، أمالح 
تجميلية  مستحضرات   ، طبية  لغايات  ليست  استحمام 
 ، الزينة  صابون  من  قطع   ، تجميلية  أقنعة   ، لالستحمام 
مستحضرات تجميل ، كريمات تجميلية ، كريمات لتبييض 
ازالة  ، مستحضرات  الكريهة  الروائح  ، صابون إلزالة  البشرة 
صابون   ، )عطور(  زهور  خالصات   ، مطهر  صابون   ، الشعر 
لتعرق االقدام ، صابون طبي ، مستحضرات العناية باالظافر 
، شامبو ، مستحضرات حالقة ، صابون حالقة ، مستحضرات 

تجميل للعناية بالبشرة 

In Respect of: Antiperspirant soap , Aromatics 
[essential oils] , Bath salts, not for medical 
purposes , Baths (Cosmetic preparations for) , 
Beauty masks , Cakes of toilet soap , Cosmetics 
, Creams (Cosmetic) , Creams (Skin whitening) 
, Deodorant soap , Depilatory preparations 
, Disinfectant soap , Flowers (Extracts of) 
[perfumes] , Foot perspiration (Soap for) , 
Medicated soap , Nail care preparations , 
Shampoos , Shaving preparations , Shaving soap 
, Skin care (Cosmetic preparations for) 

 In the name of: Sharekat Saba› Lilenaya Beljeldبأسم : شركة سبأ للعناية بالجلد والبشرة مساهمة خصوصية 
Wa Albashara Mosahama Khososiya 

 Address: Ramallah wa albirehالعنوان : رام الله والبيرة 

Address for Services:   Ramallah wa albirehعنوان التبليغ : رام الله والبيرة 
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) 520 (

 Trade Mark No.: 30143العالمة التجارية رقم : 30143 
 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 23/10/2016التاريخ : 2016/10/23 
 ، ، حالوه طحينيه  العجين  ، خمائل  ملح   ، قهوه   : اجل  من 
خميره ، معكرونه ، معكرونه ،صلصهبندوره ، توابل ، سميد ، 
سباغيتي ) معكرونه رفيعه ( ، بهارات سكر ، شاي ، شعيريه 

نوديلز ، طحين قمح خميره . 

In Respect of: coffee , cooking salt , ferments for 
pastes , halvah , leaven , macaroni , psata , sauce 
(tomato) ,seasonings , semolina , spaghetti , spices , 
sugar , tea , vermicelli (noodles) , wheat flour , yeast 

 In the name of: Sharekat Albaraka Storiesبأسم : شركة البركة ستورز للتسويق والتجارة عادية عامة 
Liltasewwq Wa Altijariya Adiya Ama 

 Address: Salfeet Mashaالعنوان : سلفيت مسحة 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : سلفيت قراوة بني حسان جوال 0595172200 

) 521 (

 Trade Mark No.: 30144العالمة التجارية رقم : 30144
 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 23/10/2016التاريخ : 2016/10/23 
االيواء  والمشروبات-  االطعمة  توفير  خدمات   : اجل  من 

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

 In the name of: rushdy awad nayf afouryبأسم : رشدي عوض نايف عفوري 

رقم  جوال  ايبا  بيت   / نابلس   / المرح  تل  منتجع   : العنوان 
 0598904161

Address: tal almarah resort / nablus / bat eba 

العفوري  مكتب   / الروضة  عمارة   / نابلس   : التبليغ  عنوان 
للعقارات / ط4 جوال رقم 0597352311 

Address for Services:  
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) 522 (

 Trade Mark No.: 30149العالمة التجارية رقم : 30149 
 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 24/10/2016التاريخ : 2016/10/24 
من اجل : المستحضرات الصيدالنية والمستحضرات الطبية 
والبيطرية؛ المستحضرات الطبية لغايات طبية؛ مواد واغذية 
للرضع  وأغذية  البيطري  أو  الطبّي  لالستعمال  معّدة  حمية 
والحيوان؛  لإلنسان  الغذائية  للحمية  مكمالت  واألطفال؛ 
لصقات ومواد ضماد؛ مواد حشو األسنان وشمع طّب األسنان، 
مطّهرات، مستحضرات إلبادة الحشرات والحيوانات الضاّرة؛ 

مبيدات فطريات ومبيدات اعشاب. 

In Respect of: Pharmaceuticals, medical and 
veterinary preparations; sanitary preparations for 
medical purposes; dietetic food and substances 
adapted for medical or veterinary use, food for 
babies; dietary supplements for humans and 
animals; plasters, materials for dressings; material 
for stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 

 In the name of: Novartis AGبأسم : نوفارتس ايه جي 

 Address: 4002 Basel, Switzerlandالعنوان : 4002 بازل، سويسرا 

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

Address for Services:  

) 523 (

 Trade Mark No.: 30150العالمة التجارية رقم : 30150 
 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 24/10/2016التاريخ : 2016/10/24 
والمساحية  والمالحية  العلمية  واألدوات  االجهزة   : اجل  من 
والسينمائي  الفوتوغرافي  التصوير  وأدوات  وأجهزة 
واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات الوزن والقياس واإلشارة 
أو  تسجيل  أجهزة  والتعليم؛  واإلنقاذ  )االشراف(  والمراقبة 
ارسال أو نسخ الصوت أو الصور؛ وسائط التسجيل الرقمي؛ 
برامج  الحاسوب؛  واجهزة  البيانات  معالجة  لمعدات  آليات 
المثال  على سبيل  المستخدم  الحاسوبي  العتاد  الحاسوب؛ 
في العروض الرقمية؛ األجهزة الطرفية الملحقة بالحواسيب؛ 
باليد  المحمولة  الحواسيب  للحاسوب؛  البينية  الواجهات 
الشخصية  الرقمية  والمساعدات  اللوحية  والحواسيب 

واألجهزة االلكترونية الرقمية المحمولة باليد

In Respect of: Scientific, surveying, 
photographic, optical, weighing, measuring, 
ignalling, checking (supervision), life-saving 
and teaching apparatus; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
digital recording media; mechanisms for data 
processing equipment, computers; computer 
software; computer hardware, for example to be 
used for digital screenings; computer peripheral 
devices; interfaces for computers; hand held 
computers, tablet computers, 
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الطب  مجاالت  في  الستخدامها  بها  المتعلقة  والبرمجيات 
والصحة واللياقة البدنية والتمرين البدني والعافية الصحية 
الدخول  توفير  على  القادرة  الرقمية  االلكترونية  األجهزة  ؛ 
البيانات  وتخزين  واستالم  ارسال  اجل  ومن  االنترنت  الى 
واللياقة  والصحة  الطب  مجاالت  في  الستخدامها  الرقمية 
البدنية والتمارين البدنية والرفاهية؛ البرمجيات الحاسوبية 
وبرمجيات التطبيقات الحاسوبية الستخدامها على األجهزة 
من  وغيرها  باليد  المحمولة  المتنقلة  الرقمية  اإللكترونية 
جمع  في  الستخدامها  االستهالكية  االلكترونية  األجهزة 
تشمل  التي  الطبية  والمعلومات  المرضى  بيانات  وتخزين 
ضربات  ومعدل  والنبض  االدوية  بأخذ  الخاصة  المعلومات 
الكهربائي  والضغط  الجسم  التنفس وحرارة  القلب ومعدل 
في الجسم وحركة االنسان وأوضاع جسم االنسان او ظروف 
والمعلومات  المرضى  بيانات  نقل  في  الستخدامها  النوم 
اجل  من  الحاسوبية  البرمجيات  بيانات؛  قاعدة  الى  الطبية 
الدخول والتصفح والبحث في قواعد البيانات المباشرة )ان-
الين( والمحتويات السمعية والمحتويات السمعية-البصرية 
والتعليقات؛  والمعلومات  والمسجلة مسبقا  للتنزيل  القابلة 
األجهزة واألدوات الكيميائية؛ األجهزة واألدوات والتجهيزات 

العلمية والخبرية؛ العدسات البصرية؛ العدسات الالصقة. 

personal digital assistants and handheld digital 
electronic devices and software related thereto 
for use in the fields of medicine, health, fitness, 
exercise and wellness; digital electronic devices 
capable of providing access to the Internet 
and for the sending, receiving, and storing of 
digital data for use in the fields of medicine, 
health, fitness, exercise and wellness; computer 
software and computer application software 
for use on handheld mobile digital electronic 
devices and other consumer electronic for 
use in collecting and storing patient data and 
medical information including drug ingestion 
information, pulse, heart rate, respiratory rate, 
body temperature, electric pressure in the body, 
human motion, human position or sleeping 
condition for use in transmitting the patient data 
and medical information to database; computer 
software for accessing, browsing and searching 
online databases downloadable prerecorded 
audio and audiovisual content, information 
and commentary; chemistry apparatus and 
instruments; scientific and laboratory apparatus 
and instruments and devices; optical lenses; 
contact lenses. 

 In the name of: Novartis AGبأسم : نوفارتس ايه جي 

 Address: 4002 Basel, Switzerlandالعنوان : 4002 بازل، سويسرا 

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

Address for Services:  

) 524 (

 Trade Mark No.: 30151العالمة التجارية رقم : 30151 
 In Class: 10في الصنف : 10 

 Date: 24/10/2016التاريخ : 2016/10/24 
االسنان  وطب  والطبية  الجراحية  واالدوات  االجهزة   : اجل  من 
والبيطرية؛ االطراف والعيون واالسنان االصطناعية؛ أدوات تجبير؛ 

األجهزة واألدوات الطبية مثل أجهزة االختبار لغايات طبية

In Respect of: Surgical, medical, dental and 
veterinary apparatus and instruments; artificial 
limbs, eyes and teeth; orthopaedic articles;
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او  الطبي  التحليل  في  الستخدامها  المعدة  األجهزة  او 
االدوية  توصيل  انظمة  طبية؛  لغايات  التشخيص  أجهزة 
من اجل االطالق المؤجل او المراقب او الفوري للمواد الفعالة 
محاقن  االستنشاق؛  أجهزة  الصيدالنية؛  للمستحضرات 
ومحاقن لغايات طبية؛ المجسات وشاشات المراقبة وشاشات 
والعافية  البدني  والتمرين  البدنية  واللياقة  للصحة  العرض 
المرضى  بيانات  وتخزين  جمع  في  الستخدامها  الصحية 
بأخذ  الخاصة  المعلومات  تشمل  التي  الطبية  والمعلومات 
التنفس  ومعدل  القلب  ضربات  ومعدل  والنبض  االدوية 
وحركة  الجسم  في  الكهربائي  والضغط  الجسم  وحرارة 
االنسان وأوضاع جسم االنسان او ظروف النوم الستخدامها 
قاعدة  الى  الطبية  والمعلومات  المرضى  بيانات  نقل  في 

البيانات. 

medical apparatus and instruments, such as 
testing apparatus for medical purposes or 
apparatus for use in medical analysis or diagnostic 
apparatus for medical purposes; drug delivery 
systems for the deferred, controlled or immediate 
release of active substances of pharmaceutical 
preparations; inhalers; syringes for injections and 
for medical purposes; health, fitness, exercise, 
and wellness sensors, monitors and displays for 
use in collecting and storing patient data and 
medical information including drug ingestion 
information, pulse, heart rate, respiratory rate, 
body temperature, electric pressure in the body, 
human motion, human position or sleeping 
condition for use in transmitting the patient data 
and medical information to database. 

 In the name of: Novartis AGبأسم : نوفارتس ايه جي 

 Address: 4002 Basel, Switzerlandالعنوان : 4002 بازل، سويسرا 

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

Address for Services:  

) 525 (

 Trade Mark No.: 30152العالمة التجارية رقم : 30152 
 In Class: 41في الصنف : 41 

 Date: 24/10/2016التاريخ : 2016/10/24 
من اجل : التعليم والتدريب بما فيه توفير التعليم والتدريب 
المباشر )ان-الين( في مجاالت الطب والكيمياء والمستحضرات 
البدني  والتمرين  البدنية  واللياقة  والصحة  الصيدالنية 
خدمات  والثقافية؛  الرياضية  األنشطة  الصحية؛  والعافية 
والحلقات  والمؤتمرات  الندوات  وإدارة  تنظيم  التدريس؛ 
الدراسية وحلقات البحث؛ المعلومات حول التعليم؛ التدريب 
العلمي ]استعراض[ ؛ تنظيم وإدارة ورش العمل ]تدريب[؛ 
توفير المنشورات االلكترونية المباشرة )ان-الين( غير القابلة 
للتنزيل؛ توفير أفالم الفيديو المباشرة )ان-الين( غير القابلة 
الشخصية؛  التعليمية  المنتديات  وإدارة  تنظيم  للتنزيل؛ 
الخدمات الخيرية وتحديدا التعليم والتدريب؛ دروس تقوية 

شخصية للمهنيين العاملين في الرعاية الصحية. 

In Respect of: Education and training, including 
providing education and training on-line, in the 
fields of medicine, chemistry, pharmaceuticals, 
health, fitness, exercise and wellness; sporting and 
cultural activities; instruction services; arranging and 
conducting of colloquiums, conferences, seminars 
and symposiums; education information; practical 
training [demonstration]; arranging and conducting 
of workshops [training]; providing on-line electronic 
publications, not downloadable; providing on-line 
videos, not downloadable; arranging and conducting 
of in-person educational forums; charitable services, 
namely education and training; personal tuition for 
healthcare professionals. 
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 In the name of: Novartis AGبأسم : نوفارتس ايه جي 

 Address: 4002 Basel, Switzerlandالعنوان : 4002 بازل، سويسرا 

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

Address for Services:  

) 526 (

 Trade Mark No.: 30153العالمة التجارية رقم : 30153 
 In Class: 42في الصنف : 42 

 Date: 24/10/2016التاريخ : 2016/10/24 
البحث  وخدمات  والتقنية  العلمية  الخدمات   : اجل  من 
العتاد  وتطوير  تصميم  بها؛  المتعلقة  والتصميم 
الكيميائي؛  التحليل  الحاسوبية؛  والبرمجيات  الحاسوبي 
البرمجيات  تصميم  الكيميائي؛  البحث  الكيمياء؛  خدمات 
توفير  خدمات  العلمية؛  المختبرات  خدمات  الحاسوبية؛ 
الدعم المباشر)ان-الين( من اجل استخدام البرامج الحاسوبية 
والصحة  الطب  واألدوات  واألجهزة  والتطبيقات  والبرمجيات 
واللياقة البدنية والتمرين البدني والعافية الصحية ؛ توفير 
صفحات الكترونية مباشرة )ان-الين( مصممة حسب الطلب 
محددة  معلومات  على  تحتوي  بالبيانات  تلقيم  وعمليات 
ومحتويات  المدونات  كتابات  وتشمل  المستخدم  من 
)ان- المباشرة  المحتويات  من  وغيرها  الجديدة  الوسائط 
الين( وعناوين وصل مباشرة )ان-الين( إلى مواقع الكترونية 
أخرى وتوفير موقع الكتروني يشمل معلومات حول األجهزة 
موقع  توفير  واألدوية؛  والتشخيصات  االستقصائية  الطبية 
الكتروني يشمل معلومات تربوية في مجال البحث السريري 
الطب  مجال  في  افتراضية  ببيئة  واالعتناء  واالستضافة 
والصحة واللياقة البدنية والتمرين البدني والعافية الصحية. 

In Respect of: Scientific and technological 
services and research and design; design and 
development of computer hardware and software; 
chemical analysis; chemistry services; chemical 
research; computer software design; scientific 
laboratory services; providing on-line support 
services for the use of computer programs, 
software, applications, apparatus and instruments 
in the fields of medicine, health, fitness, exercise 
and wellness; providing customized on-line 
web pages and data feeds featuring user-defined 
information, which includes blog posts, new 
media content, other on-line content, and on-line 
web links to other websites, providing a website 
featuring information about investigational 
medical devices, diagnostics and drugs; providing 
a website featuring educational information in the 
field of clinical research, hosting and maintenance 
of a virtual environment in the fields of medicine, 
health, fitness, exercise and wellness. 

 In the name of: Novartis AGبأسم : نوفارتس ايه جي 

 Address: 4002 Basel, Switzerlandالعنوان : 4002 بازل، سويسرا 

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

Address for Services:  
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) 527 (

 Trade Mark No.: 30154العالمة التجارية رقم : 30154 
 In Class: 44في الصنف : 44 

 Date: 24/10/2016التاريخ : 2016/10/24 
الطبية  الخدمات  تشمل  التي  الطبية  الخدمات   : اجل  من 
الرعاية  الحيوان؛  أو  لإلنسان  الصحية  العناية  الشخصية؛ 
الطبية؛  المساعدة  الصحة؛  مجال  في  والمشورة  الصحية 
البدنية  واللياقة  الصحة  مجاالت  في  المعلومات  توفير 
توفير  ذلك  في  بما  الصحية  والعافية  البدني  والتمرين 
المستحضرات  باستخدام  المتعلق  )المعلومات(  البيانات 
حول  معلومات  يشمل  الكتروني  موقع  توفير  الصيدالنية؛ 
الصحة والعافية الصحية واللياقة البدنية والتمرين البدني 
وخدمات مراقبة وتقييم العافية الصحية ؛ الخدمات الخيرية 

وتحديدا توفير الخدمات الطبية؛ خدمات التصوير الطبي. 

In Respect of: Medical services, including 
personal medical services; hygienic care for 
human beings or animals; health care and health 
counselling; medical assistance; providing 
information in the fields of health, fitness, 
exercise, and wellness including provision 
of data (information) relating to the use of 
pharmaceuticals; providing a website featuring 
information about health and wellness health, 
fitness, exercise and wellness monitoring and 
assessment services; charitable services namely 
providing medical services; medical imaging 
services. 

 In the name of: Novartis AGبأسم : نوفارتس ايه جي 

 Address: 4002 Basel, Switzerlandالعنوان : 4002 بازل، سويسرا 

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

Address for Services:  

) 528 (

 Trade Mark No.: 30155العالمة التجارية رقم : 30155 
 In Class: 45في الصنف : 45 

 Date: 24/10/2016التاريخ : 2016/10/24 
يقدمها  التي  واالجتماعية  الشخصية  الخدمات   : اجل  من 
والصحة  الطب  مجاالت  في  االفراد  حاجات  لتلبية  اآلخرون 
واللياقة البدنية والتمرين البدني والعافية الصحية؛ خدمات 
مواقع التواصل االجتماعي المتعلقة بالطب والصحة واللياقة 
الخدمات  الصحية؛  والعافية  البدني  والتمرين  البدنية 

االستشارية المتعلقة بالعالجات الطبية. 

In Respect of: Personal and social services 
rendered by others to meet the needs of individuals 
in the fields of medicine, health, fitness, exercise 
and wellness; on-line social networking services 
related to medicine, health, fitness, exercise 
and wellness; consultancy services relating to 
medical treatments. 
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 In the name of: Novartis AGبأسم : نوفارتس ايه جي 

 Address: 4002 Basel, Switzerlandالعنوان : 4002 بازل، سويسرا 

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

Address for Services:  

) 529 (

 Trade Mark No.: 30156العالمة التجارية رقم : 30156 
 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 24/10/2016التاريخ : 2016/10/24 
من اجل : المستحضرات الصيدالنية والمستحضرات الطبية 
والبيطرية؛ المستحضرات الطبية لغايات طبية؛ مواد واغذية 
للرضع  وأغذية  البيطري  أو  الطبّي  لالستعمال  معّدة  حمية 
والحيوان؛  لإلنسان  الغذائية  للحمية  مكمالت  واألطفال؛ 
لصقات ومواد ضماد؛ مواد حشو األسنان وشمع طّب األسنان، 
مطّهرات، مستحضرات إلبادة الحشرات والحيوانات الضاّرة؛ 

مبيدات فطريات ومبيدات اعشاب. 

In Respect of: Pharmaceuticals, medical and 
veterinary preparations; sanitary preparations for 
medical purposes; dietetic food and substances 
adapted for medical or veterinary use, food for 
babies; dietary supplements for humans and 
animals; plasters, materials for dressings; material 
for stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 

 In the name of: Novartis AGبأسم : نوفارتس ايه جي 

 Address: 4002 Basel, Switzerlandالعنوان : 4002 بازل، سويسرا 

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

Address for Services:  

) 530 (

 Trade Mark No.: 30157العالمة التجارية رقم : 30157 
 In Class: 9في الصنف : 9 
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 Date: 24/10/2016التاريخ : 2016/10/24 
والمساحية  والمالحية  العلمية  واألدوات  االجهزة   : اجل  من 
والسينمائي  الفوتوغرافي  التصوير  وأدوات  وأجهزة 
واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات الوزن والقياس واإلشارة 
أو  تسجيل  أجهزة  والتعليم؛  واإلنقاذ  )االشراف(  والمراقبة 
ارسال أو نسخ الصوت أو الصور؛ وسائط التسجيل الرقمي؛ 
برامج  الحاسوب؛  واجهزة  البيانات  معالجة  لمعدات  آليات 
المثال  على سبيل  المستخدم  الحاسوبي  العتاد  الحاسوب؛ 
في العروض الرقمية؛ األجهزة الطرفية الملحقة بالحواسيب؛ 
باليد  المحمولة  الحواسيب  للحاسوب؛  البينية  الواجهات 
الشخصية  الرقمية  والمساعدات  اللوحية  والحواسيب 
والبرمجيات  باليد  المحمولة  الرقمية  االلكترونية  واألجهزة 
والصحة  الطب  مجاالت  في  الستخدامها  بها  المتعلقة 
؛  الصحية  والعافية  البدني  والتمرين  البدنية  واللياقة 
الدخول  توفير  على  القادرة  الرقمية  االلكترونية  األجهزة 
البيانات  وتخزين  واستالم  ارسال  اجل  ومن  االنترنت  الى 
واللياقة  والصحة  الطب  مجاالت  في  الستخدامها  الرقمية 
البدنية والتمارين البدنية والرفاهية؛ البرمجيات الحاسوبية 
وبرمجيات التطبيقات الحاسوبية الستخدامها على األجهزة 
من  وغيرها  باليد  المحمولة  المتنقلة  الرقمية  اإللكترونية 
جمع  في  الستخدامها  االستهالكية  االلكترونية  األجهزة 
تشمل  التي  الطبية  والمعلومات  المرضى  بيانات  وتخزين 
ضربات  ومعدل  والنبض  االدوية  بأخذ  الخاصة  المعلومات 
الكهربائي  والضغط  الجسم  التنفس وحرارة  القلب ومعدل 
في الجسم وحركة االنسان وأوضاع جسم االنسان او ظروف 
والمعلومات  المرضى  بيانات  نقل  في  الستخدامها  النوم 
اجل  من  الحاسوبية  البرمجيات  بيانات؛  قاعدة  الى  الطبية 
الدخول والتصفح والبحث في قواعد البيانات المباشرة )ان-
الين( والمحتويات السمعية والمحتويات السمعية-البصرية 
والتعليقات؛  والمعلومات  والمسجلة مسبقا  للتنزيل  القابلة 
األجهزة واألدوات الكيميائية؛ األجهزة واألدوات والتجهيزات 

العلمية والخبرية؛ العدسات البصرية؛ العدسات الالصقة. 

In Respect of: Scientific, surveying, photographic, 
optical, weighing, measuring, ignalling, 
checking (supervision), life-saving and teaching 
apparatus; apparatus for recording, transmission 
or reproduction of sound or images; digital 
recording media; mechanisms for data processing 
equipment, computers; computer software; 
computer hardware, for example to be used for 
digital screenings; computer peripheral devices; 
interfaces for computers; hand held computers, 
tablet computers, personal digital assistants and 
handheld digital electronic devices and software 
related thereto for use in the fields of medicine, 
health, fitness, exercise and wellness; digital 
electronic devices capable of providing access 
to the Internet and for the sending, receiving, 
and storing of digital data for use in the fields of 
medicine, health, fitness, exercise and wellness; 
computer software and computer application 
software for use on handheld mobile digital 
electronic devices and other consumer electronic 
for use in collecting and storing patient data and 
medical information including drug ingestion 
information, pulse, heart rate, respiratory rate, 
body temperature, electric pressure in the body, 
human motion, human position or sleeping 
condition for use in transmitting the patient data 
and medical information to database; computer 
software for accessing, browsing and searching 
online databases downloadable prerecorded 
audio and audiovisual content, information 
and commentary; chemistry apparatus and 
instruments; scientific and laboratory apparatus 
and instruments and devices; optical lenses; 
contact lenses. 

 In the name of: Novartis AGبأسم : نوفارتس ايه جي 

 Address: 4002 Basel, Switzerlandالعنوان : 4002 بازل، سويسرا 

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

Address for Services:  
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) 531 (

 Trade Mark No.: 30158العالمة التجارية رقم : 30158 
 In Class: 10في الصنف : 10 

 Date: 24/10/2016التاريخ : 2016/10/24 
من اجل : االجهزة واالدوات الجراحية والطبية وطب االسنان 
أدوات  االصطناعية؛  واالسنان  والعيون  االطراف  والبيطرية؛ 
االختبار  أجهزة  مثل  الطبية  واألدوات  األجهزة  تجبير؛ 
التحليل  في  المعدة الستخدامها  األجهزة  او  طبية  لغايات 
توصيل  انظمة  طبية؛  لغايات  التشخيص  أجهزة  او  الطبي 
االدوية من اجل االطالق المؤجل او المراقب او الفوري للمواد 
االستنشاق؛  أجهزة  الصيدالنية؛  للمستحضرات  الفعالة 
المراقبة  المجسات وشاشات  لغايات طبية؛  محاقن ومحاقن 
وشاشات العرض للصحة واللياقة البدنية والتمرين البدني 
بيانات  وتخزين  جمع  في  الستخدامها  الصحية  والعافية 
المرضى والمعلومات الطبية التي تشمل المعلومات الخاصة 
بأخذ االدوية والنبض ومعدل ضربات القلب ومعدل التنفس 
وحركة  الجسم  في  الكهربائي  والضغط  الجسم  وحرارة 
االنسان وأوضاع جسم االنسان او ظروف النوم الستخدامها 
قاعدة  الى  الطبية  والمعلومات  المرضى  بيانات  نقل  في 

البيانات. 

In Respect of: Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments; artificial limbs, eyes and 
teeth; orthopaedic articles; medical apparatus and 
instruments, such as testing apparatus for medical 
purposes or apparatus for use in medical analysis 
or diagnostic apparatus for medical purposes; 
drug delivery systems for the deferred, controlled 
or immediate release of active substances of 
pharmaceutical preparations; inhalers; syringes for 
injections and for medical purposes; health, fitness, 
exercise, and wellness sensors, monitors and displays 
for use in collecting and storing patient data and medical 
information including drug ingestion information, 
pulse, heart rate, respiratory rate, body temperature, 
electric pressure in the body, human motion, human 
position or sleeping condition for use in transmitting 
the patient data and medical information to database. 

 In the name of: Novartis AGبأسم : نوفارتس ايه جي 

 Address: 4002 Basel, Switzerlandالعنوان : 4002 بازل، سويسرا 

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

Address for Services:  

) 532 (

 Trade Mark No.: 30159العالمة التجارية رقم : 30159 
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 In Class: 41في الصنف : 41 
 Date: 24/10/2016التاريخ : 2016/10/24 

من اجل : التعليم والتدريب بما فيه توفير التعليم والتدريب 
المباشر )ان-الين( في مجاالت الطب والكيمياء والمستحضرات 
البدني  والتمرين  البدنية  واللياقة  والصحة  الصيدالنية 
خدمات  والثقافية؛  الرياضية  األنشطة  الصحية؛  والعافية 
والحلقات  والمؤتمرات  الندوات  وإدارة  تنظيم  التدريس؛ 
الدراسية وحلقات البحث؛ المعلومات حول التعليم؛ التدريب 
العلمي ]استعراض[ ؛ تنظيم وإدارة ورش العمل ]تدريب[؛ 
توفير المنشورات االلكترونية المباشرة )ان-الين( غير القابلة 
للتنزيل؛ توفير أفالم الفيديو المباشرة )ان-الين( غير القابلة 
الشخصية؛  التعليمية  المنتديات  وإدارة  تنظيم  للتنزيل؛ 
الخدمات الخيرية وتحديدا التعليم والتدريب؛ دروس تقوية 

شخصية للمهنيين العاملين في الرعاية الصحية. 

In Respect of: Education and training, including 
providing education and training on-line, in the 
fields of medicine, chemistry, pharmaceuticals, 
health, fitness, exercise and wellness; sporting and 
cultural activities; instruction services; arranging 
and conducting of colloquiums, conferences, 
seminars and symposiums; education 
information; practical training [demonstration]; 
arranging and conducting of workshops [training]; 
providing on-line electronic publications, not 
downloadable; providing on-line videos, not 
downloadable; arranging and conducting of in-
person educational forums; charitable services, 
namely education and training; personal tuition 
for healthcare professionals. 

 In the name of: Novartis AGبأسم : نوفارتس ايه جي 

 Address: 4002 Basel, Switzerlandالعنوان : 4002 بازل، سويسرا 

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

Address for Services:  

) 533 (

 Trade Mark No.: 30160العالمة التجارية رقم : 30160 
 In Class: 42في الصنف : 42 

 Date: 24/10/2016التاريخ : 2016/10/24 
البحث  وخدمات  والتقنية  العلمية  الخدمات   : اجل  من 
العتاد  وتطوير  تصميم  بها؛  المتعلقة  والتصميم 
الكيميائي؛  التحليل  الحاسوبية؛  والبرمجيات  الحاسوبي 
البرمجيات  تصميم  الكيميائي؛  البحث  الكيمياء؛  خدمات 
توفير  خدمات  العلمية؛  المختبرات  خدمات  الحاسوبية؛ 
الدعم المباشر)ان-الين( من اجل استخدام البرامج الحاسوبية 
والصحة  الطب  واألدوات  واألجهزة  والتطبيقات  والبرمجيات 

واللياقة البدنية والتمرين البدني والعافية الصحية ؛

In Respect of: Scientific and technological 
services and research and design; design and 
development of computer hardware and software; 
chemical analysis; chemistry services; chemical 
research; computer software design; scientific 
laboratory services; providing on-line support 
services for the use of computer programs, 
software, applications, 
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توفير صفحات الكترونية مباشرة )ان-الين( مصممة حسب 
معلومات  على  تحتوي  بالبيانات  تلقيم  وعمليات  الطلب 
محددة من المستخدم وتشمل كتابات المدونات ومحتويات 
)ان- المباشرة  المحتويات  من  وغيرها  الجديدة  الوسائط 
الين( وعناوين وصل مباشرة )ان-الين( إلى مواقع الكترونية 
أخرى وتوفير موقع الكتروني يشمل معلومات حول األجهزة 
موقع  توفير  واألدوية؛  والتشخيصات  االستقصائية  الطبية 
الكتروني يشمل معلومات تربوية في مجال البحث السريري 
الطب  مجال  في  افتراضية  ببيئة  واالعتناء  واالستضافة 
والصحة واللياقة البدنية والتمرين البدني والعافية الصحية. 

apparatus and instruments in the fields of 
medicine, health, fitness, exercise and wellness; 
providing customized on-line web pages and 
data feeds featuring user-defined information, 
which includes blog posts, new media content, 
other on-line content, and on-line web links to 
other websites, providing a website featuring 
information about investigational medical 
devices, diagnostics and drugs; providing a 
website featuring educational information in the 
field of clinical research, hosting and maintenance 
of a virtual environment in the fields of medicine, 
health, fitness, exercise and wellness. 

 In the name of: Novartis AGبأسم : نوفارتس ايه جي 

 Address: 4002 Basel, Switzerlandالعنوان : 4002 بازل، سويسرا 

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

Address for Services:  

) 534 (

 Trade Mark No.: 30161العالمة التجارية رقم : 30161 
 In Class: 44في الصنف : 44 

 Date: 24/10/2016التاريخ : 2016/10/24 
الطبية  الخدمات  تشمل  التي  الطبية  الخدمات   : اجل  من 
الرعاية  الحيوان؛  أو  لإلنسان  الصحية  العناية  الشخصية؛ 
الطبية؛  المساعدة  الصحة؛  مجال  في  والمشورة  الصحية 
البدنية  واللياقة  الصحة  مجاالت  في  المعلومات  توفير 
توفير  ذلك  في  بما  الصحية  والعافية  البدني  والتمرين 
المستحضرات  باستخدام  المتعلق  )المعلومات(  البيانات 
حول  معلومات  يشمل  الكتروني  موقع  توفير  الصيدالنية؛ 
الصحة والعافية الصحية واللياقة البدنية والتمرين البدني 
وخدمات مراقبة وتقييم العافية الصحية ؛ الخدمات الخيرية 

وتحديدا توفير الخدمات الطبية؛ خدمات التصوير الطبي. 

In Respect of: Medical services, including 
personal medical services; hygienic care for 
human beings or animals; health care and health 
counselling; medical assistance; providing 
information in the fields of health, fitness, 
exercise, and wellness including provision 
of data (information) relating to the use of 
pharmaceuticals; providing a website featuring 
information about health and wellness health, 
fitness, exercise and wellness monitoring and 
assessment services; charitable services namely 
providing medical services; medical imaging 
services. 
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 In the name of: Novartis AGبأسم : نوفارتس ايه جي 

 Address: 4002 Basel, Switzerlandالعنوان : 4002 بازل، سويسرا 

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

Address for Services:  

) 535 (

 Trade Mark No.: 30162العالمة التجارية رقم : 30162 
 In Class: 44في الصنف : 44 

 Date: 24/10/2016التاريخ : 2016/10/24 
األسنان،  طب  الطبية،  العيادات  طبية،  خدمات   : اجل  من 
التقويمية،  الجراحة  الطبيى،  المساعدة  الصحية،  الرعاية 

خدمات العناية بالجمال 

In Respect of: Medical services, Medical clincs, 
Dentistry, Health care, Medical assistance, 
Plastic surgery, Visagists services 

 In the name of: Khaled Mohammad Ismaeelبأسم : خالد محمد اسماعيل حسين 
Hosain 

 Address: Albireh/ Alersal Street, Almekawiالعنوان : البيرة/ شارع االرسال، عمارة المكاوي 
Bulding 

الطابق  الشيخ،  برج  عمارة  الشرفة/  البيرة،   : التبليغ  عنوان 
ومستشارون  محامون  ومشاركوه،  عمرو  مكتب  الثالث، 

قانونيون 

Address for Services:  

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام 
ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

) 536 (

 Trade Mark No.: 30163العالمة التجارية رقم : 30163 
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 In Class: 30في الصنف : 30 
 Date: 24/10/2016التاريخ : 2016/10/24 

الصناعية  القهوة  و  الكاكاو  و  الشاي  و  القهوه   : اجل  من 
المصنوعة  والمستحضرات  الساغو,الدقيق  ,االرز,التابيوكاو 
الحلويات,الحلويات  و  والفطائر  الحبوب,الخبز  من 
ومسحوق  االسود,الخميرة  والعسل  النحل  المثلجة,عسل 
الصلصات)التوابل(,البهارات, و  الخردل,الخل   , الخبيز,الملح 

الثلج. 

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

 In the name of: Saddam Saeed Mahmoud Dairaihبأسم : صدام سعد محمود ديريه 

-Address: Al- Ram, Qorb Masjed Handalah -Alالعنوان : الرام- بجانب مسجد حنظله - القدس 
Quds 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : جوال 0599919197 

) 537 (

 Trade Mark No.: 30164العالمة التجارية رقم : 30164 
 In Class: 45في الصنف : 45 

 Date: 24/10/2016التاريخ : 2016/10/24 
يقدمها  التي  واالجتماعية  الشخصية  الخدمات   : اجل  من 
والصحة  الطب  مجاالت  في  االفراد  حاجات  لتلبية  اآلخرون 
واللياقة البدنية والتمرين البدني والعافية الصحية؛ خدمات 
مواقع التواصل االجتماعي المتعلقة بالطب والصحة واللياقة 
الخدمات  الصحية؛  والعافية  البدني  والتمرين  البدنية 

االستشارية المتعلقة بالعالجات الطبية. 

In Respect of: Personal and social services 
rendered by others to meet the needs of individuals 
in the fields of medicine, health, fitness, exercise 
and wellness; on-line social networking services 
related to medicine, health, fitness, exercise 
and wellness; consultancy services relating to 
medical treatments 

 In the name of: Novartis AGبأسم : نوفارتس ايه جي 

 Address: 4002 Basel, Switzerlandالعنوان : 4002 بازل، سويسرا 

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

Address for Services:  
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) 538 (

 Trade Mark No.: 30165العالمة التجارية رقم : 30165 
 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 26/10/2016التاريخ : 2016/10/26 
 In Respect of: jelloمن اجل : الجلي 

 In the name of: muhammad jamal abed abu mailaبأسم : محمد جمال عبد ابو ميالة 

 Address: al khalilالعنوان : الخليل -مفرق الصاحب 0599373154 

Address for Services:   al khalilعنوان التبليغ : الخليل -مفرق الصاحب 0599373154 

) 539 (

 Trade Mark No.: 30166العالمة التجارية رقم : 30166 
 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 26/10/2016التاريخ : 2016/10/26 
 In Respect of: seasam oil halvaمن اجل : طحينة زيت السمسم 

 In the name of: golden seasam food company andبأسم : شركة السمسم الذهبي للمواد الغذائية واالستثمار 
investment 

 Address: hebronالعنوان : الخليل ضاحية البلدية 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : الخليل دوار ابن رشد عمارة الواحة 

) 540 (

 Trade Mark No.: 30167العالمة التجارية رقم : 30167 
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 In Class: 32في الصنف : 32 
 Date: 26/10/2016التاريخ : 2016/10/26 

مياه   ، المعدنية  المياه  لتحضير  مستحضرات   : اجل  من 
)مشروبات( ، مياه الشرب الصحية )ماء الينابيع ( 

In Respect of: Mineral water (Preparations for 
making) , Waters [beverages] , Waters [table] 

 In the name of: Sharekat Qatra Lelmawaredبأسم : شركة قطرة للموارد المائية مساهمة خصوصية 
Almaiya Mosahama Khososiya 

 Address: Ramallah Shar›e Alkautharالعنوان : رام الله شارع الكوثر 

عنوان التبليغ : البالوع شارع الوكاالت مجمع النعمان التجاري 
جوال 0569991128 

Address for Services:  

) 541 (

 Trade Mark No.: 30168العالمة التجارية رقم : 30168 
 In Class: 39في الصنف : 39 

 Date: 27/10/2016التاريخ : 2016/10/27 
الرحالت  وتنظيم  السلع  وتخزين  وتغليف  النقل   : اجل  من 

والسفر 
In Respect of: Transport; packaging and storage 
of goods; travel arrangement 

 In the name of: sharekit white sharkبأسم : شركة وايت شارك 

 -  6 الطابق   - البرج  عمارة  رفيديا   - نابلس   : العنوان 
جوال:0597317354 

Address: nablus - rafedia - amaret alburj tabeq 
6 - jawwal :0597317354 

جوال   7 طابق  عنتر  عمارة  نابلس   : التبليغ  عنوان 
 0598100629:

Address for Services:  

) 542 (

 Trade Mark No.: 30169العالمة التجارية رقم : 30169 
 In Class: 30في الصنف : 30 
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 Date: 27/10/2016التاريخ : 2016/10/27 
من اجل : الشوكوالته ؛ الكاكاو ؛ الكرمل ؛ التوفي ؛ الحلوى ؛ 
النوجا ؛ الحبوب ؛ التابيوكا )مستحضر نشوي للحلويات ( ؛ 
الساغو )دقيق نشوي( ؛؛ العسل ؛ العسل األسود ؛ ؛ الحلويات 
لتزيين  الحلويات  والحلويات؛  الشوكوالته  ؛  الحلوى  لوائح  ؛ 
المواد الغذائية ؛ الشوكوالته لتزيين الطعام ؛ الشوكوالتة ؛ 
لوائح الشوكوالته ؛ الشكوالته المحشوة ؛ الحلويات المغلفة 
 ( الفندان  ؛  الكمأ  المصنوعة من  الشوكوالتة  ؛  بالشوكوالتة 
الحلويات ( ؛ حلوى الشوكوالته التي تحتوي على البسكويت 
والمكسرات و الكراميل ، التوفي ، الحلوى ، النوجا ، أو الفاكهة 
حلوى  ؛  بالصلصة  المحشوة  الشوكوالتة  حلوى  ؛  المجففة 
الشوكوالتة المحشوة بالكريما ؛ الشوكوالته بنكهة القهوة 
المغلفة  الشوكوالته  ؛   ) الحلويات   ( المغلفة  البن  حبوب  ؛ 
بحبوب البن ) الحلويات ( ؛ الحلويات ؛ السكاكر ) الحلويات ( ؛ 
هالم الفاكهة ) الحلويات ( ؛ الحلوى ؛ لوائح الحلوى ؛ الحلوى 
والسكاكر ؛ حلوى الشوكوال ؛ العلكة القابلة للمضغ ؛ الوجبات 
منتجات  ؛  بالشوكوال  المطلية  الخفيفة  الوجبات  ؛  الخفيفة 
التي  البسكويت  ؛  الشعير  ؛ بسكويت  البسكويت  ؛  المخابز 
تحتوي على الفاكهة المجففة والشوكوالته أو المكسرات ؛ 
البسكويت المغلفة بالشوكوالتة ؛ الويفر ؛ ويفر الشوكوالته 
؛ البسكوت المالح ؛ المعكرون ؛ البسكويت ؛ الكعك ؛ مسحوق 
؛  الوافيل  ؛  الفطائر  ؛  المعجنات  ؛  الكعك  مزيج  ؛  الكعك 
؛  الذرة  رقائق  ؛  بالشوكوالتة  المغلفة  المعجنات  ؛  الكعك 
اللوائح  ؛  الصحية  اللوائح  ؛  الحبوب  من  المصنوعة  اللوائح 
الصحية التي تحتوي على الشوكوالته والحبوب والمكسرات 
؛  الخفيفة  الوجبات  شوكوالته  ؛   ) الحلويات   ( الفاكهة  أو 
الحلويات   ( المغلفة  المكسرات  ؛   ) الحلويات   ( المكسرات 
الفاكهة  أو  الحبوب  أو  بالمكسرات  المغلفة  الشوكوالته  ؛   )
الصالحة  الشوكوالته  ؛  المثلجة  المشروبات  ؛   ) الحلويات   (
مسحوق  ؛  الكاكاو  مسحوق  ؛  الساخنة  الشوكوال  ؛  للشرب 
شراب  ؛  الشوكوالتة  شراب  ؛  الشعير  شراب  ؛  الشوكوالتة 
المشروبات  إلعداد  الشوكوال  شراب  ؛  الذهبي  الشوكوالتة 
لألغذية  الشوكوالتة  شراب  ؛  الشوكالتة  على  تحتوي  التي 
؛ الصلصات ؛ الصلصات الشوكوالته ؛ المواد القابلة للدهن 
المكونة  للدهن  القابلة  المواد  للدهن؛  القابلة  الشوكوالته  ؛ 
من الشوكوالته و الجوز ؛ التوابل ؛ البهارات ؛ الثلوج الصالحة 
لألكل ؛ الحلويات المجمدة ؛ اآليس كريم ؛ السكاكر المجمدة 
؛  الهالم  ؛  فندان  ؛  البودنغ  حلوى  ؛  ؛  المثلجة  الحلويات  ؛ 
؛  التي تحتوي على شوكوالتة  الحلويات  ؛  القشدة مخفوقة 
من  المستخلصة  الحلويات  ؛  األرز  من  المصنوعة  الحلويات 

الباستا ؛ المصاصات. 

In Respect of: Chocolate; cocoa; Carmel; 
toffee; candy; Alnoja; grains; tapioca (lotion 
starchy sweets); sago (flour starch) ;; honey; 
treacle;; desserts; Regulations candy; chocolate 
and confectionery; sweets to decorate food; 
chocolate to decorate food ; chocolate; 
regulations chocolate; chocolate stuffed; 
confectionery coated with chocolate; chocolate 
made from truffles; Alphendan (sweets); 
chocolate candy containing biscuits, nuts and 
caramel, toffee, candy, Alnoja, or dried fruit; 
chocolate candy stuffed with chutney; chocolate 
candy stuffed with cream; chocolate flavored 
coffee; coffee beans coated (sweets); coated 
chocolate pills coffee (sweets); sweets; candies 
(sweets); fruit jelly (confectionery); candy; 
regulations candy; sweets and candies; candy 
chocolate; chewing gum removable chewing; 
snacks; snacks coated with chocolate; bakery 
products; biscuits; biscuits barley; biscuits 
containing dried and chocolate fruit or nuts; 
biscuits coated with chocolate; wafer; Weaver 
chocolate; biscuits salty; pasta; biscuits; cakes; 
muffin powder; mix cakes; pastries; pancakes; 
Allowavil; cakes; pastry coated chocolate; corn 
flakes; regulations made from grain; health 
regulations; health regulations that contain 
chocolate, cereals, nuts or fruit (confectionery); 
chocolate snacks; nuts (confectionery); nuts 
coated (sweets ); chocolate-coated nuts, grain 
or fruit (confectionery); iced drinks; drinking 
chocolate; hot chocolate; cocoa powder; 
chocolate powder; malt; drink chocolate; drink 
golden chocolate; drink chocolate for the 
preparation of beverages containing chocolate; 
drink chocolate Food; sauces; sauces chocolate; 
material of cover; chocolate of cover; material 
of cover consisting of chocolate and walnuts; 
spices; spices; snow edible; frozen desserts; ice 
cream; frozen confectionery; sweets chilled;; 
sweet pudding; fondant; jellies; whipped cream; 
desserts containing chocolate; desserts made 
from rice; desserts learned from pasta; popsicles. 
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والتصدير  لالستيراد  وسديس  النابلسي  شركة   : بأسم 
والتجارة. 

In the name of: .Shareket Al Nabulsi W Sodes Li 
Esterad W Al Tasder W Al Tejarah 

 Address: suburb Al Raam Alaqbatالعنوان : الرام - ضاحية االقباط . 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : المحامي بالل كمال - رام الله . 

) 543 (

 Trade Mark No.: 30170العالمة التجارية رقم : 30170 
 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 27/10/2016التاريخ : 2016/10/27 
من اجل : منتجات العناية بالجلد، خاصة كريمات الغسول، 
مكيفات  الشرجية،  والمنعمات  الغسوالت  الغسول,  موس 
الزيوت  العطور,  الصابون,  التنظيف،  كريمات  الشعر, 
الرطبة  الغسل  اقمشة  الغسول,  المرطبات,  والجل,  االساس 
كيميائية  بمواد  المشربة  االستعمال  بعد  للطرح  المعدة 
)ليست  الشخصي  لالستخدام  العامة  للصحة  مركبات  او 

لالغراض الصحية( 

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 
impregnated with cleansing preparations or 
compounds for personal use (non medical) 

 In the name of: SCA Hygiene Products ABبأسم : اس سي ايه هايجين بروداكتس ايه بي 

 Address: SE-405 03 GOTEBORG, Swedenالعنوان : اس اي405- 03 غوتيبورغ, السويد 

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

Address for Services:  

 Formula مشروطة بعدم منح حماية على كلمة

) 544 (

 Trade Mark No.: 30171العالمة التجارية رقم : 30171 
 In Class: 5في الصنف : 5 
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 Date: 27/10/2016التاريخ : 2016/10/27 
الصحية,  لالغراض  االمتصاص  مستحضرات   : اجل  من 
الصحية  والمناشف  الصحية  الفوط  الصحية,  الحفاظات 
لسلس  او  للحيض  المستعملة  السراويل  وبطانات  والفوط 
البول, الكمادات الصحية, المناشف الصحية, المستحضرات 
بطانات  )صحية(,  المهبل  لنظافة  المستعملة  الصحية 

اللباس الداخلي, المناديل المبللة )صحية( 

In Respect of: Absorbent sanitary preparations, 
sanitary napkins, tampons, towels, slips for use 
as menstruation or incontinence protection; 
sanitary pads; sanitary towels; preparations for 
use in vaginal hygiene (medical); panty liners; 
wet wipes (medical) 

 In the name of: SCA Hygiene Products ABبأسم : اس سي ايه هايجين بروداكتس ايه بي 

 Address: SE-405 03 GOTEBORG, Swedenالعنوان : اس اي405- 03 غوتيبورغ, السويد 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al-Beereh : عنوان التبليغAddress for Services:  

 Formula مشروطة بعدم منح حماية على كلمة

) 545 (

 Trade Mark No.: 30172العالمة التجارية رقم : 30172 
 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 27/10/2016التاريخ : 2016/10/27 
 In Respect of: Services for providing food andمن اجل : خدمات توفير االطعمة والمشروبات، اإليواء المؤقت 

drink; temporary accommodation 
 In the name of: Dimitri For Coffee and Foodبأسم : شركة ديميتري للقهوة والصناعات الغذائية ذ.م.م. 

Industries L.L.C. 
العنوان : عمان- االردن- ضاحية االمير راشد- شارع محمود 

الصرايرة - ص.ب 11193-930214 
Address: Amman- Jordan- Dahyet Al Ameer Rashed- 
Mahmoud Al Saraira Str- P.O Box 930214-11193 

 AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800 Al-Beereh : عنوان التبليغAddress for Services:  

) 546 (

 Trade Mark No.: 30173العالمة التجارية رقم : 30173 
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 In Class: 25في الصنف : 25 
 Date: 27/10/2016التاريخ : 2016/10/27 

القمصان؛  الرأس؛  أغطية  القدم؛  لباس  المالبس؛   : اجل  من 
العلوية  القمصان  البلوفر،  الجرزيات،  المحبوكة؛  األلبسة 
القمصان  الصدريات؛  كم؛  النصف  قمصان  النصفية؛ 
لباس  الداخلية؛  المالبس  التنانير؛  الفساتين؛  التحتية؛ 
السباحة، البيكيني؛ التانكيني؛ مباذل إستحمام؛ الشورتات؛ 
القلنسوات؛  الطاقيات؛  الصوفية؛  الكنزات  السراويل؛ 
حواف  الشاالت؛  للبس؛  أحزمة  الرأس؛  أوشحة  القبعات؛ 
القمصان  التحمية؛  بذات  حواف؛  ذات  قلنسوات  القبعات؛ 
جاكيتات  الرياضية؛  الجاكيتات  الجاكيتات؛  المعرقة؛ 
مالبس  )باليزر(؛  الرياضية  السترات  الرياضية؛  المدرجات 
واقية من المطر؛ المعاطف؛ البذات الموحدة؛ ربطات العنق؛ 
أربطة المعصم؛ أربطة الرأس؛ القفازات؛ المآزر؛ المرايل )غير 
الرضع؛  واألطفال  لألطفال  لعب  ألبسة  البيجامات؛  ورقية(؛ 
أكياس نوم لألطفال )مالبس(؛ الجوارب والمالبس المحبوكة؛ 
صنادل  الصنادل،  الحماالت؛  األحزمة؛  البنطلونات؛  حماالت 
 أحذية للخارج، أحذية 

ً
السير؛ ألبسة القدم الرياضية، خاصة

أحذية  السلة،  كرة  لعبة  أحذية  طويلة،  لمسافات  المشي 
للتمارين الرياضية المتعددة، أحذية لركوب الدراجات، أحذية 
الزحافات  وللمضامير،  للعدو  أحذية  الداخلية،  الرياضات 
)فليب فلوب(، أحذية لعبة كرة القدم )الداخلية والخارجية(، 
أحذية  الكتاني،  القماش  من  أحذية  القدم،  كرة  لعبة  جزم 
لعبة كرة المضرب، أحذية الرياضات المدينية، أحذية اإلبحار؛ 
الفوقية  األلبسة   

ً
خاصة رياضية،  مالبس  األيروبيك؛  أحذية 

المحبوكة،  الرياضية  األلبسة  الهرولة،  بذات  الصوفية، 
القمصان  البولو،  الغير رسمية، قمصان  الرياضية  السراويل 
المعرقة، السراويل المعرقة، قمصان بطراز قمصان لعبة كرة 
القدم، قمصان بطراز قمصان لعبة الركبي، الجوارب، األلبسة 
األلبسة  السباق،  حلبات  بذات  األرجل،  ومدفئات  الضيقة 
التحتية العملية، القمصان التحتية، حماالت الصدر، ألبسة 
بذات  القفازات،  الرأس،  أربطة  المعصم،  أربطة  الراقصين، 

الثلج، جاكيتات الثلج، سراويل الثلج 

In Respect of: Clothing; footwear; headgear; 
shirts; knitted garments; jerseys, pullovers, tank-
tops; T-shirts; vests; singlets; dresses; skirts; 
underwear; swimwear, bikinis; tankinis; bath 
robes; shorts; pants; sweaters; bonnets; caps; 
hats; scarves; headscarves; sashes for wear; 
shawls; visors; 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; suspenders; belts; braces; sandals, thong 
sandals; athletic footwear, namely outdoor shoes, 
hiking shoes, basketball shoes, cross-training 
shoes, cycling shoes, indoor sports shoes, running 
and track-field shoes, flip-flops, football shoes 
(indoor and outdoor), football boots, canvas 
shoes, tennis shoes, urban sports shoes, sailing 
shoes, aerobic shoes; sports apparel, namely 
fleece tops, jogging suits, knit sportswear, sport 
casual pants, polo-shirts, sweatshirts, sweatpants, 
soccer-style shirts, rugby-style shirts, socks, 
swimwear, tights and leg warmers, tracksuits, 
functional underwear, singlets, bra tops, leotards, 
wristbands, headbands, gloves, snow suits, snow 
jackets, snow pants 

انترناشيونالي دي فوتبول اسوسيشن  : فيديريشن  بأسم 
)فيفا( 

In the name of: Federation Internationale de 
Football Association (FIFA) 

 ,Address: FIFA-Strasse 20, 8044 Zurichالعنوان : فيفا-شتراسه 20, 8044 زيوريخ, سويسرا 
Switzerland 

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

Address for Services:  
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) 547 (

 Trade Mark No.: 30174العالمة التجارية رقم : 30174 
 In Class: 28في الصنف : 28 

 Date: 27/10/2016التاريخ : 2016/10/27 
من اجل : األلعاب وأدوات اللعب؛ الكرات الرياضية؛ األلعاب 
والحيوانات  الدمى  البايبيفوت؛  لعبة  طاوالت  اللوحية؛ 
البالونات؛  األحجيات؛  ألعاب؛  شكل  على  مركبات  المحشوة؛ 
الملون؛  الورق  اللعب؛ قصاصات  ورق  للنفخ؛  القابلة  األلعاب 
معدات  الجمنازيوم؛  أجهزة  والرياضة،  للجمنازيوم  أدوات 
األكواع  الركبة،  لبادات  القفازات،  الكرات،   

ً
القدم، خاصة كرة 

القدم؛  كرة  لعبة  ومرمى  القصبة  حماية  أدوات  واألكتاف، 
مجهزة  رياضية  وحاويات  حقائب  القدم؛  كرة  مرمى  جدران 
االلعاب  )ألعاب(؛  الحفالت  قبعات  الرياضية؛  األدوات  لحمل 
أجهزة  مع  لإلستعمال  المجهزة  باليد  المحمولة  اإللكترونية 
ألعاب  آالت  الفيديو؛  ألعاب  فقط؛  التلفزيون  إستقبال 
مع  باليد  محمولة  ألعاب  آالت  األلعاب؛  منصات  الفيديو؛ 
شاشات عرض من الكريستال السائل؛ األلعاب اإللكترونية 
المحمولة باليد بخالف تلك المجهزة لإلستعمال مع أجهزة 
إستقبال التلفزيون فقط؛ وسادات األلعاب؛ عجالت القيادة 
أشكال  الفيديو؛  أللعاب  رقص  وحصائر  الفيديو  أللعاب 
رجل  شكل  على  ألعاب  )ألعاب(؛  الزبدي  المطاط  من  أيادي 
األصل؛  طبق  طائرات  نماذج  اآلركيد؛  ألعاب  للترفيه؛  آلي 
الورقية؛  الطائرات  الحك؛  األليفة؛ بطاقات  للحيوانات  ألعاب 
الزالجات المدولبة؛ دراجات الرجل )ألعاب(؛ الزالجات اللوحية 

In Respect of: Games and playthings; sport balls; 
board games; tables for table football; stuffed 
dolls and animals; toy vehicles; puzzles; balloons; 
inflatable toys; playing cards; confetti; 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; 
party 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 
video games and dancing mats for video games; 
foam hands (toys); toy robots for entertainment; 
arcade games; replica models of aircraft; toys for 
pet animals; scratch cards; kites; roller skates; 
scooters (toys); skateboards 

انترناشيونالي دي فوتبول اسوسيشن  : فيديريشن  بأسم 
)فيفا( 

In the name of: Federation Internationale de 
Football Association (FIFA) 

 ,Address: FIFA-Strasse 20, 8044 Zurichالعنوان : فيفا-شتراسه 20, 8044 زيوريخ, سويسرا 
Switzerland 

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

Address for Services:  
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) 548 (

 Trade Mark No.: 30175العالمة التجارية رقم : 30175 
 In Class: 38في الصنف : 38 

 Date: 27/10/2016التاريخ : 2016/10/27 
 In Respect of: Telecommunicationsمن اجل : االتصاالت 

-In the name of: Sharikat Mobile Al-Wataniya Alبأسم : شركة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت 
Falastiniah Lel-Etisalat. 

ص.ب  سنتر،  فتنس  تراي  البيرة،   – مرحبا  سطح   : العنوان 
 4236

Address: Satah Merhaba - Al Bira, Tri-Fitness 
Centre, P.O. Box 4236 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص . ب. 1903 , رام الله 

مشروطة بعدم منح حماية على كلمة سوبر 

) 549 (

 Trade Mark No.: 30178العالمة التجارية رقم : 30178 
 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 27/10/2016التاريخ : 2016/10/27 
من اجل : اللحوم واالسماك ولحوم الدواجن والصيد، خالصات 
اللحم، فواكه وخضروات محفوظة ومجمدة ومجففة ومطهوة، 
البيض  بالسكر،  مطبوخة  وفواكه  ومربيات  )جيلي(  هالم 

والحليب ومنتجات الحليب، الزيوت والدهون المعدة لألكل 

In Respect of: Meat, fish, poultry, and, game,meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables ; jellies, jams, comotes ; 
eggs milk ; and milk products; edible oils and 
fats. 

 In the name of: shareket foqaha ltejaret almawadبأسم : شركة فقها لتجارة المواد الغذائية العادية العامة 
algtha›eya alaadya alaamah 

 Address: nablus - der sharafالعنوان : نابلس - دير شرف 

عنوان التبليغ : نابلس - شارع سفيان - عمارة عنتر - الطابق 
الرابع . 

Address for Services:  
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) 550 (

 Trade Mark No.: 30179العالمة التجارية رقم : 30179 
 In Class: 28في الصنف : 28 

 Date: 27/10/2016التاريخ : 2016/10/27 
من اجل : دمى متحركة,عدادات بليارد, هواتف نقالة (لعب), 
منزلية,  العاب  الخشبية,  القناني  لعبة  صغيرة,  مركبات 
العاب  لعب,  كرات  لعب,  بالونات  البدنية,  للتمارين  زة  اجه 
مصنوعة من المخمل, اكياس مالكمة, دمى متحركة, حلقات 
رمي, مركبات لعب يتم التحكم فيها السلكيا, خشخيشات 
نماذج  الجسم,  العاب حلقية, اجهزة تاهيل  (ادوات لعب), 
مصغرة لشخصيات كرتونية, نماذج مصغرة لمركبات, ك ا 
الدوامة, العاب محشوة, اهداف تسديد,  الريشة, لعبة  رت 
لعب,  مسدسات  لعب,  اقنعة  الكترونية,  تسديد  اهداف 
مركبات لعب, دمى, دمى للحيوانات االليفة المنزلية, نماذج 

مصغرة لمركبات, اجهزة العاب فيديو, 

In Respect of: Games and playthings; gymnastic 
and sporting articles not included in other classes; 
decorations for Christmas trees, Air pistols [toys], 
Play Balloons , Balls for games, Bats for games, 
Building Blocks [toys], Board games, Building 
games, Checkerboards, Checkers [games], Chess 
games, Chessboards, Counters [discs] for games, 
Darts, Dolls, Dolls’ beds, Dolls’ clothes, Dolls’ 
houses, Dominoes, Games, Apparatus for Games, 
Balls for Games, Bats for Games, Counters [discs] 
for Games, Appliances for Gymnastics, Tables for 
Indoor football, Jigsaw puzzles, Practical Jokes 
[novelties], Marionettes, Billiard Markers, Mobiles 
[toys], Scale Model vehicles, Ninepins, Parlor 
games, Parlour games, Machines for Physical 
exercises, Play balloons, Playing balls, Plush toys, 
Punching bags, Puppets, Quoits, Radio-controlled 
toy vehicles, Rattles [playthings], Ring games, 
Body Rehabilitation apparatus, Scale model 
kits [toys], Scale model vehicles, Shuttlecocks, 
Spinning tops [toys], Stuffed toys, Targets, 
Electronic Targets, Toy masks, Toy pistols, Toy 
vehicles, Toys, Toys for domestic pets, Scale 
model Vehicles, Video game machines. 

 In the name of: Basel Mohammd Shaherبأسم : باسل »محمد شاهر« عبد المغني اسعيد 
Abdelmughni Isayed 

الثاني  الطابق  ز,  ا  بال  رج  ب  سارة,  عين  الخليل-   : العنوان 
مكتب رقم 6 

Address: Hebron- Ein Sara- Plaza Tower, floor 2 

عنوان التبليغ : الخليل- عين سارة, ب رج بال ا ز, الطابق الثاني 
مكتب رقم 6 

Address for Services:   Hebron- Ein Sara- Plaza 
Tower, floor 2
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) 551 (

 Trade Mark No.: 30180العالمة التجارية رقم : 30180 
 In Class: 7في الصنف : 7 

 Date: 27/10/2016التاريخ : 2016/10/27 
من اجل : اآلالت وعدد اآلالت– المحركات العدد التي تعمل 
للمطبخ–  كهربائية  ميكانيكية  اجهزة  كهربائي–  بمحرك 
البن  الفواكه– مطاحن  اجهزة طحن وخلط األغذية عصارات 

الكهربائية غساالت ونشافات 

In Respect of: Machines and machine tools; 
motors and engines electrical mechanical 
household suppliment grindrs and blenders and 
washing machines 

 -In the name of: Sharikat Supertek Altejariahبأسم : شركة سوبر تك التجارية العادية العامة 
Aladieh Al ammah 

-Address: Alkhalil-Share› Ein Sarah - Tel: 02العنوان : الخليل - شارع عين سارة - ت: 02-2257704 
2257704 

 Address for Services:   Alkhalil-Share› Ein Sarahعنوان التبليغ : الخليل - شارع عين سارة - ت: 02-2257704 
- Tel: 02-2257704

) 552 (

 Trade Mark No.: 30181العالمة التجارية رقم : 30181 
 In Class: 11في الصنف : 11 

 Date: 27/10/2016التاريخ : 2016/10/27 
وتوليد  التدفئة  جهزة  اإلنارة-  أجهزة  وتشمل   : اجل  من 
غاز  فران  الطهي–  أجهزة  والتهوية-  التجفيف  البخار– 
وكهرباء- جهزة توزيع المياه والتركيبات الصحية- التبريد– 

برادات منزلية وصناعية 

In Respect of: Apparatus for lighting, heating, 
steam generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, water supply and sanitary purposes 
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 -In the name of: Sharikat Supertek Altejariahبأسم : شركة سوبر تك التجارية العادية العامة 
Aladieh Al ammah 

-Address: Alkhalil-Share› Ein Sarah - Tel: 02العنوان : الخليل - شارع عين سارة - ت: 02-2257704 
2257704 

 Address for Services:   Alkhalil-Share› Ein Sarahعنوان التبليغ : الخليل - شارع عين سارة - ت: 02-2257704 
- Tel: 02-2257704

) 553 (

 Trade Mark No.: 30182العالمة التجارية رقم : 30182 
 In Class: 6في الصنف : 6 

 Date: 27/10/2016التاريخ : 2016/10/27 
 In Respect of: diamond blades used for cuttingمن اجل : الماظات تستخدم لقص وجلخ الحجر 

and grinding stone 
 In the name of: sharket jelanco litigara wa alبأسم : شركة جيالنكو للتجارة والصناعة 

sinaa 
 - Address: hebron - qezoon street - alrame areaالعنوان : الخليل - شارع قيزون - ضاحية الرامة - ص ب 176 

p.o.Box 176 
عنوان التبليغ : الخليل - شارع قيزون - ضاحية الرامة - ص 

ب 176 
Address for Services:   hebron - qezoon street - 
alrame area - p.o.Box 176

) 554 (

 Trade Mark No.: 30183العالمة التجارية رقم : 30183 
 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 27/10/2016التاريخ : 2016/10/27 
 In Respect of: hand clovesمن اجل : كفوف ايدين 

 In the name of: sharket jelanco litigara wa al sinaaبأسم : شركة جيالنكو للتجارة والصناعة 

 - Address: hebron - qezoon street - alrame areaالعنوان : الخليل - شارع قيزون - ضاحية الرامة - ص ب 176 
p.o.Box 176 
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عنوان التبليغ : الخليل - شارع قيزون - ضاحية الرامة - ص 
ب 176 

Address for Services:   hebron - qezoon street - 
alrame area - p.o.Box 176

) 555 (

 Trade Mark No.: 30184العالمة التجارية رقم : 30184 
 In Class: 1في الصنف : 1 

 Date: 27/10/2016التاريخ : 2016/10/27 
 In Respect of: siliconمن اجل : سيليكون 

 In the name of: sharket jelanco litigara wa alبأسم : شركة جيالنكو للتجارة والصناعة 
sinaa 

 - Address: hebron - qezoon street - alrame areaالعنوان : الخليل - شارع قيزون - ضاحية الرامة - ص ب 176 
p.o.Box 176 

عنوان التبليغ : الخليل - شارع قيزون - ضاحية الرامة - ص 
ب 176 

Address for Services:   hebron - qezoon street - 
alrame area - p.o.Box 176

) 556 (

 Trade Mark No.: 30185العالمة التجارية رقم : 30185 
 In Class: 2في الصنف : 2 

 Date: 27/10/2016التاريخ : 2016/10/27 
 In Respect of: pufoamمن اجل : سبرية كلكل رغوة 

 In the name of: sharket jelanco litigara wa alبأسم : شركة جيالنكو للتجارة والصناعة 
sinaa 

 - Address: hebron - qezoon street - alrame areaالعنوان : الخليل - شارع قيزون - ضاحية الرامة - ص ب 176 
p.o.Box 176 

عنوان التبليغ : الخليل - شارع قيزون - ضاحية الرامة - ص 
ب 176 

Address for Services:   hebron - qezoon street - 
alrame area - p.o.Box 176
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) 557 (

 Trade Mark No.: 30186العالمة التجارية رقم : 30186 
 In Class: 6في الصنف : 6 

 Date: 27/10/2016التاريخ : 2016/10/27 
 In Respect of: discs for cut and grindingمن اجل : اقراص دسك 

 In the name of: EagleFlex Abrasiveبأسم : شركة ايجلفلكس ابريسف 

-Address: P.O.BOX176-qezoon St.-hebronالعنوان : الخليل-بئر حرم الرامة-قيزون-ص.ب :176 
palestine 

-.Address for Services:   P.O.BOX176-qezoon Stعنوان التبليغ : الخليل-بئر حرم الرامة-قيزون-ص.ب :176 
hebron-palestine

) 558 (

 Trade Mark No.: 30187العالمة التجارية رقم : 30187 
 In Class: 6في الصنف : 6 

 Date: 27/10/2016التاريخ : 2016/10/27 
 In Respect of: screwمن اجل : براغي ومسامير 

 In the name of: sharket jelanco litigara wa alبأسم : شركة جيالنكو للتجارة والصناعة 
sinaa 

 - Address: hebron - qezoon street - alrame areaالعنوان : الخليل - شارع قيزون - ضاحية الرامة - ص ب 176 
p.o.Box 176 

عنوان التبليغ : الخليل - شارع قيزون - ضاحية الرامة - ص 
ب 176 

Address for Services:   hebron - qezoon street - 
alrame area - p.o.Box 176

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات ذات االستخدام 
العام بمعزل عن العالمة 
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) 559 (

 Trade Mark No.: 30188العالمة التجارية رقم : 30188 
 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 27/10/2016التاريخ : 2016/10/27 
للمصابين  حفاضات  بالسلس؛  للمصابين  فوط   : اجل  من 
حفاضات  سراويل  لألطفال؛  حفاضات  سراويل  بالسلس؛ 
لألطفال؛ حفاضات ]فوط أطفال[؛ حفاضات لألطفال ]فوط[؛ 
األليفة؛  للحيوانات  حفاضات  ]حفاضات[؛  لألطفال  فوط 
لغايات  صحية  مستحضرات  وبيطرية؛  طبية  مستحضرات 
الغذائية  للحمية  مكمالت  واألطفال؛  للرضع  أغذية  طبية؛ 

للبشر والحيوانات؛ لصقات؛ مواد للضمادات؛ مطهرات. 

In Respect of: napkins for incontinent / diapers 
for incontinent; babies› napkin-pants [diaper-
pants] / babies› diaper-pants / babies› napkin-
pants; babies› diapers [napkins] / babies› napkins 
[diapers]; diapers for pets; medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; food for babies; dietary supplements 
for humans and animals; plasters, materials for 
dressings; disinfectants 

بأسم : توركو غروب ماكينا كيميا غيدا أورونليري تيكاريت 
ليميتد 

In the name of: Turkon Grup Makina Kimya 
Gida UR.Tic.Ltd 

 Address: Gaziantep – Turkeyالعنوان : غازي عنتاب - تركيا 

نابلس   - الفكرية  للملكية  اتيرة  فراس   : التبليغ  عنوان 
-ص.ب: 768 

Address for Services:  

) 560 (

 Trade Mark No.: 30189العالمة التجارية رقم : 30189 
 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 27/10/2016التاريخ : 2016/10/27 
للمصابين  حفاضات  بالسلس؛  للمصابين  فوط   : اجل  من 
حفاضات  سراويل  لألطفال؛  حفاضات  سراويل  بالسلس؛ 
لألطفال؛ حفاضات ]فوط أطفال[؛ حفاضات لألطفال ]فوط[؛ 
األليفة؛  للحيوانات  حفاضات  ]حفاضات[؛  لألطفال  فوط 
لغايات  صحية  مستحضرات  وبيطرية؛  طبية  مستحضرات 
الغذائية  للحمية  مكمالت  واألطفال؛  للرضع  أغذية  طبية؛ 

للبشر والحيوانات؛ لصقات؛ مواد للضمادات؛ مطهرات.

In Respect of: napkins for incontinent / diapers for 
incontinent; babies› napkin-pants [diaper-pants] / 
babies› diaper-pants / babies› napkin-pants; babies› 
diapers [napkins] / babies› napkins [diapers]; diapers 
for pets; medical and veterinary preparations; sanitary 
preparations for medical purposes; food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; plasters, 
materials for dressings; disinfectants
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بأسم : توركو غروب ماكينا كيميا غيدا أورونليري تيكاريت 
ليميتد 

In the name of: Turkon Grup Makina Kimya 
Gida UR.Tic.Ltd 

 Address: Gaziantep – Turkeyالعنوان : غازي عنتاب - تركيا 

نابلس   - الفكرية  للملكية  اتيرة  فراس   : التبليغ  عنوان 
-ص.ب: 768 

Address for Services:  

) 561 (

 Trade Mark No.: 30190العالمة التجارية رقم : 30190 
 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 27/10/2016التاريخ : 2016/10/27 
 In Respect of: Chemical detergentمن اجل : منظف كيماوي 

بأسم : شركة فوزي ابو صفية وشريكته/ االمريكية االردنية 
للمنظفات. 

In the name of: Fawzi Abu Safiah and Partner Co. 
/ American Jordanian Cleaning Prd 

 Address: Tawfik Al Smadi Str., Marka, Ammanالعنوان : 14 شارع توفيق الصمادي، ماركا، عمان - االردن 
- Jordan 14 

نابلس   - الفكرية  للملكية  اتيرة  فراس   : التبليغ  عنوان 
-ص.ب: 768 

Address for Services:  

) 562 (

 Trade Mark No.: 30191العالمة التجارية رقم : 30191 
 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 27/10/2016التاريخ : 2016/10/27 
المقوى والمنتوجات المصنوعة من  الورق والورق   : من اجل 
هذه المواد وغير واردة في فئات أخرى ، المطبوعات ، مواد 
مواد   ، القرطاسية   ، الفوتوغرافية  الصور   ، الكتب  تجليد 

اللصق المستعملة في القرطاسية أو لغايات منزلية ،

In Respect of: Paper, cardboard and goods made 
from these materials, not included in other 
classes; printed matter; bookbinding material; 
photographs; stationery;
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الكاتبة  االالت   ، التلوين  أو  الدهان  ،فراشي  الفنانين  ومواد 
والتدريس  التوجيه  مواد   ، االثات(  )عدا  المكتبية  واللوازم 
)عدا االجهزة ( ، مواد التغليف البالستيكية )غير الواردة في 

فئات أخرى( ، حروف الطباعة ، الكليشيهات ) الراسمات ( 

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 packaging (not included in other 
classes); printers’ type; printing blocks. 

 In the name of: Sharekat Land Print Pressبأسم : شركة الند برينت برس للطباعة مساهمة خصوصية 
Liltebaha Mosahama Khososiya 

 Address: Alram Alshar›eh Alraees Emaretالعنوان : الرام الشارع الرئيس عمارة ادكيدك 
Idkedek 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : عمارة زيادة ط 2 

) 563 (

 Trade Mark No.: 30192العالمة التجارية رقم : 30192 
 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 27/10/2016التاريخ : 2016/10/27 
 In Respect of: fast food and coffee shopمن اجل : وجبات سريعه وكوفي شوب 

 In the name of: adel abdul-rahim adel ratrotبأسم : عادل عبد الرحيم عادل رطروط 

 Address: nablus - altoor streetالعنوان : نابلس - شارع الطور 

عمارة   - الرئيسي  رفيديا  شارع   - نابلس   : التبليغ  عنوان 
هروش ط 4 

Address for Services:  

 cafe مشروطة بعدم منح حماية على كلمة

) 564 (

 Trade Mark No.: 30193العالمة التجارية رقم : 30193 
 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 27/10/2016التاريخ : 2016/10/27 
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من اجل : المستحضرات الخاصة بتبييض األقمشة وغيرها 
من المواد التي تستخدم في غسيل المالبس ومستحضرات 
إزالة  مواد  األوساخ،  وإزالة  والكشط  والصقل  التنظيف 
الروائح  الصابون-  وبرش  بأنواعه  الصابون  الشحومات- 
الشعر-  ومحاليل  التزيين  مواد  الطيارة-  الزيوت  العطرية– 

منظفات األسنان . 

In Respect of: Bleaching preparations and 
other substances for laundry use;cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations; 
soaps;perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions; dentifrices 

 In the name of: AHMAD OMAR MOHAMMADبأسم : أحمد عمر محمد علي أبو رعد 
ALI ABU RAED 

ابن  التجاري _ شارع عمر  ابو رعد  نابلس _ مجمع   : العنوان 
الخطاب 

Address: NABLUS_ MOJAMA ABU RAED 
ALTIJARI SHARE omar ebn al khatab 

عنوان التبليغ : نابلس _ مجمع ابو رعد التجاري _ شارع عمر 
ابن الخطاب 

Address for Services:   NABLUS_ MOJAMA 
ABU RAED ALTIJARI SHARE omar ebn al 
khatab

مشروطه بعدم منح حماية على كلمة بيوتي 

) 465 (

 Trade Mark No.: 30194العالمة التجارية رقم : 30194 
 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 30/10/2016التاريخ : 2016/10/30 
من اجل : اللحوم واألسماك والطيور الداجنة وطيور الصيد– 
الفواكه  والمعلبة-  المحفوظة  اللحوم  اللحوم–  مستخرجات 
الجيالتين  والمطهية–  والمجففة  المحفوظة  والخضراوات 
من  ويره  اللبن  والمخلالت-  المحفوظة  األغذية  والمربيات– 
منتجات األلبان )زبدة وسمنة حيواني(– جبنة وحليب مجفف 
صالحة  مهدرجة  زيوت  الزيوت–  للتغذية-  صالحة  وشحوم 

للتغذية– زبدة نباتية– مارغرين. 

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 Qitaf Lilestethmarبأسم : شركة قطاف لالستثمار والتسويق الزراعي 
Watasweeq Azeraee 

 - Address: Tubas - al sharee al raeseالعنوان : طوباس - الشارع الرئيسي جوال : 0599799596 
jawwal:0599799596 

 : جوال  الرئيسي  الشارع   - طوباس   : التبليغ  عنوان 
 0599799596

Address for Services:   Tubas - al sharee al raese 
- jawwal:0599799596
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) 566 (

 Trade Mark No.: 30196العالمة التجارية رقم : 30196 
 In Class: 17في الصنف : 17 

 Date: 30/10/2016التاريخ : 2016/10/30 
من اجل : المطاط والغاتابرشا والصمغ واألسبستوس والميكا 
مواد  المواد;  تلك  لكل  المصنعة  وشبه  الخام  والبدائل 
مواد  التصنيع;  في  لالستعمال  بالبثق  مشكلة  بالستيكية 

تغليف وحشو وعزل; أنابيب مرنة غير معدنية. 

In Respect of: Rubber, gutta-percha, gum, 
asbestos, mica and goods made from these 
materials and not included in other classes; 
plastics in extruded form for use in manufacture; 
packing, stopping and insulating materials; 
flexible pipes, not of metal. 

التحويلية  للصناعات  الجديدة  اللبنانية  الشركة   : بأسم 
ش.م.ل. 

In the name of: New Lebanese Company For 
Converting Industries S.A.L. (masterpak) 

 Address: Zouk Mosbeh, Keserwan, Lebanonالعنوان : زوق مصبح , كسروان - لبنان 

.ب  - ص  الفكرية  للملكية  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
4472 البيرة 

Address for Services:  

) 567 (

 Trade Mark No.: 30198العالمة التجارية رقم : 30198 
 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 31/10/2016التاريخ : 2016/10/31 
من اجل : ( من أجل االعالن واالعمال المهنية وتتعلق هذه 
الفئة بالخدمات التي يؤديها االشخاص والهيئات , تقديم 
المعلومات التجارية والنصح للمستهلكين ,االدارة التجارية 
لترخيص السلع , عرض السلع على وسائل االتصال لغايات 
بيعها بالتجزئة , عرض السلع ,وكاالت االستيراد والتصدير 

,ترويج المبيعات , وكل ما هو مرتبط بعمل الشركة

In Respect of: Advertising; business 
management; business administration; office 
functions. Providing business information and 
advice for consumers, business management of 
the licensing of goods, the supply of products to 
the media for the purpose of retail sale, 
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the supply of goods, and import and export 
agencies, sales promotion, and all related work 
in class 35 

 In the name of: Sharekat Palco Lilestiradبأسم : شركة بالكو لالستيراد والتوزيع مساهمة خصوصية 
Waltawzee Mosahama Khososiya 

 Address: Ramallah Betunia Ein Areekالعنوان : رام الله بيتونيا عين عريك 

Address for Services:   Ramallah Betunia Ein Areekعنوان التبليغ : رام الله بيتونيا عين عريك 

) 568 (

 Trade Mark No.: 30199العالمة التجارية رقم : 30199 
 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 31/10/2016التاريخ : 2016/10/31 
 ، االصطناعية  والقهوة  والكاكاو  والشاي  القهوة   : اجل  من 
االرز ، التابيوكا والساغو ، الدقيق والمستحضلرات المصنوعة 
من الحبوب ، الخبز والفطائر والحلويات ، الحلويات المثلجة 
 ، ، الخميرة ومسحوق الخبيز  ، عسل النحل والعسل االسود 
الملح ، الخردل ، الخل والصلصات )التوابل( ، البهارات الثلج 

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

 In the name of: Sharekat Palco Lilestiradبأسم : شركة بالكو لالستيراد والتوزيع مساهمة خصوصية 
Waltawzee Mosahama Khososiya 

 Address: Ramallah Betunia Ein Areekالعنوان : رام الله بيتونيا عين عريك 

Address for Services:   Ramallah Betunia Ein Areekعنوان التبليغ : رام الله بيتونيا عين عريك 

) 569 (

 Trade Mark No.: 30200العالمة التجارية رقم : 30200 
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 In Class: 29في الصنف : 29 
 Date: 31/10/2016التاريخ : 2016/10/31 

من اجل : اللحوم واالسماك ولحوم الدواجن والصيد ، خالصات 
اللحم ، فواكه وخضروات محفوظة ومجففة ومطهرة ، هالم 
والحليب  البيض   ، بالسكر  وفواكه مطبوخة  ومربيات  )جلي( 

ومنتجات الحليب ، الزيوت والدهون الصالحة لألكل 

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: Sharekat Palco Lilestiradبأسم : شركة بالكو لالستيراد والتوزيع مساهمة خصوصية 
Waltawzee Mosahama Khososiya 

 Address: Ramallah Betunia Ein Areekالعنوان : رام الله بيتونيا عين عريك 

 Address for Services:   Ramallah Betunia Einعنوان التبليغ : رام الله بيتونيا عين عريك 
Areek

) 570 (

 Trade Mark No.: 30201العالمة التجارية رقم : 30201 
 In Class: 36في الصنف : 36 

 Date: 31/10/2016التاريخ : 2016/10/31 
 In Respect of: Exchangeمن اجل : صرافه 

 In the name of: ALFakher for Money Exchangeبأسم : شركة الفخر للصرافه 

 Address: Tulkarem-Attil 092667826العنوان : طولكرم -عتيل 092667826 

Address for Services:   Tulkarem-Attil 092667826عنوان التبليغ : طولكرم -عتيل 092667826 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام 
ذات االستخدام العام بمعزل عن العالم 

) 571 (

 Trade Mark No.: 30202العالمة التجارية رقم : 30202 
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 In Class: 32في الصنف : 32 
 Date: 31/10/2016التاريخ : 2016/10/31 

من اجل : مياه غازية، مستحضرات لتحضير المياه الغازية، 
المشروبات،  لتحضير  مستحضرات  كحولية،  غير  مشروبات 
اللبن، عصير تفاح غير كحولي، كوكتيالت  مشروبات مصل 
خالصات  المشروبات،  لتحضير  خالصات  كحولية،  غير 
كحولية،  غير  فواكه  عصير  مشروبات  كحولية،  غير  فواكه 
غير  عنب  عصير  كحولي،  غير  فواكه  شراب  فواكه،  عصائر 
)مشروبات(،  معدنية  مياه  ليموناضة،  فواكه،  عصير  مخمر، 
عنب،  عصير  المعدنية،  المياه  لتحضير  مستحضرات 
مشروبات غير كحولية، خالصات فواكه غير كحولية، مشروبات 
عصير فواكه غير كحولية، مشروبات غير كحولية اساسها 
)مشروبات(،  شربات  فوار،  معدني  ماء  اللوز،  شراب  العسل، 
لعمل  مركز  فاكهة  عصير  )مشروبات(  شربات  الصودا،  ماء 
المشروبات،عصير فاكهة مركز لعمل الليمونادا، مياه الشرب 
عصير  )مشروبات(،  طماطم  عصير  الينابيع(،  )ماء  الصحية 
خضروات )مشروبات(، مياه طبيعية فوارة، مياه )مشروبات(، 

مياه الشرب الصحية )ماء الينابيع(، مشروبات مصل اللبن 

In Respect of: Aerated water, Aerated water 
(Preparations for making), alcoholic-Non (B), 
Beverages (Preparations for making), Beverages 
(Whey), Cider, non-alcoholic, Cocktails, non-
alcoholic, Essences for making beverages, 
Fruit extracts (non alcoholic-), Fruit juice 
beverages (non-alcoholic), Fruit juice beverages 
(non alcoholic), Fruit juices, Fruit nectar, non 
alcoholic, Grape must, unfermented, Juice 
(fruit), Lemonades, Mineral water (beverage), 
Mineral water (preparations for making-), Must, 
Non-alcoholic beverages, Non-alcoholic fruit 
extracts, Non-alcoholic fruit juice beverages, 
Non alcoholic honey-based beverages, orgeat, 
Seltzer water, Sherbets (beverages), Soda water, 
Sorbets (beverages), Syrups for beverages, 
Syrups for lemonade, Tabel waters, Tomato juice 
(beverage), Vegetable juices (beverages), Water 
(seltzer-), Waters (beverages), Waters (table-), 
Whey beverages. 

مساهمة  والعصائر  للمشروبات  جاردينيا  شركة   : بأسم 
خصوصية 

In the name of: Sharekat Gardenia Lilmashrobat 
Walasaer Mosahama Khososiya 

 Address: Nablus Borqa Sharea Almatoratالعنوان : نابلس برقة شارع الماطورات 

الخامس،  الطابق  البكري،  عمارة  الله،  رام   : التبليغ  عنوان 
مكتب رقم 

Address for Services:  

) 572 (

 Trade Mark No.: 30203العالمة التجارية رقم : 30203 
 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 31/10/2016التاريخ : 2016/10/31 
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لتحضير  خالصات  كحولية،  غير  كوكتيالت   : اجل  من 
عصير  مشروبات  كحولية،  غير  فواكه  المشروبات، خالصات 
فواكه غير كحولية، عصائر فواكه، شراب فواكه غير كحولي، 
عصير عنب غير مخمر، عصير فواكه، عصير عنب، مشروبات 
غير كحولية، خالصات فواكه غير كحولية، مشروبات عصير 
فواكه غير كحولية، شربات )مشروبات(، شربات )مشروبات(، 

عصير فاكهة مركز لعمل المشروبات 

In Respect of: Cocktails, non-alcoholic, 
Essences for making beverages, Fruit extracts 
(non alcoholic-), Fruit juice beverages (non-
alcoholic), Fruit juice beverages (non alcoholic), 
Fruit juices, Fruit nectar, non alcoholic, Grape 
must, unfermented, Juice (fruit), Mineral water 
(beverage), Must, Non-alcoholic beverages, 
Non-alcoholic fruit extracts, Non-alcoholic fruit 
juice beverages, Sherbets (beverages), Sorbets 
(beverages), Syrups for beverages. 

مساهمة  والعصائر  للمشروبات  جاردينيا  شركة   : بأسم 
خصوصية 

In the name of: Sharekat Gardenia Lilmashrobat 
Walasaer Mosahama Khososiya 

 Address: Nablus Borqa Sharea Almatoratالعنوان : نابلس برقة شارع الماطورات 

الخامس،  الطابق  البكري،  عمارة  الله،  رام   : التبليغ  عنوان 
مكتب رقم 

Address for Services:  

) 573 (

 Trade Mark No.: 30204العالمة التجارية رقم : 30204 
 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 31/10/2016التاريخ : 2016/10/31 
االصطناعية,  والقهوة  والكاكاو  والشاي  القهوة   : اجل  من 
والمستحضرات  الدقيق  والساجو,  التابيوكا  واألرز,  السكر 
المصنوعة من الحبوب, الخبز والفطائر والحلويات, الحلويات 
ومسحوق  الخميرة  االسود,  والعسل  النحل  عسل  المثلجة, 
الخبيز, الملح, الخردل, الخل والصلصات )التوابل(, البهارات, 

الثلج 

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

 .In the name of: Allied Brands S.r.lبأسم : اليد براندس اس.ار.ال. 

 ,Address: Corso Venezia, 36, 20121 Milanoالعنوان : كورسو فينيزيا, 36, 20121 ميالن, ايطاليا 
ITALY 

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

Address for Services:  
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)574 (

 Trade Mark No.: 30205العالمة التجارية رقم : 30205 
 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 31/10/2016التاريخ : 2016/10/31 
والشراب,  الطعام  تقديم  الكافيتريا,  المقاهي,   : اجل  من 
بخدمة  الشخص  فيها  يقوم  )مطاعم  المطاعم  المطاعم, 

نفسه(, المطاعم التي تقدم الوجبات الخفيفة 

In Respect of: Cafés, Cafeterias, Catering (Food 
and drink –), Restaurants, Restaurants (Self-
service –), Snack-bars 

 In the name of: SAMER AHMAD BANIبأسم : شركة سامر احمد بني حمد و شركاه 
HAMAD And Partners Co. 

العنوان : االردن/ عمان/ ش. الملكة رانيا العبدالله/ مجمع أبو 
الحاج التجاري 148 / مكتب 203 

Address: Jordan\ Amman\ Queen Rania Al 
Abdulla Str\ Abu Al Haj commercial complex 
148\ Office 203 

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

Address for Services:  

ذات  واالرقام  والعبارات  الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  حق  اصحابها  اليعطي  العالمة  هذه  تسجيل  ان   : مالحظة 
االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

) 575 (

 Trade Mark No.: 30206العالمة التجارية رقم : 30206 
 In Class: 21في الصنف : 21 

 Date: 01/11/2016التاريخ : 2016/11/01 
من اجل : أواني ، صناديق للحلويات ، صناديق خبز ، هياكل 
نصفية من الخزف الصيني من الفخار أو الزجاج ، صواني ، 
قوالب كيك ، أوعية لالستعمال المنزلي أو للمطبخ ، قوالب 
غير  مجوفة  مقالي   ، فخارية  أواني   ، طهو  أوعية   ، للطهو 
 ، )أواني طهو(  ، صواني شوي  زجاجية  زبديات   ، كهربائية 

مقالي ، طناجر ضغط )أوتوكالفات( غير كهربائية

In Respect of: Basins [receptacles] , Boxes for 
sweetmeats , Bread bins , Busts of china, terra-
cotta or glass , Cabarets [trays] , Cake molds 
[moulds] , Containers for household or kitchen 
use , Cookery molds [moulds] , Cooking pots , 
Crockery , Deep fryers, non-electric ,
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Glass bowls , Griddles [cooking utensils] , Pans 
(Frying) , Pressure cookers [autoclaves], non-
electric , 

مساهمة  للتسويق   2000 المسلماني  شركة   : بأسم 
خصوصية 

In the name of: Sharekat Almaslamani Alfeen 
Mosahama Khososiya 

 Address: Alram Dahiyat Albaredالعنوان : الرام ضاحية البريد 

Address for Services:   Alram Dahiyat Albaredعنوان التبليغ : الرام ضاحية البريد 

) 576 (

 Trade Mark No.: 30207العالمة التجارية رقم : 30207 
 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 01/11/2016التاريخ : 2016/11/01 
 In Respect of: Pharmaceutical preparations andمن اجل : المستحضرات الصيدلية والمواد . 

substances. 
 In the name of: AstraZeneca ABبأسم : أسترازينيكا آ بي 

 Address: SE-151 85 S?dert?lje, Swedenالعنوان : أس إي 151- 85 سوديرتالجي، السويد 

الفكرية - ص  للملكية  : سابا وشركاهم  التبليغ  عنوان 
.ب 4472 البيرة 

Address for Services:  

) 577 (

 Trade Mark No.: 30208العالمة التجارية رقم : 30208 
 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 01/11/2016التاريخ : 2016/11/01 
 In Respect of: Pharmaceutical preparations andمن اجل : المستحضرات الصيدلية والمواد. 

substances. 
 In the name of: AstraZeneca ABبأسم : أسترازينيكا آ بي 

 Address: SE-151 85 S?dert?lje, Swedenالعنوان : أس إي 151- 85 سوديرتالجي، السويد 

.ب  - ص  الفكرية  للملكية  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
4472 البيرة 

Address for Services:  
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) 578 (

 Trade Mark No.: 30210العالمة التجارية رقم : 30210 
 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 01/11/2016التاريخ : 2016/11/01 
من اجل : مستحضرات غير طبية للعناية بالبشرة لعالج حب 

الشباب. 
In Respect of: Non-medicated skin care 
preparations for the treatment of acne. 

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

العنوان : شركة من نيوجيرسي، ون جونسون اند جونسون 
بالزا، نيو برانزويك، نيو جيرسي، 08933، الواليات المتحدة 

االمريكية 

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

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، ص.ب 74,رام الله 

) 579 (

 Trade Mark No.: 30211العالمة التجارية رقم : 30211 
 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 01/11/2016التاريخ : 2016/11/01 
حب  لعالج  بالبشرة  للعناية  طبية  مستحضرات   : اجل  من 

الشباب. 
In Respect of: Medicated skin care preparations 
for the treatment of acne. 

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

العنوان : شركة من نيوجيرسي، ون جونسون اند جونسون 
بالزا، نيو برانزويك، نيو جيرسي، 08933، الواليات المتحدة 

االمريكية 

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

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، ص.ب 74,رام الله 

) 580 (

 Trade Mark No.: 30212العالمة التجارية رقم : 30212 
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 In Class: 18في الصنف : 18 
 Date: 01/11/2016التاريخ : 2016/11/01 

حقائب  الجيب،  محافظ  الظهر،  حقائب  الفرو،   : اجل  من 
أغطية  الحقائب،  المفاتيح،  علب  السفر،  حقائب  اليد، 
الجيوب،  ذات  الكتف  أحزمة  الجلد،  من  المصنوعة  االثاث 
المظالت، العصي المصنوعة من الخيزران او القصب، االطقم 
والتجهيزات الجلدية للخيل ولراكبي الخيل، االوعية الجلدية 

لصنع النقانق. 

In Respect of: Fur; Backpacks; Pocket wallets; 
Handbags; Travelling bags; Key cases; Bags; 
Furniture coverings of leather; Bandoliers; 
Umbrellas; Canes; Harness fittings; Gut for 
making sausages. 

 In the name of: HEILAN HOME CLOTHINGبأسم : هيالن هوم كلوثينغ كو.، لميتد. 
CO., LTD. 

العنوان : )رقم 8 هيواكسين رود(، هواشي تاون اندستريال 
زون، جيانغين سيتي، مقاطعة جيانغسو، جمهورية الصين 

الشعبية 

Address: (NO. 8 HUAXIN ROAD), HUASHI 
TOWN INDUSTRIAL ZONE, JIANGYIN 
CITY, JIANGSU PROVINCE, PEOPLE’S 
REPUBLIC OF CHINA 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون، ص.ب 74,رام الله 

) 581 (

 Trade Mark No.: 30213العالمة التجارية رقم : 30213 
 In Class: 24في الصنف : 24 

 Date: 01/11/2016التاريخ : 2016/11/01 
التعاليق  المغزول،  غير  النسيج  أقمشة  النسيج،   : اجل  من 
من  المصنوعة  المناشف  لباد،  القماش،  من  المصنوعة 
النسيج، شراشف السرير، أغطية الطاوالت غير المصنوعة من 
الورق، البرادي المصنوعة من النسيج او من البالستك، أطقم 
وأغطية للحمامات المصنوعة من النسيج، والخيم المخروطية 

المصنوعة من النسيج )قماش(، الالفتات، اكفان. 

In Respect of: Fabric; Non-woven textile fabrics; 
Wall hangings of textile; Felt; Towels of textile; 
Bed linen; Tablecloths, not of paper; Curtains of 
textile or plastic; Fitted toilet lid covers of fabric; 
Marabouts [cloth]; Banners; Shrouds . 

 In the name of: HEILAN HOME CLOTHINGبأسم : هيالن هوم كلوثينغ كو.، لميتد. 
CO., LTD. 

العنوان : )رقم 8 هيواكسين رود(، هواشي تاون اندستريال 
زون، جيانغين سيتي، مقاطعة جيانغسو، جمهورية الصين 

الشعبية 

Address: (NO. 8 HUAXIN ROAD), HUASHI 
TOWN INDUSTRIAL ZONE, JIANGYIN 
CITY, JIANGSU PROVINCE, PEOPLE’S 
REPUBLIC OF CHINA 

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

Address for Services:  
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) 582 (

 Trade Mark No.: 30214العالمة التجارية رقم : 30214 
 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 01/11/2016التاريخ : 2016/11/01 
من اجل : القمصان، المالبس، البنطلونات، التنانير، المعاطف 
الفوقية، الجاكيتات )مالبس(، الجاكيتات الصوفية )مالبس(، 
الداخلية،  المالبس  القطنية،  القمصان  الجلد،  من  مالبس 
والمالبس  الجوارب  القبعات،  االحذية،  التحتية،  السراويل 
االوشحة،  العنق،  ربطات  )مالبس(،  القفازات  الداخلية، 

المشدات، المالبس الدينية، فساتين الزفاف. 

In Respect of: Shirts; Clothing; Trousers; Skirts; 
Top coats; Jackets [clothing]; Stuff jackets 
[clothing]; Clothing of leather; Tee-shirts; 
Underwear; Underpants; Shoes; Hats; Hosiery; 
Gloves [clothing]; Neckties; Scarfs; Girdles; 
Religious clothing; Wedding dress. 

 In the name of: HEILAN HOME CLOTHINGبأسم : هيالن هوم كلوثينغ كو.، لميتد. 
CO., LTD. 

العنوان : )رقم 8 هيواكسين رود(، هواشي تاون اندستريال 
زون، جيانغين سيتي، مقاطعة جيانغسو، جمهورية الصين 

الشعبية 

Address: (NO. 8 HUAXIN ROAD), HUASHI 
TOWN INDUSTRIAL ZONE, JIANGYIN 
CITY, JIANGSU PROVINCE, PEOPLE’S 
REPUBLIC OF CHINA 

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

Address for Services:  

) 583 (

 Trade Mark No.: 30215العالمة التجارية رقم : 30215 
 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 01/11/2016التاريخ : 2016/11/01 
من اجل : الدعاية، المساعدة في ادارة االعمال، تنظيم المعارض 
التجارية الغراض تجارية او دعائية، االدارة التجارية لتراخيص 
لالخرين،  المبيعات  ترويج  لالخرين،  والخدمات  البضائع 
للمشترين  االنترنت  عبر  الكتروني  سوق  توفير  التسويق، 

والبائعين للبضائع والخدمات، خدمات وكاالت التوظيف،

In Respect of: Publicity; Business management 
assistance; Organization of trade fairs for 
commercial or advertising purposes; Commercial 
administration of the licensing of the goods and 
services of others;
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 خدمات النقل لالعمال، تحسين محركات البحث لغايات ترويج 
راعين  عن  البحث  البيع،  ماكنات  تأجير  المحاسبة،  المبيعات، 
للمستحضرات  المفرق  او  بالجملة  البيع  خدمات  وممولين، 

الصيدالنية والبيطرية والصحية واالمدادات الطبية. 

Sales promotion for others; Marketing; 
Provision of an on-line marketplace for buyers 
and sellers of goods and services; Employment 
agency services; Relocation services for 
businesses; Search engine optimization for 
sales promotion; Accounting; Rental of 
vending machines; Sponsorship search; Retail 
or wholesale services for pharmaceutical, 
veterinary and sanitary preparations and 
medical supplies.

 In the name of: HEILAN HOME CLOTHINGبأسم : هيالن هوم كلوثينغ كو.، لميتد. 
CO., LTD. 

العنوان : )رقم 8 هيواكسين رود(، هواشي تاون اندستريال 
زون، جيانغين سيتي، مقاطعة جيانغسو، جمهورية الصين 

الشعبية 

Address: (NO. 8 HUAXIN ROAD), HUASHI 
TOWN INDUSTRIAL ZONE, JIANGYIN 
CITY, JIANGSU PROVINCE, PEOPLE’S 
REPUBLIC OF CHINA 

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

Address for Services:  

) 584 (

 Trade Mark No.: 30216العالمة التجارية رقم : 30216 
 In Class: 37في الصنف : 37 

 Date: 01/11/2016التاريخ : 2016/11/01 
وتصليح  صيانة  المفروشات،  تنجيد  االنشاءات،   : اجل  من 
االالت،  وتصليح  وصيانة  تركيب  المكاتب،  معدات  أجهزة 
والصيانة(،  بالوقود  )التزويد  المركبات  خدمات  محطات 
وساعات  الحائط  ساعات  تصليح  التصوير،  ادوات  تصليح 
اليد، تصليح أقفال االمان، صيانة االثاث، تنظيف المالبس، 
تصليح  المصاعد،  وصيانة  تركيب  والتعقيم،  التطهير 

االحذية، تجديد االعمال الفنية، تصليح المجوهرات. 

In Respect of: Construction; Upholstering; 
Office machines and equipment installation, 
maintenance and repair; Machinery installation, 
maintenance and repair; Vehicle service stations 
[refuelling and maintenance]; Photographic 
apparatus repair; Clock and watch repair; 
Repair of security locks; Furniture maintenance; 
Cleaning of clothing; Disinfecting; Elevator 
installation and repair; Shoe repair; Restoration 
of works of art; Jewellery repair. 

 In the name of: HEILAN HOME CLOTHINGبأسم : هيالن هوم كلوثينغ كو.، لميتد. 
CO., LTD. 



3702017/4/26 العـدد الثامن عشر

العنوان : )رقم 8 هيواكسين رود(، هواشي تاون اندستريال 
زون، جيانغين سيتي، مقاطعة جيانغسو، جمهورية الصين 

الشعبية 

Address: (NO. 8 HUAXIN ROAD), HUASHI 
TOWN INDUSTRIAL ZONE, JIANGYIN 
CITY, JIANGSU PROVINCE, PEOPLE’S 
REPUBLIC OF CHINA 

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

Address for Services:  

) 585 (

 Trade Mark No.: 30217العالمة التجارية رقم : 30217 
 In Class: 45في الصنف : 45 

 Date: 01/11/2016التاريخ : 2016/11/01 
من اجل : تقديم االستشارات االمنية، المرافقة في المجتمع 
أقفال  فتح  الجنازات،  تعهد  المالبس،  تأجير  )الوصاية(، 
وكاالت  خدمات  الحرائق،  مكافحة  المواعدة،  خدمات  األمان، 
تخطيط  الخزائن،  تأجير  المفقودة،  االمالك  اعادة  التبني، 

وترتيب حفالت الزفاف، خدمات التقاضي. 

In Respect of: Security consultancy; Escorting 
in society [chaperoning]; Clothing rental; 
Funerary undertaking; Opening of security locks; 
Dating services; Fire-fighting; Adoption agency 
services; Lost property return; Rental of safes; 
Planning and arranging of wedding ceremonies; 
Litigation services. 

 In the name of: HEILAN HOME CLOTHINGبأسم : هيالن هوم كلوثينغ كو.، لميتد. 
CO., LTD. 

العنوان : )رقم 8 هيواكسين رود(، هواشي تاون اندستريال 
زون، جيانغين سيتي، مقاطعة جيانغسو، جمهورية الصين 

الشعبية 

Address: (NO. 8 HUAXIN ROAD), HUASHI 
TOWN INDUSTRIAL ZONE, JIANGYIN 
CITY, JIANGSU PROVINCE, PEOPLE’S 
REPUBLIC OF CHINA 

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

Address for Services:  

) 586 (

 Trade Mark No.: 30218العالمة التجارية رقم : 30218 
 In Class: 18في الصنف : 18 
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 Date: 01/11/2016التاريخ : 2016/11/01 
حقائب  الجيب،  محافظ  الظهر،  حقائب  الفرو،   : اجل  من 
أغطية  الحقائب،  المفاتيح،  علب  السفر،  حقائب  اليد، 
الجيوب،  ذات  الكتف  أحزمة  الجلد،  من  المصنوعة  االثاث 
المظالت، العصي المصنوعة من الخيزران او القصب، االطقم 
والتجهيزات الجلدية للخيل ولراكبي الخيل، االوعية الجلدية 

لصنع النقانق 

In Respect of: Fur; Backpacks; Pocket wallets; 
Handbags; Travelling bags; Key cases; Bags; 
Furniture coverings of leather; Bandoliers; 
Umbrellas; Canes; Harness fittings; Gut for 
making sausages. 

 In the name of: HEILAN HOME CLOTHINGبأسم : هيالن هوم كلوثينغ كو.، لميتد. 
CO., LTD. 

العنوان : )رقم 8 هيواكسين رود(، هواشي تاون اندستريال 
زون، جيانغين سيتي، مقاطعة جيانغسو، جمهورية الصين 

الشعبية 

Address: (NO. 8 HUAXIN ROAD), HUASHI 
TOWN INDUSTRIAL ZONE, JIANGYIN 
CITY, JIANGSU PROVINCE, PEOPLE’S 
REPUBLIC OF CHINA 

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

Address for Services:  

) 587 (

 Trade Mark No.: 30219العالمة التجارية رقم : 30219 
 In Class: 24في الصنف : 24 

 Date: 01/11/2016التاريخ : 2016/11/01 
التعاليق  المغزول،  غير  النسيج  أقمشة  النسيج،   : اجل  من 
من  المصنوعة  المناشف  لباد،  القماش،  من  المصنوعة 
النسيج، شراشف السرير، أغطية الطاوالت غير المصنوعة من 
الورق، البرادي المصنوعة من النسيج او من البالستك، أطقم 
وأغطية للحمامات المصنوعة من النسيج، والخيم المخروطية 

المصنوعة من النسيج )قماش(، الالفتات، اكفان. 

In Respect of: Fabric; Non-woven textile fabrics; 
Wall hangings of textile; Felt; Towels of textile; 
Bed linen; Tablecloths, not of paper; Curtains of 
textile or plastic; Fitted toilet lid covers of fabric; 
Marabouts [cloth]; Banners; Shrouds . 

 In the name of: HEILAN HOME CLOTHINGبأسم : هيالن هوم كلوثينغ كو.، لميتد. 
CO., LTD. 

العنوان : )رقم 8 هيواكسين رود(، هواشي تاون اندستريال 
زون، جيانغين سيتي، مقاطعة جيانغسو، جمهورية الصين 

الشعبية 

Address: (NO. 8 HUAXIN ROAD), HUASHI 
TOWN INDUSTRIAL ZONE, JIANGYIN 
CITY, JIANGSU PROVINCE, PEOPLE’S 
REPUBLIC OF CHINA 

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

Address for Services:  



3722017/4/26 العـدد الثامن عشر

) 588 (

 Trade Mark No.: 30220العالمة التجارية رقم : 30220 
 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 01/11/2016التاريخ : 2016/11/01 
من اجل : القمصان، المالبس، البنطلونات، التنانير، المعاطف 
الفوقية، الجاكيتات )مالبس(، الجاكيتات الصوفية )مالبس(، 
الداخلية،  المالبس  القطنية،  القمصان  الجلد،  من  مالبس 
والمالبس  الجوارب  القبعات،  االحذية،  التحتية،  السراويل 
االوشحة،  العنق،  ربطات  )مالبس(،  القفازات  الداخلية، 

المشدات، المالبس الدينية، فساتين الزفاف. 

In Respect of: Shirts; Clothing; Trousers; Skirts; 
Top coats; Jackets [clothing]; Stuff jackets 
[clothing]; Clothing of leather; Tee-shirts; 
Underwear; Underpants; Shoes; Hats; Hosiery; 
Gloves [clothing]; Neckties; Scarfs; Girdles; 
Religious clothing; Wedding dress. 

 In the name of: HEILAN HOME CLOTHINGبأسم : هيالن هوم كلوثينغ كو.، لميتد. 
CO., LTD. 

العنوان : )رقم 8 هيواكسين رود(، هواشي تاون اندستريال 
زون، جيانغين سيتي، مقاطعة جيانغسو، جمهورية الصين 

الشعبية 

Address: (NO. 8 HUAXIN ROAD), HUASHI 
TOWN INDUSTRIAL ZONE, JIANGYIN 
CITY, JIANGSU PROVINCE, PEOPLE’S 
REPUBLIC OF CHINA 

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

Address for Services:  

) 589 (

 Trade Mark No.: 30221العالمة التجارية رقم : 30221 
 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 01/11/2016التاريخ : 2016/11/01 
تنظيم  االعمال،  ادارة  في  المساعدة  الدعاية،   : اجل  من 
االدارة  دعائية،  او  تجارية  الغراض  التجارية  المعارض 
ترويج  لالخرين،  والخدمات  البضائع  لتراخيص  التجارية 
عبر  الكتروني  سوق  توفير  التسويق،  لالخرين،  المبيعات 
والخدمات، خدمات  للبضائع  والبائعين  للمشترين  االنترنت 
وكاالت التوظيف، خدمات النقل لالعمال، تحسين محركات 
ماكنات  تأجير  المحاسبة،  المبيعات،  ترويج  لغايات  البحث 

البيع، البحث عن راعين وممولين،

In Respect of: Publicity; Business management 
assistance; Organization of trade fairs for 
commercial or advertising purposes; Commercial 
administration of the licensing of the goods and 
services of others; Sales promotion for others; 
Marketing; Provision of an on-line marketplace 
for buyers and sellers of goods and services ; 
Employment agency services; 
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خدمات البيع بالجملة او المفرق للمستحضرات الصيدالنية 
والبيطرية والصحية واالمدادات الطبية. 

Relocation services for businesses; Search engine 
optimization for sales promotion; Accounting; 
Rental of vending machines; Sponsorship search; 
Retail or wholesale services for pharmaceutical, 
veterinary and sanitary preparations and medical 
supplies. 

 In the name of: HEILAN HOME CLOTHINGبأسم : هيالن هوم كلوثينغ كو.، لميتد. 
CO., LTD. 

العنوان : )رقم 8 هيواكسين رود(، هواشي تاون اندستريال 
زون، جيانغين سيتي، مقاطعة جيانغسو، جمهورية الصين 

الشعبية 

Address: (NO. 8 HUAXIN ROAD), HUASHI 
TOWN INDUSTRIAL ZONE, JIANGYIN 
CITY, JIANGSU PROVINCE, PEOPLE’S 
REPUBLIC OF CHINA 

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

Address for Services:  

) 590 (

 Trade Mark No.: 30222العالمة التجارية رقم : 30222 
 In Class: 45في الصنف : 45 

 Date: 01/11/2016التاريخ : 2016/11/01 
من اجل : تقديم االستشارات االمنية، المرافقة في المجتمع 
أقفال  فتح  الجنازات،  تعهد  المالبس،  تأجير  )الوصاية(، 
وكاالت  خدمات  الحرائق،  مكافحة  المواعدة،  خدمات  األمان، 
تخطيط  الخزائن،  تأجير  المفقودة،  االمالك  اعادة  التبني، 

وترتيب حفالت الزفاف، خدمات التقاضي. 

In Respect of: Security consultancy; Escorting 
in society [chaperoning]; Clothing rental; 
Funerary undertaking; Opening of security locks; 
Dating services; Fire-fighting; Adoption agency 
services; Lost property return; Rental of safes; 
Planning and arranging of wedding ceremonies; 
Litigation services. 

 In the name of: HEILAN HOME CLOTHINGبأسم : هيالن هوم كلوثينغ كو.، لميتد. 
CO., LTD. 

العنوان : )رقم 8 هيواكسين رود(، هواشي تاون اندستريال 
زون، جيانغين سيتي، مقاطعة جيانغسو، جمهورية الصين 

الشعبية 

Address: (NO. 8 HUAXIN ROAD), HUASHI 
TOWN INDUSTRIAL ZONE, JIANGYIN 
CITY, JIANGSU PROVINCE, PEOPLE’S 
REPUBLIC OF CHINA 

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

Address for Services:  
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) 591 (

 Trade Mark No.: 30223العالمة التجارية رقم : 30223 
 In Class: 37في الصنف : 37 

 Date: 01/11/2016التاريخ : 2016/11/01 
وتصليح  صيانة  المفروشات،  تنجيد  االنشاءات،   : اجل  من 
االالت،  وتصليح  وصيانة  تركيب  المكاتب،  معدات  أجهزة 
والصيانة(،  بالوقود  )التزويد  المركبات  خدمات  محطات 
وساعات  الحائط  ساعات  تصليح  التصوير،  ادوات  تصليح 
اليد، تصليح أقفال االمان، صيانة االثاث، تنظيف المالبس، 
تصليح  المصاعد،  وصيانة  تركيب  والتعقيم،  التطهير 

االحذية، تجديد االعمال الفنية، تصليح المجوهرات. 

In Respect of: Construction; Upholstering; 
Office machines and equipment installation, 
maintenance and repair; Machinery installation, 
maintenance and repair; Vehicle service stations 
[refuelling and maintenance]; Photographic 
apparatus repair; Clock and watch repair; 
Repair of security locks; Furniture maintenance; 
Cleaning of clothing; Disinfecting; Elevator 
installation and repair; Shoe repair; Restoration 
of works of art; Jewellery repair. 

 In the name of: HEILAN HOME CLOTHINGبأسم : هيالن هوم كلوثينغ كو.، لميتد. 
CO., LTD. 

العنوان : )رقم 8 هيواكسين رود(، هواشي تاون اندستريال 
زون، جيانغين سيتي، مقاطعة جيانغسو، جمهورية الصين 

الشعبية 

Address: (NO. 8 HUAXIN ROAD), HUASHI 
TOWN INDUSTRIAL ZONE, JIANGYIN 
CITY, JIANGSU PROVINCE, PEOPLE’S 
REPUBLIC OF CHINA 

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

Address for Services:  

) 592 (

 Trade Mark No.: 30224العالمة التجارية رقم : 30224 
 In Class: 34في الصنف : 34 

 Date: 01/11/2016التاريخ : 2016/11/01 
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 , السجائر   , السيجار  ويشمل  أو مصنع  خام  تبغ   : اجل  من 
السيجار الصغير , التبغ المستخدم في لف السجائر بشكل 
االستنشاق  تبغ   , المضغ  تبغ   , الغليون  تبغ   , شخصي 
»الشم« , بدائل التبغ )ليست لغايات طبية( أغراض المدخن 
, وتشمل ورق السجائر واألنابيب , فالتر السجائر , علب التبغ 
مواد  من  المصنوعة  غير  والمنفضات  السجائر  صناديق   ,
ثمينة , المسبوكة أو المغلفة بها , الغاليين , أدوات )عدة( 

الجيب للف السجائر , الوالعات , أعواد الثقاب 

In Respect of: Tobacco, raw or manufactured; 
tobacco products, including cigars, cigarettes, 
cigarillos, tobacco for roll your own cigarettes, 
pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, 
kretek; snus; tobacco substitutes (not for medical 
purposes); smokers` articles, including cigarette 
paper and tubes, cigarette filters, tobacco tins, 
cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket 
apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches. 

 In the name of: Philip Morris Brands Sarlبأسم : فيليب موريس براندس سارل 

 Address: Quai Jeanrenaud 3, Neuchatel,2000العنوان : كواي جينيرينود 3؛ 2000 نوشاتيل - سويسرا 
Switzerland 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب: 1591 - رام الله 

ذات  الوصفية  والعبارات  الكلمات  باستخدام  المطلق  الحماية  اصحابها حق  اليعطي  العالمة  ان تسجيل هذه   : مالحظة 
االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

) 593 (

 Trade Mark No.: 30225العالمة التجارية رقم : 30225 
 In Class: 34في الصنف : 34 

 Date: 01/11/2016التاريخ : 2016/11/01 
 , السجائر   , السيجار  ويشمل  أو مصنع  خام  تبغ   : اجل  من 
السيجار الصغير , التبغ المستخدم في لف السجائر بشكل 
االستنشاق  تبغ   , المضغ  تبغ   , الغليون  تبغ   , شخصي 
»الشم« , بدائل التبغ )ليست لغايات طبية( أغراض المدخن 
, وتشمل ورق السجائر واألنابيب , فالتر السجائر , علب التبغ 
مواد  من  المصنوعة  غير  والمنفضات  السجائر  صناديق   ,
ثمينة , المسبوكة أو المغلفة بها , الغاليين , أدوات )عدة( 

الجيب للف السجائر , الوالعات , أعواد الثقاب 

In Respect of: Tobacco, raw or manufactured; 
tobacco products, including cigars, cigarettes, 
cigarillos, tobacco for roll your own cigarettes, 
pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, 
kretek; snus; tobacco substitutes (not for medical 
purposes); smokers` articles, including cigarette 
paper and tubes, cigarette filters, tobacco tins, 
cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket 
apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches. 

 In the name of: Philip Morris Brands Sarlبأسم : فيليب موريس براندس سارل 

 Address: Quai Jeanrenaud 3, Neuchatel,2000العنوان : كواي جينيرينود 3؛ 2000 نوشاتيل - سويسرا 
Switzerland 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب: 1591 - رام الله 
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) 594 (

 Trade Mark No.: 30226العالمة التجارية رقم : 30226 
 In Class: 34في الصنف : 34 

 Date: 01/11/2016التاريخ : 2016/11/01 
 , السجائر   , السيجار  ويشمل  أو مصنع  خام  تبغ   : اجل  من 
السيجار الصغير , التبغ المستخدم في لف السجائر بشكل 
االستنشاق  تبغ   , المضغ  تبغ   , الغليون  تبغ   , شخصي 
»الشم« , بدائل التبغ )ليست لغايات طبية( أغراض المدخن 
, وتشمل ورق السجائر واألنابيب , فالتر السجائر , علب التبغ 
مواد  من  المصنوعة  غير  والمنفضات  السجائر  صناديق   ,
ثمينة , المسبوكة أو المغلفة بها , الغاليين , أدوات )عدة( 

الجيب للف السجائر , الوالعات , أعواد الثقاب 

In Respect of: Tobacco, raw or manufactured; 
tobacco products, including cigars, cigarettes, 
cigarillos, tobacco for roll your own cigarettes, 
pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, 
kretek; snus; tobacco substitutes (not for medical 
purposes); smokers` articles, including cigarette 
paper and tubes, cigarette filters, tobacco tins, 
cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket 
apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches. 

 In the name of: Philip Morris Brands Sarlبأسم : فيليب موريس براندس سارل 

 Address: Quai Jeanrenaud 3, Neuchatel,2000العنوان : كواي جينيرينود 3؛ 2000 نوشاتيل - سويسرا 
Switzerland 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص.ب: 1591 - رام الله 

) 595 (

 Trade Mark No.: 30227العالمة التجارية رقم : 30227 
 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 01/11/2016التاريخ : 2016/11/01 
، زيت  من اجل : مخلل الفلفل الحار )فلفل محفوظ( ، جبنة 
ذرة ، تمور ، زيوت صالحة لألكل ، زيت زيتون للطعام ، زيتون 
 ، ، خضروات مجففة  ، خضروات مطبوخة  ، مخلالت  محفوظ 
خضروات معلبة ، مستحضرات شوربة الخضروات ، شوربات ، 

منتجات حليب ، عدس محفوظ ، خيار مخلل 

In Respect of: Ajvar [preserved peppers] , Cheese , Corn oil 
, Dates , Edible oils , Olive oil for food , Olives, preserved , 
Piccalilli , Vegetables, cooked , Vegetables, dried , Vegetables, 
tinned [canned (Am.)] , Soup preparations (Vegetable) , 
Soups , Milk products , Lentils, preserved , Gherkins 
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الفلسطينية  المنتجات  لتصدير  التوفيق  شركة   : بأسم 
عادية عامة 

In the name of: Sharekat Altawfeeq Litasdeer 
Almontajat Alfalasteeniya Adiya Ama 

 Address: Tulkarem Rameenالعنوان : طولكرم رامين 

Address for Services:   Tulkarem Rameenعنوان التبليغ : طولكرم رامين 

) 596 (

 Trade Mark No.: 30228العالمة التجارية رقم : 30228 
 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 02/11/2016التاريخ : 2016/11/02 
 In Respect of: confectiontry,candyمن اجل : حلويات ,حلوى 

 In the name of: shareket arfan abu shalhoobبأسم : شركة عرفان ابو شلهوب للحلويات 
gghelawyat 

 Address: jenin_share3 abu bakerالعنوان : جنين _شارع ابو بكر 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : جنين_عمارة العدل الطابق 2 

) 597 (

 Trade Mark No.: 30229العالمة التجارية رقم : 30229 
 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 02/11/2016التاريخ : 2016/11/02 
من اجل : المعدات الصوتية للمركبات، تحديدا: ، سماعات 
أقراص  مشغالت  المضغوطة،  األقراص  مشغالت  الرأس، 
المسجلة  البصرية  األقراص  مشغالت  الرقمية،  الفيديو 
معالجات  الرقمية،  للوسائط  المباشر  البث  أجهزة  مسبقًا، 
الموجات  مضخمات  الصوت،  مكبرات  الرقمية،  اإلشارات 
موازنة  أجهزة  الصوت،  مضخمات  المنخفضة،  الصوتية 
لألجهزة  التوصيل  محطات  الصوت،  منقيات  الصوت، 

الصوتية الرقمية، المستقبالت،

In Respect of: Audio equipment for vehicles, 
namely, headphones, cd players, DVD players, 
players for pre-recorded optical discs, digital 
media streaming devices, digital signal 
processors, speakers, subwoofers, amplifiers, 
equalizers, crossovers, docking stations for 
digital audio devices, receivers, AM/FM/Satellite 
radio tuners, speaker housings, earphones, 
speaker grill and tweeter.
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أجهزة الراديو بموجبات ايه ام/اف ام/عبر االقمار االصطناعية/، 
حافظات السماعات، سماعات االذن، الغطاء الشبكي لمكبرات 

الصوت ومكبرات الصوت. 

 .In the name of: Hyundai Mobis Co., Ltdبأسم : هيونداي موبيز كومبني، ليمتد 

 ، غانغنام-غو  )يوكسام-دونغ(،  رو  تيهيران   203  : العنوان 
سيئول ، كورية الجنوبية 

Address: 203 Teheran-ro (Yeoksam-dong), 
Gangnam-gu, Seoul, South Korea 

.ب  - ص  الفكرية  للملكية  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
4472 البيرة 

Address for Services:  

) 598 (

 Trade Mark No.: 30230العالمة التجارية رقم : 30230 
 In Class: 45في الصنف : 45 

 Date: 02/11/2016التاريخ : 2016/11/02 
 ، الملكية الفكرية  ، استشارات  التحكيم  من اجل : خدمات 
خدمات الرقابة في مجال الملكية الفكرية ، االبحاث القانونية 
أسماء  تسجيل   ، الوساطة   ، والتأليف  النشر  حقوق  ادارة   ،

النطاق )خدمات قانونية ( 

In Respect of: Arbitration services , Consultancy 
(Intellectual property) , Intellectual property 
watching services , Legal research , Management 
(Copyright) , Mediation , Registration of domain 
names [legal services] 

 In the name of: Samer Abdelmajeed Saleh Nassarبأسم : سامر عبد المجيد صالح نصار 

 Address: Ramallah Aen Mosbahالعنوان : رام الله عين مصباح 

Address for Services:   Ramallah Aen Mosbahعنوان التبليغ : رام الله عين مصباح 

) 599 (

 Trade Mark No.: 30231العالمة التجارية رقم : 30231 
 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 02/11/2016التاريخ : 2016/11/02 
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التبييض والتنظيف؛ العطور؛ مواد  من اجل : مستحضرات 
الشخصي  لالستخدام  العرق  مزيالت  المعطرات؛  تجميل؛ 
باألسنان؛  العناية  مستحضرات  الصابون؛  والحيوانات؛ 
ورق  الصنفرة؛  قماش  الجلخ؛  أو  الكشط  مستحضرات 
الجلخ؛  أو  الكشط  الصقل؛ معاجين  أو  الخفاف  الزجاج؛ حجر 
والمعادن  والفينيل  الجلود  لمنتجات  التلميع  مستحضرات 

والخشب 

In Respect of: Bleaching and cleaning 
preparations; Perfumery; cosmetics; fragrances; 
deodorants for personal use and animals; Soaps; 
Dental care preparations; Abrasive preparations; 
emery cloth; sandpaper; pumice stone; abrasive 
pastes; Polishing preparations for leather, vinyl, 
metal, wood 

 In the name of: DEFACTO PERAKENDEبأسم : ديفاكتو بيراكيندى تيجاريت ايه. اش. 
TICARET A. ?. 

اتاتورك ماه.،  : ديفاكتو بالزا باصن اكسبرس يولو  العنوان 
34307 كوجوك جيكمجه، اسطنبول،   ،31 باهاري جاد. رقم 

تركيا 

Address: Defacto Plaza Basin Ekspres Yolu 
Ataturk Mah., Bahariye Cad. No:31, 34307 
Kucukcekmece, Istanbul, Turkey 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : بيت لحم 

) 600 (

 Trade Mark No.: 30232العالمة التجارية رقم : 30232 
 In Class: 18في الصنف : 18 

 Date: 02/11/2016التاريخ : 2016/11/02 
والجلود  الجلود  وتقليد  الحيوانات  وجلود  الجلود   : اجل  من 
القوية السميكة والجلود المستخدمة لتبطين غير مشغولة أو 
شبه مشغولة؛ المنتجات المصنوعة من الجلد وتقليد الجلود 
أو غيرها من المواد والمصممة لتحمل مواد والمدرجة في هذه 
المصنوعة  الثياب  صناديق  و  الصناديق  أكياس؛  الصنف؛ 
من الجلد أو الجلود القوية السميكة؛ علب المفاتيح؛ المظالت؛ 
أطقم  السياط؛  المشي؛  عصي  الشمس؛  مظالت  الشماسي؛ 
االحزمة  أو  السيور  السروج؛  ركوب  السروج؛ حماالت  الفرس؛ 

الجلدية )السروج( 

In Respect of: Unworked or semi-worked 
leather and animal skins, imitations of leather, 
stout leather, leather used for linings; Goods 
made of leather, imitations of leather or other 
materials, designed for carrying items, included 
in this class; bags; boxes and trunks made of 
leather or stout leather; key cases; Umbrellas; 
parasols; sun umbrellas; walking sticks; Whips; 
harness; saddlery; stirrups; straps of leather 
(saddler) 

 In the name of: DEFACTO PERAKENDEبأسم : ديفاكتو بيراكيندى تيجاريت ايه. اش. 
TICARET A. ?. 

اتاتورك ماه.،  : ديفاكتو بالزا باصن اكسبرس يولو  العنوان 
34307 كوجوك جيكمجه، اسطنبول،   ،31 باهاري جاد. رقم 

تركيا 

Address: Defacto Plaza Basin Ekspres Yolu 
Ataturk Mah., Bahariye Cad. No:31, 34307 
Kucukcekmece, Istanbul, Turkey 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : بيت لحم 
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) 601 (

 Trade Mark No.: 30233العالمة التجارية رقم : 30233 
 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 02/11/2016التاريخ : 2016/11/02 
من اجل : المالبس بما في ذلك المالبس الداخلية والمالبس 
خاصة؛  ألغراض  الواقية  المالبس  عن  ومختلفة  الخارجي 

الجوارب؛ البسة القدم؛ أغطية الرأس 

In Respect of: Clothing, including underwear 
and outerclothing, other than special purpose 
protective clothing; socks; Footwear; Headgear 

 In the name of: DEFACTO PERAKENDEبأسم : ديفاكتو بيراكيندى تيجاريت ايه. اش. 
TICARET A. ?. 

اتاتورك ماه.،  : ديفاكتو بالزا باصن اكسبرس يولو  العنوان 
34307 كوجوك جيكمجه، اسطنبول،   ،31 باهاري جاد. رقم 

تركيا 

Address: Defacto Plaza Basin Ekspres Yolu 
Ataturk Mah., Bahariye Cad. No:31, 34307 
Kucukcekmece, Istanbul, Turkey 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : بيت لحم 

) 602 (

 Trade Mark No.: 30234العالمة التجارية رقم : 30234 
 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 02/11/2016التاريخ : 2016/11/02 
الوظائف  الدعاية؛  أو  التجارية  للغايات  خدمات   : اجل  من 
المكتبية؛ خدمات سكرتارية؛ تنظيم اإلشتراك في الصحف 
لآلخرين؛ تجميع البيانات اإلحصائية؛ تأجير اآلالت المكتبية؛ 
على  الرد  الكمبيوتر؛  بيانات  قواعد  في  المعلومات  تنظيم 
األعمال؛  إدارة  الموجودين؛  غير  للمشتركين  الهاتف 
الخدمات  المحاسبة؛  األعمال؛  واالستشارات  األعمال  توجيه 
األفراد؛  التعيين  األفراد؛  التوظيف  التجارية؛  االستشارية 
خدمات  والتصدير؛  استيراد  وكاالت  التوظيف؛  ووكاالت 
بالمزاد  البيع  األعمال؛  تقييم  المؤقتة؛  األفراد  توظيف 
الغير  لصالح  البضائع  من  تشكيلة  تجميع  خدمات  العلني؛ 
من مستحضرات التبييض والتنظيف والعطور ومواد تجميل 
والمعطرات ومزيالت العرق لالستخدام الشخصي والحيوانات

In Respect of: Commercial or advertising 
purposes; Office functions; secretarial services; 
arranging newspaper subscriptions for others; 
compilation of statistics; rental of office machines; 
systemization of information into computer 
databases; telephone answering for unavailable 
subscribers; Business management, business 
administration and business consultancy; 
accounting; commercial consultancy services; 
personnel recruitment, personnel placement, 
employment agencies, import-export agencies; 
temporary personnel placement services; 
Business appraisals; Auctioneering; 
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ومستحضرات  باألسنان  العناية  ومستحضرات  والصابون 
الكشط أو الجلخ وقماش الصنفرة وورق الزجاج وحجر الخفاف 
أو الصقل ومعاجين الكشط أو الجلخ ومستحضرات التلميع 
الجلود  و  والخشب  والمعادن  والفينيل  الجلود  لمنتجات 
السميكة  القوية  والجلود  الجلود  وتقليد  الحيوانات  وجلود 
والجلود المستخدمة لتبطين غير مشغولة أو شبه مشغولة 
والمنتجات المصنوعة من الجلد وتقليد الجلود أو غيرها من 
الصنف  هذه  في  والمدرجة  مواد  لتحمل  والمصممة  المواد 
من  المصنوعة  الثياب  وصناديق  والصناديق  وأكياس 
الجلد أو الجلود القوية السميكة وعلب المفاتيح والمظالت؛ 
الشماسي ومظالت الشمس وعصي المشي والسياط وأطقم 
الفرس والسروج وحماالت ركوب السروج والسيور أو االحزمة 
الجلدية )السروج( والمالبس بما في ذلك المالبس الداخلية 
ألغراض  الواقية  المالبس  عن  ومختلفة  الخارجي  والمالبس 
خاصة والجوارب والبسة القدم وأغطية الرأس لتمكين عامة 
الزبائن من معاينتها بشكل مريح وشراء تلك البضائع وقد 
تقدم مثل هذه الخدمات من خالل متاجر البيع بالتجزئة أو 
أو من  أو بواسطة األوساط اإللكترونية  بالجملة  البيع  أسواق 

خالل كتالوجات الطلب عبر البريد 

The bringing together, for the benefit of others, 
of Bleaching and cleaning preparations; 
Perfumery; cosmetics; fragrances; deodorants 
for personal use and animals; Soaps; Dental 
care preparations; Abrasive preparations; emery 
cloth; sandpaper; pumice stone; abrasive pastes; 
Polishing preparations for leather, vinyl, metal, 
wood; Unworked or semi-worked leather and 
animal skins, imitations of leather, stout leather, 
leather used for linings; Goods made of leather, 
imitations of leather or other materials, designed 
for carrying items, included in this class; bags; 
boxes and trunks made of leather or stout leather; 
key cases, Umbrellas; parasols; sun umbrellas; 
walking sticks; Whips; harness; saddlery; 
stirrups; straps of leather (saddlery); Clothing, 
including underwear and outerclothing, other 
than special purpose protective clothing; socks; 
Footwear ; Headgear enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods, 
such services may be provided by retail stores, 
wholesale outlets, by means of electronic media 
or through mail order catalogues 

 In the name of: DEFACTO PERAKENDEبأسم : ديفاكتو بيراكيندى تيجاريت ايه. اش. 
TICARET A. ?. 

اتاتورك ماه.،  : ديفاكتو بالزا باصن اكسبرس يولو  العنوان 
34307 كوجوك جيكمجه، اسطنبول،   ،31 باهاري جاد. رقم 

تركيا 

Address: Defacto Plaza Basin Ekspres Yolu 
Ataturk Mah., Bahariye Cad. No:31, 34307 
Kucukcekmece, Istanbul, Turkey 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : بيت لحم 

) 603 (

 Trade Mark No.: 30235العالمة التجارية رقم : 30235 
 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 02/11/2016التاريخ : 2016/11/02 
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المطاعم؛  والمشروبات،  األطعمة  توفير  خدمات   : اجل  من 
)الكانتينات(؛  المتنقلة  أو  المؤقتة  المطاعم  الكافتيريات؛ 

مطاعم الخدمة الذاتية؛ مطاعم تقديم الوجبات الخفيفة. 

In Respect of: Services for providing food 
and drink; Restaurants; Cafeterias; Canteens; 
Restaurants (Self-service-); Snack-bars 

 In the name of: Al Awn Al Arabia Restaurant Coبأسم : شركة مطاعم العون العربية 

عمان  البريدي:  الرمز  ص.ب8918،  طبربور،  عمان،   : العنوان 
11121، االردن 

Address: Amman, Tabarbour, P.O. Box: 8918, 
Amman 11121, Jordan 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : بيت لحم 

) 604 (

 Trade Mark No.: 30236العالمة التجارية رقم : 30236 
 In Class: 35في الصنف : 35 

Date: 03/11/2016التاريخ : 2016/11/03 
النشاط  : االعالنات, تنظيم االعمال, ادارة االعمال,  من اجل 
االنشطة  او  االعمال  الدارة  المساعدة  خدمات  المكتبي, 
المعارض  تنظيم  تجارية,  او  صناعية  لشركات  التجارية 
التجارية للغايات االعالنية او التجارية, الخدمات الترويجية 
بطاقات  اصدار  خالل  من  تجارية  شركة  قبل  من  المقدمة 
الدعاية  نماذج  إعداد  خدمات  للعمالء,  التجارية  المحالت 
االعالنية,  النصوص  تحرير  المبيعات,  ترويج  أو  واإلعالن 
شركة  لتشغيل  المساعدة  خدمات  عامة,  عرض  خدمات 
تجارية على مبدأ االمتياز, عرض المنتوجات, ترويج المبيعات 
)الطراف اخرى(, المبيعات في مزادات عامة, ترويج وخدمات 
التجارية  لالنشطة  المساعدة  خدمات  التسوق,  مراكز  ادارة 
التي تتكون من طلبات معالجة من خالل شبكات اتصاالت 
على  المباشر  االعالن  والتصدير,  االستيراد  وكاالت  عالمية, 
)شراء  االخرى  لالطراف  التوريد  خدمات  كمبيوترات,  شبكة 
المنتوجات والخدمات لشركات اخرى(, توزيع العينات, ادارة 
الملفات المحوسبة, العالقات العامة, وكاالت االنباء التجارية, 
المساحات  تأجير  البيع,  االت  تاجير  االعالنات,  وكاالت 
إدارة  في  المساعدة  واإلعالن,  الدعاية  مواد  نشر  اإلعالنية, 
األعمال, البحث عن المعلومات لالخرين في ملفات حاسوب,

In Respect of: \Advertising; business 
management; business administration; office 
functions; assistance services for business 
management or commercial functions for an 
industrial or commercial company; organisation 
of exhibitions and trade fairs for commercial 
or advertising purposes; promotion services 
provided by a commercial company by issuing 
store service cards to clients; modelling services 
for sales promotions or advertising purposes; 
edition of advertising texts; shop-window 
dressing; assistance services for the operating 
of a commercial company on a franchise basis; 
product demonstration; sales promotion (for third 
parties); sales at public auctions; shopping centre 
promotion and management services; assistance 
services for the commercial functions of a 
business consisting in processing orders through 
global communications networks; import-export 
agencies;
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النسخ,  حاسوب,  بيانات  قواعد  في  المعلومات  تجميع 
تحضير أعمدة الدعاية واإلعالن, المساعدة في إدارة األعمال 
اإلعالن  التمثيل,  فناني  أعمال  إدارة  الصناعية,  أو  التجارية 
نسخ  واإلعالن,  الدعاية  مواد  تحديث  المباشر,  بالبريد 
واإلعالن  الدعاية  اإلعالنات,  السوق, لصق  الوثائق, دراسات 
قواعد  في  المعلومات  تنظيم  الرأي,  إستطالعات  الخارجي, 
بيانات حاسوب, نشر نصوص الدعاية واإلعالن, وكاالت البيع 
وترتيب خدمات البيع, خدمات البيع بالجملة وبالتجزئة باي 
لصالح  السلع  من  تشكيلة  تجميع  خدمات  كانت,  طريقة 
الزبائن من معاينتها و شرائها،  الغير، وذلك لتمكين عامة 
الحلويات  تخص  التي  والتجزئة  بالجملة  البيع  خدمات 

الشرقية والغربية

on-line advertising on a computer network; 
supplying services to third parties (purchasing 
of products and services for other companies); 
distribution of samples; computerized file 
management; public relations; commercial 
information agencies; advertising agencies; rental 
of vending machines; renting of advertising space; 
dissemination of advertising matter; business 
management assistance; data search in computer 
files (for others); compilation of information 
into computer databases; transcription; publicity 
columns preparation; commercial or industrial 
management assistance; business management of 
performing artists; direct mail advertising; updating 
of advertising material; document reproduction; 
marketing studies; bill-posting, outdoor 
advertising; opinion polling; systemisation of 
information into computer databases; publication 
of advertising texts; sales agencies and arranging 
sales services; wholesale and retail services by 
any means; the bringing together for the benefit of 
others, of a variety of goods, enabling customers 
to conveniently view and purchase those goods, 
Wholesale services and retail, which belong to the 
Eastern and Western sweets .

 In the name of: Sharket Halweeat Al Bashaa Alبأسم : شركة حلويات الباشا الشرقية 
Sharqya 

 Address: Ramallah - Palestaineالعنوان : رام الله - فلسطين 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : المحامي بالل كمال - رام الله . 

) 605 (

 Trade Mark No.: 30237العالمة التجارية رقم : 30237 
 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 03/11/2016التاريخ : 2016/11/03 
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 In Respect of: Coffee, artificial coffeeمن اجل : البن وما يقوم مقام البن 

 In the name of: Khamies Zakaria Khamiesبأسم : خميس زكريا خميس معتوق 
Matook 

 Address: ALqudes-Alram wa Dahiat Albareedالعنوان : القدس/ الرام وضاحية البريد 

 Address for Services:   ALqudes-Alram waعنوان التبليغ : القدس/ الرام وضاحية البريد 
Dahiat Albareed

) 606 (

 Trade Mark No.: 30238العالمة التجارية رقم : 30238 
 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 03/11/2016التاريخ : 2016/11/03 
 In Respect of: Downloadable electronicمن اجل : المنشورات اإللكترونية القابلة للتحميل. 

publications. 
 In the name of: The British Councilبأسم : ذا بريتيش كاونسيل 

العنوان : 10 سبرينغ غاردينز، لندن أس دبليو 1 إيه 2 بي أن 
، المملكة المتحدة 

Address: 10 Spring Gardens, London SW1A 
2BN, United Kingdom 

.ب  - ص  الفكرية  للملكية  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
4472 البيرة 

Address for Services:  

) 607 (

 Trade Mark No.: 30239العالمة التجارية رقم : 30239 
 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 03/11/2016التاريخ : 2016/11/03 
يومية،  مذكرات  التقاويم،  والمطبوعات؛  الكتب   : اجل  من 
التوجيه  مواد  الرصاص؛  وأقالم  الحبر  أقالم  الملصقات، 

والتدريس )عدا األجهزة(. 

In Respect of: Books and printed publications; 
calendars, diaries, posters, pens and pencils; 
instructional and teaching material (except 
apparatus). 

 In the name of: The British Councilبأسم : ذا بريتيش كاونسيل 
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العنوان : 10 سبرينغ غاردينز، لندن أس دبليو 1 إيه 2 بي أن 
، المملكة المتحدة 

Address: 10 Spring Gardens, London SW1A 
2BN, United Kingdom 

.ب  - ص  الفكرية  للملكية  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
4472 البيرة 

Address for Services:  

) 608 (

 Trade Mark No.: 30240العالمة التجارية رقم : 30240 
 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 03/11/2016التاريخ : 2016/11/03 
والعالقات  التعليمية  للفرص  الترويج  خدمات   : اجل  من 

الثقافية. 
In Respect of: Services for the promotion of 
educational opportunities and cultural relations. 

 In the name of: The British Councilبأسم : ذا بريتيش كاونسيل 

العنوان : 10 سبرينغ غاردينز، لندن أس دبليو 1 إيه 2 بي أن 
، المملكة المتحدة 

Address: 10 Spring Gardens, London SW1A 
2BN, United Kingdom 

.ب  - ص  الفكرية  للملكية  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
4472 البيرة 

Address for Services:  

) 609 (

 Trade Mark No.: 30241العالمة التجارية رقم : 30241 
 In Class: 41في الصنف : 41 

 Date: 03/11/2016التاريخ : 2016/11/03 
التعليمية،  المواد  توفير  التعليمية؛  الخدمات   : اجل  من 
تقييم  وخدمات  واالمتحانات  فحص،  التدريس،  والتدريب، 
اإلرشاد،  نشر  بعد؛  وعن  التفاعلية  الدورات  تقديم  الطلبة؛ 
تقييم  ومواد  واالمتحانات  فحص،  التدريس،  والتدريب، 
والمواد  والمساقات  االمتحانات  أوراق  وتتضمن  الطلبة، 
اللغة  مهارا  اختبارات  اإلنجليزية؛  اللغة  مهارات  الختبارات 
تقديم  خدمات  المعلومات،  تقديم  خدمات  اإلنجليزية؛ 

النصائح واالستشارات المتعلقة جميع الخدمات المذكورة؛

In Respect of: Educational services; provision 
of instructional, training, teaching, testing, 
examination and student assessment services; 
provision of interactive and distance learning 
courses; publication of instructional, training, 
teaching, testing, examination and student 
assessment materials, including examination 
papers and syllabuses and materials for the 
testing of English language skills;
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الثقافية؛  والعالمقات  التعليمية  الفرص  لتطوير  الخدمات   
تتعلق  التي  والمنافسات  المعارض  المؤتمرات،  ترتيب 
مكتبات؛  خدمات  والرياضات؛  والعلوم  والفنون،  بالتعليم، 
اإلنتاج المسرحي؛ خدمات الترفيه على شكل البرامج اإلذاعية 
برامج  تنظيم  التلفاز؛  برامج  وتوزيع  إنتاج  والتلفزيونية؛ 
التبادل التعليمي؛ منح المنح الدراسية؛ خدمات المعلومات 
االمتحانات  وتسيير  بالتعليم،  المتعلقة  والنصائح 
إدارة لمؤسسات  والرياضات؛  والفنون  والمهنية،  التعليمية 

ومنظمات أخرى. 

testing of English language skills; information, 
advisory and consultancy services relating to all the 
aforesaid services; services for the development 
of educational opportunities and cultural 
relations; arranging conferences, exhibitions 
and competitions relating to education, the arts, 
science and sports; library services; theatre 
productions; entertainment services in the form 
of radio and television programmes; production 
and distribution of television programmes; 
organization of educational exchange schemes; 
awarding of scholarships; information and 
advisory services relating to education, the 
arts and sports; administering educational and 
professional examinations for other institutions 
and organizations. 

 In the name of: The British Councilبأسم : ذا بريتيش كاونسيل 

العنوان : 10 سبرينغ غاردينز، لندن أس دبليو 1 إيه 2 بي أن 
، المملكة المتحدة 

Address: 10 Spring Gardens, London SW1A 
2BN, United Kingdom 

.ب  - ص  الفكرية  للملكية  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
4472 البيرة 

Address for Services:  

) 610 (

 Trade Mark No.: 30243العالمة التجارية رقم : 30243 
 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 07/11/2016التاريخ : 2016/11/07 
من اجل : خدمات الدعاية واالعالن وتوجيه االعمال وتفعيل 

النشاط المكتبي 
In Respect of: Advertising , business management 
, business administration , office functions 

 In the name of: SHAREKAT ONE TOP STONESبأسم : شركة ون توب ستونز للحجر والرخام 
LELHAJAR WALROKHAM 

 Address: ALMANTEQAH ALSENAIA - BAITالعنوان : المنطقة الصناعية - بيت فوريك - نابلس 
FOURIEK - NABLUS 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : جوال 0599919197 
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) 611 (

 Trade Mark No.: 30244العالمة التجارية رقم : 30244 
 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 07/11/2016التاريخ : 2016/11/07 
الجلدية  الحروق  لعالج  صيدالنية  مستحضرات   : اجل  من 
السطحية من الدرجة الثانية وإلتهاب الجلد وحكة الحساسية 

In Respect of: Pharmaceutical preparations 
for the treatment of second-degree superficial 
cutaneous burns, dermatosis and allergic itches. 

 In the name of: LEO Pharma A/Sبأسم : ليو فارما ايه/اس 

باليراب،  كي2750-  دي   ،55 اندستريباركين   : العنوان 
الدنمارك 

Address: Industriparken 55, DK-2750 Ballerup, 
Denmark 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : بيت لحم 

) 612 (

 Trade Mark No.: 30245العالمة التجارية رقم : 30245 
 In Class: 20في الصنف : 20 

 Date: 07/11/2016التاريخ : 2016/11/07 
من اجل : األثاث– المرايا– براويظ الصور )األصناف غير واردة 
والغاب  والفلين  الخشب  من  المصنوعة  أخرى(  فئات  ضمن 
وعظم  والعاج–  والعظم  والقرون  الصفصاف  والخيزران- 
والمواد  المرشوم  او  المحار  او  والكهرمان  الحوت– والصدف 

البديلةلكل هذة المواد او من المواد البالستيكية 

In Respect of: Furniture, mirrors, picture 
frames; goods (not included in other classes) 
of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, 
ivory,whalebone, shell, amber, mother-of-
pearl, meerschaum and substitutes for all these 
materials, or of plastics 

 In the name of: shariket masna› al shakhshir lelبأسم : شركة مصنع الشخشير لالثاث 
athath 

 Address: nablus - share› gava.wade al tofah - telالعنوان : نابلس - شارع يافا - وادي التفاح تلفون : 2346450 
2346450 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : شارع سفيان - عمارة غزال : 092336195 
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) 613 (

 Trade Mark No.: 30246العالمة التجارية رقم : 30246 
 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 07/11/2016التاريخ : 2016/11/07 
من اجل : اللحوم و االسماك ولحوم الدواجن والصيد , خالصات 
اللحم , فواكه وخضروات محفوظة ومجففة ومطهوة , هالم 
)الجلي ( ومربيات وفواكه مطبوخة بالسكر , البيض والحليب 

ومنتجات الحليب ,الزيوت والدهون الصالحة لالكل 

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: mohammad bshar nazmi abdallahبأسم : محمد بشار نظمي عبدالله 

 Address: Ajja - Jenin - schools streetالعنوان : عجة - جنين - شارع المدارس جوال: 0599731609 

جوال:  المدارس  شارع   - جنين   - عجة   : التبليغ  عنوان 
 0599731609

Address for Services:   Ajja - Jenin - schools 
street

) 614 (

 Trade Mark No.: 30247العالمة التجارية رقم : 30247 
 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 07/11/2016التاريخ : 2016/11/07 
 In Respect of: Milk and dairy productsمن اجل : منتجات الحليب وااللبان 

 In the name of: Sharekat Alpinar Liltijara Alamahبأسم : شركة البينار للتجارة العامة مساهمة خصوية 
Mosahama Khososiya 

 Address: Albirah Almanteka Alsenaeeaالعنوان : البيرة المنطقة الصناعية 

 Address for Services:   Albirah Almantekaعنوان التبليغ : البيرة المنطقة الصناعية 
Alsenaeea
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) 615 (

 Trade Mark No.: 30248العالمة التجارية رقم : 30248 
 In Class: 20في الصنف : 20 

 Date: 07/11/2016التاريخ : 2016/11/07 
من اجل : األثاث– المرايا– براويظ الصور )األصناف غير واردة 
والغاب  والفلين  الخشب  من  المصنوعة  أخرى(  فئات  ضمن 
وعظم  والعاج–  والعظم  والقرون  الصفصاف  والخيزران- 
والمواد  المرشوم  او  المحار  او  والكهرمان  الحوت– والصدف 

البديلة لكل هذة المواد البديلة او من المواد البالستيكية 

In Respect of: Furniture, mirrors, picture 
frames; goods (not included in other classes) 
of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, 
ivory,whalebone, shell, amber, mother-of-
pearl, meerschaum and substitutes for all these 
materials, or of plastics 

 In the name of: shariket masna› al shakhshir lelبأسم : شركة مصنع الشخشير لالثاث 
athath 

 Address: nablus - share› gava.wade al tofah - telالعنوان : نابلس - شارع يافا - وادي التفاح تلفون : 2346450 
2346450 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : شارع سفيان - عمارة غزال : 092336195 

) 616 (

 Trade Mark No.: 30249العالمة التجارية رقم : 30249 
 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 07/11/2016التاريخ : 2016/11/07 
 In Respect of: Milk and dairy productsمن اجل : منتجات الحليب وااللبان 

 In the name of: Sharekat Alpinar Liltijara Alamahبأسم : شركة البينار للتجارة العامة مساهمة خصوصية 
Mosahama Khososiya 

 Address: Albirah Almanteka Alsenaeeaالعنوان : البيرة المنطقة الصناعية 

 Address for Services:   Albirah Almantekaعنوان التبليغ : البيرة المنطقة الصناعية 
Alsenaeea
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) 617 (

 Trade Mark No.: 30251العالمة التجارية رقم : 30251 
 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 07/11/2016التاريخ : 2016/11/07 
من اجل : اللحوم واالسماك ولحوم الدواجن والصيد وخلصات 
اللحم، فواكهة وخضروات محفوظة ومجففة ومطهوة، هالم) 
والحليب  البيض  بالسكر،  مطبوخة  وفواكه  مربيات  جلي( 

ومنتجات الحليب، الزيوت والدهون الصالحة لالكل. 

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: Sharekat Masroje Liltijaraبأسم : شركة مسروجي للتجارة العامة مساهمة خصوصية 
Alamma Mosahama Khososiya 

 Address: Ramallah Shar›e Alqudsالعنوان : رام الله شارع القدس 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام الله عمارة طنوس ط3 جوال 0599699558 

) 618 (

 Trade Mark No.: 30252العالمة التجارية رقم : 30252 
 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 08/11/2016التاريخ : 2016/11/08 
االعمال  وتوجيه  وادارة  واالعالن  الدعاية  خدمات   : اجل  من 

وتفعيل النشاط المكتبي 
In Respect of: Advertising; business management; 
business administration; office functions 

 In the name of: mohammad bshar nazmi abdallahبأسم : محمد بشار نظمي عبدالله 

 Address: Ajja - Jenin - schools streetالعنوان : عجة - جنين - شارع المدارس جوال: 0599731609 

جوال:  المدارس  شارع   - جنين   - عجة   : التبليغ  عنوان 
 0599731609

Address for Services:   Ajja - Jenin - schools 
street
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) 619 (

 Trade Mark No.: 30253العالمة التجارية رقم : 30253 
 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 08/11/2016التاريخ : 2016/11/08 
 In Respect of: perfumery , essential oilsمن اجل : العطور والزيوت العطريه 

والمالبس  االكسسوارات  لتجارة  الورد  عطور  شركة   : بأسم 
العاديه العامه 

In the name of: sharekt aotor sl ward letjart 
alksswarat wa almalabs aldeah alama 

 Address: nablus zawataالعنوان : نابلس - زواتا 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : نابلس شارع سفيان عمارة عنتر ط 4 

) 620 (

 Trade Mark No.: 30254العالمة التجارية رقم : 30254 
 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 08/11/2016التاريخ : 2016/11/08 
 In Respect of: Clothing , footwear , headgearمن اجل : المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس . 

بأسم : شركة ميلك لتجارة وتصنيع المالبس ومستلزماتها 
مساهمة خصوصية 

In the name of: Sahrekat Milk Letejaret Almalabis 
Wmostazamateha Ltd 

العنوان : رام الله / بجانب مسجد جمال عبد الناصر / عمارة 
مديرية االوقاف 

Address: Ramallah / Bejaneb Massjed Jamal 
Abealnaser / Amaret Alawoqaf 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام الله 
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) 621 (

 Trade Mark No.: 30255العالمة التجارية رقم : 30255 
 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 08/11/2016التاريخ : 2016/11/08 
 In Respect of: Clothing , footwear , headgearمن اجل : المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس . 

بأسم : شركة ميلك لتجارة وتصنيع المالبس ومستلزماتها 
مساهمة خصوصية 

In the name of: Sahrekat Milk Letejaret Almalabis 
Wmostazamateha Ltd 

العنوان : رام الله / بجانب مسجد جمال عبد الناصر / عمارة 
مديرية االوقاف 

Address: Ramallah / Bejaneb Massjed Jamal 
Abealnaser / Amaret Alawoqaf 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام الله 

) 622 (

 Trade Mark No.: 30256العالمة التجارية رقم : 30256 
 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 08/11/2016التاريخ : 2016/11/08 
 In Respect of: Clothing , footwear , headgearمن اجل : المالبس ولباس القدم واغطية الرأس 

بأسم : شركة ميلك لتجارة وتصنيع المالبس ومستلزماتها 
مساهمة خصوصية 

In the name of: Sahrekat Milk Letejaret Almalabis 
Wmostazamateha Ltd 

العنوان : رام الله / بجانب مسجد جمال عبد الناصر / عمارة 
مديرية االوقاف 

Address: Ramallah / Bejaneb Massjed Jamal 
Abealnaser / Amaret Alawoqaf 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام الله 
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) 623 (

 Trade Mark No.: 30257العالمة التجارية رقم : 30257 
 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 08/11/2016التاريخ : 2016/11/08 
االعمال وتفعيل  الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه   : من اجل 

النشاط المكتبي 
In Respect of: Advertising , business managmaent 
, business administration , offeice function 

بأسم : شركة ميلك لتجارة وتصنيع المالبس ومستلزماتها 
مساهمة خصوصية 

In the name of: Sahrekat Milk Letejaret Almalabis 
Wmostazamateha Ltd 

العنوان : رام الله / بجانب مسجد جمال عبد الناصر / عمارة 
مديرية االوقاف 

Address: Ramallah / Bejaneb Massjed Jamal 
Abealnaser / Amaret Alawoqaf 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام الله 

) 624 (

 Trade Mark No.: 30259العالمة التجارية رقم : 30259 
 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 09/11/2016التاريخ : 2016/11/09 
االصطناعية؛  والقهوة  والكاكاو  والشاي  القهوة   : اجل  من 
المصنوعة  والمستحضرات  الدقيق  والساغو؛  التابيوكا  األرز؛ 
المثلجة؛  الحلويات  والحلويات؛  والفطائر  الخبز  الحبوب؛  من 
الخبيز؛  ومسحوق  الخميرة  األسود؛  والعسل  النحل  عسل 
الثلج،  البهارات؛  )التوابل(؛  والصلصات  الخل  الخردل؛  الملح؛ 
أساسها  مشروبات  الشوكوالتة،  أساسها  مشروبات  السكر، 
أساسها  مشروبات  القهوة،  أساسها  مشروبات  الكاكاو، 
بخالف  للمشروبات  منكهات  فواكه(،  )كوكتيالت  الفواكه 

الزيوت العطرية ]منكهات[، مشروبات أساسها الشاي،

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, and artificial 
coffee; rice, tapioca and sago; flour and 
preparations made from cereals; bread, pastry 
and confectionery; ices; honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice; sugar, beverages 
(Chocolate-based-), beverages (Cocoa-based-), 
beverages (Coffee-based), fruit-based beverages 
(fruit cocktails), flavorings [flavourings], 
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حلوى*،  لألكل[،  صالحة  ]مثلجات  البوظة  تماسك  عوامل   
كراميل ]حلوى[، شوكوالتة، مشروبات شوكوالتة مع حليب، 
مشروبات أساسها الشوكوالتة، حلويات لتزيين أشجار عيد 
كاكاو،  منتجات  حليب،  مع  كاكاو  مشروبات  كاكاو،  الميالد، 
مشروبات أساسها الكاكاو، قهوة، مشروبات قهوة مع حليب، 
)أيسكريم(،  بوظة  حلويات،  القهوة،  أساسها  مشروبات 
منكهات  لألكل،  صالحة  مثلجات  سلطة،  توابل  كسترد، 
حلوة  مادة  من  طبقة  العطرية،  الزيوت  بخالف  للمشروبات 
منكهة لدهنها على الكعك ]تثليج[، جلي فواكه ]حلويات[، 
عسل  انواعها،  بجميع  الكوكتيالت  افوكادو،  سلطة  قشطة، 
كيكة  ]حلويات[،  فواكه  جلي  البوظة،  تماسك  عوامل  نحل، 
طبيعية  عصائر  السكر،  حلويات  الفواكة،  سلطة  الفواكه، 
بكافة انواعها واشكالها، مشروبات طبيعية مثلجة )سالش(. 

other than essential oils, for beverages, tea-based 
beverages, binding agents for ice cream [edible 
ices], Candy *, caramels [candy], chocolate, 
chocolate beverages with milk, chocolate-
based beverages, confectionery for decorating 
Christmas trees, cacao, cacao beverages with 
milk, cacao products, cacao-based beverages, 
coffee, coffee beverages with milk, coffee-based 
beverages, confectionery, Ice cream, custard, 
dressings for salad, edible ices, flavorings, other 
than essential oils, for beverages, Cake Frosting 
[icing], fruit jellies [confectionery], cream, 
avocado salad, cocktails of all kinds, honey, 
binding agents for Ice cream, Jellies (Fruit-)
[confectionery], fruit cake, fruit salads, sugar 
confectionery, natural juice of all kinds and 
shapes, iced natural beverages (Slash). 

 In the name of: Khaldoun Sami Salem Bibarsبأسم : خلدون سامي سليم بيبرس 

-Address: Amman – AL Madina St.PO Box 3380العنوان : عمان – شارع المدينة ص.ب.3380-21110 االردن 
21110 Jordan 

عنوان التبليغ : سماس للملكيه الفكريه ص.ب 219 نابلس- 
فلسطين 

Address for Services:  

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية 
ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

) 625 (

 Trade Mark No.: 30261العالمة التجارية رقم : 30261 
 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 09/11/2016التاريخ : 2016/11/09 
 In Respect of: Dairyمن اجل : البان 

 In the name of: AL Hamidi dairy and foodبأسم : شركة الحميدي لاللبان والمواد الغذاىيه 
products company 

 Address: Tulkarm-Deer ALghsoonالعنوان : طولكرم-دير الغصون 092687877 

Address for Services:   Tulkarm-Deer ALghsoonعنوان التبليغ : طولكرم-دير الغصون 092687877 
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) 626 (

 Trade Mark No.: 30262العالمة التجارية رقم : 30262 
 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 09/11/2016التاريخ : 2016/11/09 
 In Respect of: Diaryمن اجل : البان 

 In the name of: AL Hamidi dairy and foodبأسم : شركة الحميدي لاللبان والمواد الغذاىيه 
products company 

 Address: Tulkarm-Deer ALghsoonالعنوان : طولكرم-دير الغصون 092687877 

Address for Services:   Tulkarm-Deer ALghsoonعنوان التبليغ : طولكرم-دير الغصون 092687877 

) 627 (

 Trade Mark No.: 30263العالمة التجارية رقم : 30263 
 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 09/11/2016التاريخ : 2016/11/09 
 In Respect of: Diaryمن اجل : البان 

 In the name of: AL Hamidi dairy and foodبأسم : شركة الحميدي لاللبان والمواد الغذاىيه 
products company 

 Address: Tulkarm-Deer ALghsoonالعنوان : طولكرم-دير الغصون 092687877 

Address for Services:   Tulkarm-Deer ALghsoonعنوان التبليغ : طولكرم-دير الغصون 092687877 
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) 628 (

 Trade Mark No.: 30264العالمة التجارية رقم : 30264 
 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 09/11/2016التاريخ : 2016/11/09 
 In Respect of: tahinaمن اجل : طحينه 

 In the name of: hamdalla dawood fathalla tamamبأسم : حمدالله داود فتح الله تمام 

 Address: nablus balatah almanteqah al sena,eyaالعنوان : نابلس - بالطه المنطقه الصناعيه 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : نابلس - رفيديا - عماره هروش ط 4 

) 629 (

 Trade Mark No.: 30265العالمة التجارية رقم : 30265 
 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 09/11/2016التاريخ : 2016/11/09 
 In Respect of: flour sweetnessمن اجل : حالوه طحينيه 

 In the name of: hamdalla dawood fathalla tamamبأسم : حمدالله داود فتح الله تمام 

 Address: nablus balatah almanteqah al sena,eyaالعنوان : نابلس - بالطه المنطقه الصناعيه 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : نابلس - رفيديا - عماره هروش ط 4 
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) 630 (

 Trade Mark No.: 30266العالمة التجارية رقم : 30266 
 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 10/11/2016التاريخ : 2016/11/10 
 ,In Respect of: Clothing, footwear , headgearمن اجل : المالبس، االحذية، مالبس رياضية ، أغطية الرأس. 

Sportswear 
 In the name of: Isehaq Samer Isehaq Shanteerبأسم : اسحق سمير تسحق شنتير 

 Address: Bet Lahmالعنوان : بيت لحم 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : بالل كمال، البيرة، مركز البيرة التجاري/ ط6. 

) 631 (

 Trade Mark No.: 30267العالمة التجارية رقم : 30267 
 In Class: 11في الصنف : 11 

 Date: 10/11/2016التاريخ : 2016/11/10 
من اجل : اجهزة تكيف هواء , اجهزة تبريد هواء , اجهزة 
دفايات   , هواء  مجففات   , الجو  من  الكريهه  الروائح  ازالة 
بطانيات   , شفاطات   , المشروبات  تبريد  اجهزة   , فرش 
كهربائيه ليست لغايات طبيه , مكنات خبز , محمصات خبز 
, مكنات صنع الخبز , مواقد , مواقد غازيه , مكنات كهربائيه 
 , لصنع القهوه , غاليات كهربائيه للقهوه , محمصات بن 
اواني طهو كهربائيه   , , اجهزه ومعدات طهو  اوعية طهو 
اجهزة   , كهربائيه  عميقه  مقالي   , الشعر  تجعبد  لمبات   ,
تجفيف , مجففات هواء , مجففات شعر , اجهزة تجفيف , 
مصابيح كهربائيه , مراوح لتكيف الهواء , مراوح كهربائيه 
لالستخدام الشخصي , مواقد نار منزليه , شوايات ) اجهزة 
عند  اليدين  لتجفيف  اجهزه   , شعر  مجففات   ,  ) طهو 

المغاسل , اجهزة تسخين , اجهزة تسخين كهربلئيه ,

In Respect of: Air conditioning apparatus , Air 
cooling apparatus , Air deodorising apparatus 
, Air driers [dryers] , Bedwarmers , Beverage 
cooling apparatus , Bidets , Blankets, electric, not 
for medical purposes , Bread baking machines , 
Bread toasters , Bread-making machines , Burners 
, Burners (Gas) , Coffee machines electric , 
Coffee percolators electric , Coffee roasters , 
Cookers , Cooking apparatus and installations 
, Cooking utensils, electric , Curling lamps , 
Deep fryers, electric , Desiccating apparatus , 
Driers (Air) , Driers (Hair) , Dryers (Air) , Dryers 
(Hair) , Drying apparatus , Drying apparatus and 
installations , Electric lamps ,
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افران الهواء الساخن , ثالجات , ثالجات , االت واجهزه لصنع 
مواقد   , افران   , لالفران  مساند   , كهربائيه  غاليات   , الثلج 
 , الطبخ , مصابيح كهربائيه , مجففات كهربائيه للغسيل 
مراجل لحجيرات الغسيل , افران مبكروويف , غاليات اباريق 
 , محمصات   , كهربلئيه  ضغط  طناجر   , للقهوه  كهبائيه 
جيب  مصابيح   , خبز  محمصات   , شوايات   , بن  محمصات 
كهربلئيه , ثالجات ضخمه , سخانات ماء , غساالت مالبس 
, جاليات اواني , مكاوي , خالطات طعام , صوبات كهربائيه 

وصوبات غاز , افران توستر 

Fans [air-conditioning] , Fans (Electric)for 
personal use , Fireplaces domestic , Grills 
[cooking appliances] , Hair driers [dryers] , 
Hand drying apparatus for washrooms , Heating 
apparatus , Heating apparatus, electric , Hot air 
ovens , Ice boxes , Ice chests , Ice machines 
and apparatus , Kettles, electric , Kiln furniture 
[supports] , Kilns , Kitchen ranges [ovens] , 
Lamps (Electric) , Laundry dryers, electric 
, Laundry room boilers , Microwave ovens 
[cooking apparatus] , Microwave ovens for 
industrial purposes , Percolators (Coffee ), 
electric , Pressure cookers [autoclaves], electric 
, Roasters , Roasters (Coffee) , Rotisseries , 
Toasters , Torches (Pocket), electric , Walk-in 
refrigerators , Water heaters [apparatus] . 

 In the name of: Shareket Talco Liltejarahبأسم : شركة تالكو للتجاره واالستثمار مساهمة خصوصية 
Walestethmar Mosahama Khososiya 

 Address: Ramallah Shar›e Alyarmokالعنوان : رام الله شارع اليرموك 

 Address for Services:   Ramallah Shar›eعنوان التبليغ : رام الله شارع اليرموك 
Alyarmok

) 632 (

 Trade Mark No.: 30268العالمة التجارية رقم : 30268 
 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 10/11/2016التاريخ : 2016/11/10 
من اجل : البيرة )شراب الشعير ( والمياه المعدنية والغازية 
وغيرها من المشروبات غير الكحولية ، مشروبات مستخلصة 
أخرى  ومستحضرات  شراب   ، الفواكه  وعصائر  الفواكه  من 

لعمل المشروبات 

In Respect of: Beers; mineral and aerated 
waters and other non-alcoholic beverages; fruit 
beverages and fruit juices; syrups and other 
preparations for making beverages. 

 In the name of: Sharekat Masroje Liltijaraبأسم : شركة مسروجي للتجارة العامة مساهمة خصوصية 
Alamma Mosahama Khososiya 
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 Address: Ramallah Shar›e Alqudsالعنوان : رام الله شارع القدس 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام الله عمارة طنوس ط3 جوال 0599699558 

) 633 (

 Trade Mark No.: 30269العالمة التجارية رقم : 30269 
 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 10/11/2016التاريخ : 2016/11/10 
من اجل : تركيبات صيدالنية لمعالجة السرطان والخلل في 

المناعة؛ مستحضرات صيدالنية. 
In Respect of: Pharmaceutical compositions 
for treating cancer and immune disorders; 
pharmaceutical preparations. 

 .In the name of: Otsuka Pharmaceutical Co., Ltdبأسم : أوتسوكا فارماسيوتيكال كومبني، ليمتد 

العنوان : 2-9، كاندا تسوكاسا- ماشي، تشيودا-كو، طوكيو 
8535-101 ، اليابان 

Address: 2-9, Kanda Tsukasa-machi, Chiyoda-
ku, Tokyo 101-8535, Japan. 

.ب  - ص  الفكرية  للملكية  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
4472 البيرة 

Address for Services:  

) 634 (

 Trade Mark No.: 30273العالمة التجارية رقم : 30273 
 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 13/11/2016التاريخ : 2016/11/13 
 In Respect of: .Clothing, footwear, headgearمن اجل : المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس. 

 .In the name of: Wolverine Outdoors, Incبأسم : وولفيراين أوتدورز، إنك. 

ميشيغان  روكفورد،  درايف،  كورتالند   3941  : العنوان 
49351، الواليات المتحدة األمريكية. 

Address: 9341 Courtland Drive, Rockford, 
Michigan 49351, United States of America 

.ب  - ص  الفكرية  للملكية  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
4472 البيرة 

Address for Services:  
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) 635 (

 Trade Mark No.: 30274العالمة التجارية رقم : 30274 
 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 13/11/2016التاريخ : 2016/11/13 
 In Respect of: COSMATICSمن اجل : مواد تجميل 

 In the name of: MOSTAFA MAHMOUDبأسم : مصطفى محمود محمد سياعرة 
SAYARA 

 Address: KHARAS HEBRONالعنوان : الخليل خاراس وسط البلد 

Address for Services:   KHARAS HEBRONعنوان التبليغ : الخليل خاراس وسط البلد 

) 636 (

 Trade Mark No.: 30275العالمة التجارية رقم : 30275 
 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 13/11/2016التاريخ : 2016/11/13 
االعمال  وتوجيه  وإدارة  واالعالن  الدعاية  خدمات   : اجل  من 

وتفعيل النشاط المكتبي 
In Respect of: Advertising,business 
management,business administration,office 
function 

واالدوية  الطبية  االجهزة  و  للبصريات  ريجال  : شركة  بأسم 
الطبية و مستلزماتها مساهمة خصوصية 

In the name of: Sharekat Regal Lel Basareyat 
Wa Alajheze Altebeye Wa Aladweye Atebeye 
Mustalzamatuha Mosahama Khososiya 

 Address: Ramallah Alshare Alraese Muqabelالعنوان : رام الله الشارع الرئيسين مقابل دير الالتين 
Dair Al Latin 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام الله عمارة البيتوني جوال 0595520517 
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) 637 (

 Trade Mark No.: 30276العالمة التجارية رقم : 30276 
 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 13/11/2016التاريخ : 2016/11/13 
الصقة،  عدسات  نظارات،  سالسل  للنظارات،  علب  اجل:  من 
أوعية للعدسات الالصقة، أوعية للعدسات الالصقة، عدسات 
للنظارات،  سالسل  للنظرات،  علب  )بصرية(،  البصر  تقويم 
خيوط للنظارات، أطر نظارات، نظارات، عدسات عينية، أدوات 
قارنات  بصرية،  وأدوات  أجهزة  عينة،  عدسات  على  تحتوي 
حروف بصرية، زجاج بصريات، سلع بصرية، عدسات بصرية، 
نظارات  للنظارات،  عدسات  للنظارات،  أطر  للنظارات،  علب 

بصرية، نظارات شمسية.

In Respect of: Cases(eyeglass) Chains (eyeglass) 
Contactlenses Contactlenses(containers) 
Containers for contact lenses Correcting 
lenses(optics) Eyeglass cases Eyeglass chains 
Eyeglass cords Eyeglass frames Eyeglasses 
Eyepieces Eyepieces(intrustments containing) 
Opticalapparatus and intrustments Optical 
character readers Optical glass Optical goods 
Optical lenses Spectacle cases Spectacle frames 
Spectacle glasses Spectacle (optics) Sunglasses 

واالدوية  الطبية  االجهزة  و  للبصريات  ريجال  : شركة  بأسم 
الطبية و مستلزماتها مساهمة خصوصية 

In the name of: Sharekat Regal Lel Basareyat 
Wa Alajheze Altebeye Wa Aladweye Atebeye 
Mustalzamatuha Mosahama Khososiya 

 Address: Ramallah Alshare Alraese Muqabelالعنوان : رام الله - الشارع الرئيسي - مقابل دير الالتين 
Dair Al Latin 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام الله عمارة البيتوني جوال 0595520517 

) 638 (

 Trade Mark No.: 30277العالمة التجارية رقم : 30277 
 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 13/11/2016التاريخ : 2016/11/13 
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والصيد،  الدواجن  ولحوم  واألسماك؛  اللحوم،   : اجل  من 
خالصات اللحوم؛ الفواكه والخضروات المحفوظة والمطهوة; 
بالسكر،  المطبوخة  والفواكه  والمربيات  هالم)الجيلي(، 
والكومبوت؛ البيض والحليب ومنتجات الحليب؛ الزبدة؛ الزبدة 
المنكهة؛ المواد القابلة للدهن المستخلصة من خليط الزيت 
القشدة  الجبن؛  السمن؛  المنكهة؛  الزبدة  والزبدة؛  النباتي 
زيت  لألكل،  صالحة  ودهون  زيوت  فريش(؛  )الكريم  الطرية 
بدائل  الحليب؛  وبودرة  الجبن  مسحوق  المنفحة؛  الزبدة؛ 
الحليب والكريمة؛ مسحوق/ بودرة الحليب؛ موسيات أساسها 

الحليب. 

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; butter; concentrated 
butter; spreadables mainly consisting of a mixture 
of butter and vegetable oil;flavoured butter; ghee; 
cheese; crème fraiche; edible oils and fats; butter 
oil; rennet; cheese powder; substitutes for milk 
and cream; milk and cream in powder form; milk 
based dessert mousses 

 In the name of: Mejeriforeningen Danish Dairyبأسم : ميجيريفورينينجين دانيش دايري بورد 
Board 

 Address: Agro Food Park13 8200 Aarhus Nالعنوان : اجرو فود بارك 13 8200 أرهوش إن الدنمارك 
Denmark 

للخدمات  اتقان   - عساف  مهند  المحامي   : التبليغ  عنوان 
االستشارية - رام الله - برج رام الله التجاري - ط3 /ص.ب 2334 

Address for Services:  

) 639 (

 Trade Mark No.: 30278العالمة التجارية رقم : 30278 
 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 13/11/2016التاريخ : 2016/11/13 
والصيد،  الدواجن  ولحوم  واألسماك؛  اللحوم،   : اجل  من 
خالصات اللحوم؛ الفواكه والخضروات المحفوظة والمطهوة; 
بالسكر،  المطبوخة  والفواكه  والمربيات  هالم)الجيلي(، 
والكومبوت؛ البيض والحليب ومنتجات الحليب؛ الزبدة؛ الزبدة 
المنكهة؛ المواد القابلة للدهن المستخلصة من خليط الزيت 
القشدة  الجبن؛  السمن؛  المنكهة؛  الزبدة  والزبدة؛  النباتي 
زيت  لألكل،  صالحة  ودهون  زيوت  فريش(؛  )الكريم  الطرية 
بدائل  الحليب؛  وبودرة  الجبن  مسحوق  المنفحة؛  الزبدة؛ 
الحليب والكريمة؛ مسحوق/ بودرة الحليب؛ موسيات أساسها 

الحليب. 

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; butter; concentrated 
butter; spreadables mainly consisting of a mixture 
of butter and vegetable oil;flavoured butter; ghee; 
cheese; crème fraiche; edible oils and fats; butter 
oil; rennet; cheese powder; substitutes for milk 
and cream; milk and cream in powder form; milk 
based dessert mousses 

 In the name of: Mejeriforeningen Danish Dairyبأسم : ميجيريفورينينجين دانيش دايري بورد 
Board 
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 Address: Agro Food Park13 8200 Aarhus Nالعنوان : اجرو فود بارك 13 8200 أرهوش إن الدنمارك 
Denmark 

للخدمات  اتقان   - عساف  مهند  المحامي   : التبليغ  عنوان 
االستشارية - رام الله - برج رام الله التجاري - ط3 /ص.ب 2334 

Address for Services:  

) 640 (

 Trade Mark No.: 30279العالمة التجارية رقم : 30279 
 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 13/11/2016التاريخ : 2016/11/13 
والصيد،  الدواجن  ولحوم  واألسماك؛  اللحوم،   : اجل  من 
خالصات اللحوم؛ الفواكه والخضروات المحفوظة والمطهوة; 
بالسكر،  المطبوخة  والفواكه  والمربيات  هالم)الجيلي(، 
والكومبوت؛ البيض والحليب ومنتجات الحليب؛ الزبدة؛ الزبدة 
المنكهة؛ المواد القابلة للدهن المستخلصة من خليط الزيت 
القشدة  الجبن؛  السمن؛  المنكهة؛  الزبدة  والزبدة؛  النباتي 
زيت  لألكل،  صالحة  ودهون  زيوت  فريش(؛  )الكريم  الطرية 
بدائل  الحليب؛  وبودرة  الجبن  مسحوق  المنفحة؛  الزبدة؛ 
الحليب والكريمة؛ مسحوق/ بودرة الحليب؛ موسيات أساسها 

الحليب. 

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; butter; concentrated 
butter; spreadables mainly consisting of a mixture 
of butter and vegetable oil;flavoured butter; ghee; 
cheese; crème fraiche; edible oils and fats; butter 
oil; rennet; cheese powder; substitutes for milk 
and cream; milk and cream in powder form; milk 
based dessert mousses 

 In the name of: Mejeriforeningen Danish Dairy Boardبأسم : ميجيريفورينينجين دانيش دايري بورد 

 Address: Agro Food Park13 8200 Aarhus Nالعنوان : اجرو فود بارك 13 8200 أرهوش إن الدنمارك 
Denmark 

للخدمات  اتقان   - عساف  مهند  المحامي   : التبليغ  عنوان 
االستشارية - رام الله - برج رام الله التجاري - ط3 /ص.ب 2334 

Address for Services:  

) 641 (

 Trade Mark No.: 30280العالمة التجارية رقم : 30280 
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 In Class: 29في الصنف : 29 
 Date: 13/11/2016التاريخ : 2016/11/13 

من اجل : الزبدة والمواد القابلة للدهن والتي تحتوي بشكل 
الطرية  القشدة  والزبدة؛  النباتي  الزيت  خليط  على  أساسي 

)الكريم فريش(؛ زيوت ودهون صالحة لألكل. 

In Respect of: Butter and spreadables mainly 
consisting of a mixture of butter and vegetable 
oil; crème fraiche; edible oils and fats. 

 In the name of: Mejeriforeningen Danish Dairy Boardبأسم : ميجيريفورينينجين دانيش دايري بورد 

 Address: Agro Food Park13 8200 Aarhus N Denmarkالعنوان : اجرو فود بارك 13 8200 أرهوش إن الدنمارك 

للخدمات  اتقان   - عساف  مهند  المحامي   : التبليغ  عنوان 
االستشارية - رام الله - برج رام الله التجاري - ط3 /ص.ب 2334 

Address for Services:  

) 642 (

 Trade Mark No.: 30281العالمة التجارية رقم : 30281 
 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 13/11/2016التاريخ : 2016/11/13 
توجيه  إدارة  باألخص  األعمال،  خدمات   : اجل  من 
بمجاالت  الصلة  ذات  بالتجزئة  البيع  وعمليات  الشركات 
الخاصة  والمعدات  الحقائب  المالبس،  المالبس،اكسسورات 
األعمال  وتوجيه  اإلدارة  خدمات  الخارجي؛  باإلستخدام 
الحقائب  المالبس،  اكسسورات  المالبس،  بمجاالت  الخاصة 

والمعدات الخاصة باإلستخدام الخارجي. 

In Respect of: Business services, namely, the 
administration of companies and retail operations 
relating to the fields of apparel, apparel 
accessories, luggage and outdoor gear; business 
management and business administration 
services relating to the fields of apparel, apparel 
accessories, luggage and outdoor gear. 

 In the name of: V.F. Corporationبأسم : في. إف. كاربوريشن 

جريين  دي،  في  ل  بي  سينتر  كاربوريشن   105  : العنوان 
سبورو، نورث كارولينا 27408، الواليات المتحدة األمريكية 

Address: 105 Corporate Center BIvd, Greensboro, 
North Carolina 27408, U.S.A 

للخدمات  اتقان   - عساف  مهند  المحامي   : التبليغ  عنوان 
االستشارية - رام الله - برج رام الله التجاري - ط3 /ص.ب 2334 

Address for Services:  

) 643 (

 Trade Mark No.: 30282العالمة التجارية رقم : 30282 
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 In Class: 35في الصنف : 35 
 Date: 13/11/2016التاريخ : 2016/11/13 

توجيه  إدارة  باألخص  األعمال،  خدمات   : اجل  من 
بمجاالت  الصلة  ذات  بالتجزئة  البيع  وعمليات  الشركات 
الخاصة  والمعدات  الحقائب  المالبس،  المالبس،اكسسورات 
األعمال  وتوجيه  اإلدارة  خدمات  الخارجي؛  باإلستخدام 
الحقائب  المالبس،  اكسسورات  المالبس،  بمجاالت  الخاصة 

والمعدات الخاصة باإلستخدام الخارجي. 

In Respect of: Business services, namely, the 
administration of companies and retail operations 
relating to the fields of apparel, apparel 
accessories, luggage and outdoor gear; business 
management and business administration 
services relating to the fields of apparel, apparel 
accessories, luggage and outdoor gear. 

 In the name of: V.F. Corporationبأسم : في. إف. كاربوريشن 

جريين  دي،  في  ل  بي  سينتر  كاربوريشن   105  : العنوان 
سبورو، نورث كارولينا 27408، الواليات المتحدة األمريكية 

Address: 105 Corporate Center BIvd, Greensboro, 
North Carolina 27408, U.S.A 

للخدمات  اتقان   - عساف  مهند  المحامي   : التبليغ  عنوان 
االستشارية - رام الله - برج رام الله التجاري - ط3 /ص.ب 2334 

Address for Services:  

) 644 (

 Trade Mark No.: 30283العالمة التجارية رقم : 30283 
 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 13/11/2016التاريخ : 2016/11/13 
توجيه  إدارة  باألخص  األعمال،  خدمات   : اجل  من 
بمجاالت  الصلة  ذات  بالتجزئة  البيع  وعمليات  الشركات 
الخاصة  والمعدات  الحقائب  المالبس،  المالبس،اكسسورات 
األعمال  وتوجيه  اإلدارة  خدمات  الخارجي؛  باإلستخدام 
الحقائب  المالبس،  اكسسورات  المالبس،  بمجاالت  الخاصة 

والمعدات الخاصة باإلستخدام الخارجي. 

In Respect of: Business services, namely, the 
administration of companies and retail operations 
relating to the fields of apparel, apparel 
accessories, luggage and outdoor gear; business 
management and business administration 
services relating to the fields of apparel, apparel 
accessories, luggage and outdoor gear. 

 In the name of: V.F. Corporationبأسم : في. إف. كاربوريشن 

جريين  دي،  في  ل  بي  سينتر  كاربوريشن   105  : العنوان 
سبورو، نورث كارولينا 27408، الواليات المتحدة األمريكية 

Address: 105 Corporate Center BIvd, Greensboro, 
North Carolina 27408, U.S.A 

للخدمات  اتقان   - عساف  مهند  المحامي   : التبليغ  عنوان 
االستشارية - رام الله - برج رام الله التجاري - ط3 /ص.ب 2334 

Address for Services:  
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) 645 (

 Trade Mark No.: 30284العالمة التجارية رقم : 30284 
 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 13/11/2016التاريخ : 2016/11/13 
مستحضرات  وبيطرية؛  صيدالنية  مستحضرات   : اجل  من 
لألستعمال  وأغذية حمية معدة  مواد  لغايات طبي؛  صحية 
الطبي أو البيطري، وأغذية للرضع واألطفال؛ مكمالت للحمية 
الغذائية لإلنسان والحيوان؛ لصقات ومواد ضماد؛ مواد حشو 
األسنان، وشمع طب األسنان، مطهرات; مستحضرات إلبادة 
ومبيدات  فطريات  مبيدات  الضارة،  والحيوانات  الحشرات 

أعشاب. 

In Respect of: Pharmaceutical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted for 
medical or veterinary use, food for babies; dietary 
supplements for humans and animals; plasters, 
materials for dressings; material for stopping 
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for 
destroying vermin, fungicides, herbicides. 

 In the name of: BIOFARMAبأسم : بيوفارما 

92284 سيورسنس سيدكس,  كارنوت,  ريو   ,50  : العنوان 
فرنسا 

Address: 50, rue carnot, 92284 Suresnes cedex, 
France 

للخدمات  اتقان   - عساف  مهند  المحامي   : التبليغ  عنوان 
االستشارية - رام الله - برج رام الله التجاري - ط3 /ص.ب 2334 

Address for Services:  

) 646 (

 Trade Mark No.: 30285العالمة التجارية رقم : 30285 
 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 13/11/2016التاريخ : 2016/11/13 
مستحضرات  وبيطرية؛  صيدالنية  مستحضرات   : اجل  من 
لألستعمال  وأغذية حمية معدة  مواد  لغايات طبي؛  صحية 
الطبي أو البيطري، وأغذية للرضع واألطفال؛ مكمالت للحمية 
الغذائية لإلنسان والحيوان؛ لصقات ومواد ضماد؛ مواد حشو 
األسنان، وشمع طب األسنان، مطهرات; مستحضرات إلبادة 
ومبيدات  فطريات  مبيدات  الضارة،  والحيوانات  الحشرات 

أعشاب. 

In Respect of: Pharmaceutical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material 
for stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin, fungicides, 
herbicides. 

 In the name of: BIOFARMAبأسم : بيوفارما 



407 2017/4/26العـدد الثامن عشر

92284 سيورسنس سيدكس,  كارنوت,  ريو   ,50  : العنوان 
فرنسا 

Address: 50, rue carnot, 92284 Suresnes cedex, 
France 

للخدمات  اتقان   - عساف  مهند  المحامي   : التبليغ  عنوان 
- ط3 /ص.ب  التجاري  الله  رام  برج   - الله  رام   - االستشارية 

 2334

Address for Services:  

) 647 (

 Trade Mark No.: 30286العالمة التجارية رقم : 30286 
 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 13/11/2016التاريخ : 2016/11/13 
مستحضرات  وبيطرية؛  صيدالنية  مستحضرات   : اجل  من 
لألستعمال  وأغذية حمية معدة  مواد  لغايات طبي؛  صحية 
الطبي أو البيطري، وأغذية للرضع واألطفال؛ مكمالت للحمية 
الغذائية لإلنسان والحيوان؛ لصقات ومواد ضماد؛ مواد حشو 
األسنان، وشمع طب األسنان، مطهرات; مستحضرات إلبادة 
ومبيدات  فطريات  مبيدات  الضارة،  والحيوانات  الحشرات 

أعشاب. 

In Respect of: Pharmaceutical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted for 
medical or veterinary use, food for babies; dietary 
supplements for humans and animals; plasters, 
materials for dressings; material for stopping 
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for 
destroying vermin, fungicides, herbicides. 

 In the name of: BIOFARMAبأسم : بيوفارما 

92284 سيورسنس سيدكس,  كارنوت,  ريو   ,50  : العنوان 
فرنسا 

Address: 50, rue carnot, 92284 Suresnes cedex, 
France 

للخدمات  اتقان   - عساف  مهند  المحامي   : التبليغ  عنوان 
- ط3 /ص.ب  التجاري  الله  رام  برج   - الله  رام   - االستشارية 

 2334

Address for Services:  

) 648 (

 Trade Mark No.: 30292العالمة التجارية رقم : 30292 
 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 14/11/2016التاريخ : 2016/11/14 
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من اجل : مستحضرات قصر االقمشة ومواد اخرى تستعمل 
وصقل  تنظيف  ,مستحضرات  المالبس  وكي  غسل  في 
عطرية,مستحضرات  ,عطور,زيوت  وكشط,صابون  وجلي 

تجميل,غسول)لوشن(للشعر منظفات اسنان 

In Respect of: Bleaching preparations and 
other substances for laundry use;cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations; 
soaps;perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions; dentifrices 

 In the name of: sharekat haws clean le easni›e waبأسم : شركة هاوس كلين لتصنيع وتجارة مواد التنظيف 
tejaret mawad a tannthif 

 Address: nablus al maneqa al sena›eyeh telالعنوان : نابلس المنطقة الصناعية تلفون 092320611 
092320611 

تلفون  الصناعية  المنطقة  نابلس   : التبليغ  عنوان 
 092320611

Address for Services:   nablus al maneqa al 
sena›eyeh tel 092320611

) 649 (

 Trade Mark No.: 30293العالمة التجارية رقم : 30293 
 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 14/11/2016التاريخ : 2016/11/14 
 In Respect of: Clothing, footwear, headgearمن اجل : المالبس ولباس القدم واغطية الراس 

 In the name of: anan abdallah zaref agha alnimerبأسم : عنان عبد الله زريف اغا النمر 

العنوان : نابلس- شارع عصيرة عمارة نبيل الشكعة تلفون 
 23289577/09

Address: nablus share asera amaret nabeel 
alshaka tel 09/2389577 

الشكعة  نبيل  عمارة  شارع عصيرة  نابلس-   : التبليغ  عنوان 
تلفون 23289577/09 

Address for Services:   nablus share asera amaret 
nabeel alshaka tel 09/2389577

) 650 (

 Trade Mark No.: 30294العالمة التجارية رقم : 30294 
 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 16/11/2016التاريخ : 2016/11/16 
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 In Respect of: Advertising;marketingمن اجل : دعاية واعالن ,وتسويق 

 In the name of: sharekt blossom lel deayehبأسم : شركة بلوسوم للدعاية واالعالن والتسويق االلكتروني 

 Address: nablus-rafediaالعنوان : نابلس -رفيديا 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : نابلس / ش. فيصل / عمارة ظافر المصري 

) 651 (

 Trade Mark No.: 30295العالمة التجارية رقم : 30295 
 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 16/11/2016التاريخ : 2016/11/16 
الخاصة  والبحرية  العلمية  والعدد  األجهزة   : اجل  من 
في  )بما  الكهربائية  والعدد  األجهزة  األراضي–  بمسح 
بالتصوير  الخاصة  والعدد  األجهزة  الالسلكية(  ذلك 
بصناعة  والخاصة  والسينمائية  )الفوتوغرافية(  الضوئي 
اإلشارات–  وإعطاء  والقياس  الوزن  وعمليات  النظارات– 
الذاتية  األجهزة  والتعليم–  واإلنقاذ  )المراقبة(،  والضبط 
اآلالت  ويرها،  نقود  قطعة  بوضع  تعمل  التي  األتوماتيكية 
الحاسبة– جهزة  اآلالت  للنقود–  الراصدة  الخزائن  الناطقة– 
إطفاء الحريق– األجهزة والعدد العلمية )بحاث العلمية في 
نفسها(  السفن  )عدا  البحرية  والعدد  األجهزة   0 المعامل( 
المالحظات  ورصد  اإلرسال  بنقل  الخاصة  األجهزة  أي 
والقياس في برج السفينة األجهزة الميكانيكية الكهربائية 
الكهربائية  اللحام  )كاويات  الكهربائية  الحراريات  وجهزة 
اليدوية– المكواة الكهربائية المسطحة( 0 الوسائد المدفأة 
كهربائيًا– األردية المدفأة كهربائيًا– األصناف التي تلبس 
قداحات  القدم–  لتدفئة  الكهربائية  األجهزة  الجسم–  على 

السيجار الكهربائية ويرها– األغطية المدفأة كهربائيًا. 

In Respect of: Scientific, nautical, surveying, 
electric, photographic, cinematographic,optical, 
weighing, measuring, signalling, checking 
(supervision), life-saving and teaching apparatus 
and instruments; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or 
images; magnetic data carriers, recording discs; 
automatic vending machines and mechanisms 
for coin-operated apparatus; cash registers, 
calculating machines, data processing equipment 
and computers; fire-extinguishing apparatus 

 In the name of: sharikat alown aldawliehبأسم : شركة العون الدولية للتنمية واالستثمار 
lltanmiah walistithmar 

  :Addressالعنوان : الخليل راس الجورة 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : الخليل عين سارة تلفون 022212801 
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) 652 (

 Trade Mark No.: 30297العالمة التجارية رقم : 30297 
 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 16/11/2016التاريخ : 2016/11/16 
من اجل : المستحضرات الخاصة بإبادة األعشاب والحشرات 

الضارة- المستحضرات المضادة للطفيليات-. 
In Respect of: ; preparations for destroying 
vermin; fungicides,herbicides 

 In the name of: HAMZA KHADER MOHبأسم : حمزة خضر محمد عابدين 
ABDEEN 

 Address: alkhalilالعنوان : الخليل ضاحية البلدية 0569720605 

Address for Services:   alkhalilعنوان التبليغ : الخليل ضاحية البلدية 0569720605 

) 653 (

 Trade Mark No.: 30298العالمة التجارية رقم : 30298 
 In Class: 7في الصنف : 7 

 Date: 16/11/2016التاريخ : 2016/11/16 
 In Respect of: Sewing machinesمن اجل : ماكينات خياطة 

العامة  للتجارة  التجارية  العامر  سامي  شركة   : بأسم 
واالستيراد والتصدير عادية عامة 

In the name of: Sharekat Same Alamer Altijariya 
Liltijara Alama Walestirad Waltasder Adiya Ama 

 Address: Qalqeliya Qurb Alhilal Alahmarالعنوان : قلقيلية قرب الهالل االحمر 

 Address for Services:   Qalqeliya Qurb Alhilalعنوان التبليغ : قلقيلية قرب الهالل االحمر 
Alahmar

) 654 (

 Trade Mark No.: 30299العالمة التجارية رقم : 30299 
 In Class: 5في الصنف : 5 
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 Date: 16/11/2016التاريخ : 2016/11/16 
 In Respect of: Human pharmaceuticalمن اجل : المستحضرات الصيدلية البشرية. 

preparations. 
 In the name of: JANSSEN SCIENCESبأسم : جانسن ساينسز ايرلندا يو سي 

IRELAND UC 
العنوان : إيستغيت فيالج، إيستغيت، ليتل ايالند، كاونتي 

كورك، ايرلندا. 
Address: Eastgate Village, Eastgate Little Island 
County Cork, IRELAND 

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

Address for Services:  

) 655 (

 Trade Mark No.: 30300العالمة التجارية رقم : 30300 
 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 16/11/2016التاريخ : 2016/11/16 
 In Respect of: Human pharmaceuticalمن اجل : المستحضرات الصيدلية البشرية. 

preparations. 
 In the name of: JANSSEN SCIENCESبأسم : جانسن ساينسز ايرلندا يو سي 

IRELAND UC 
العنوان : إيستغيت فيالج، إيستغيت، ليتل ايالند، كاونتي 

كورك، ايرلندا. 
Address: Eastgate Village, Eastgate Little Island 
County Cork, IRELAND 

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

Address for Services:  

) 656 (

 Trade Mark No.: 30301العالمة التجارية رقم : 30301 
 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 16/11/2016التاريخ : 2016/11/16 
 In Respect of: Human pharmaceuticalمن اجل : المستحضرات الصيدلية البشرية. 

preparations. 
 In the name of: JANSSEN SCIENCESبأسم : جانسن ساينسز ايرلندا يو سي 

IRELAND UC 
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العنوان : إيستغيت فيالج، إيستغيت، ليتل ايالند، كاونتي 
كورك، ايرلندا. 

Address: Eastgate Village, Eastgate Little Island 
County Cork, IRELAND 

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

Address for Services:  

) 657 (

 Trade Mark No.: 30302العالمة التجارية رقم : 30302 
 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 16/11/2016التاريخ : 2016/11/16 
 In Respect of: Human pharmaceuticalمن اجل : المستحضرات الصيدلية البشرية. 

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

العنوان : شركة من نيوجيرسي وعنوانها ون جونسون اند 
جونسون بالزا، نيو برانزويك، نيو جيرسي، 08933، الواليات 

المتحدة 

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

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

Address for Services:  

) 658 (

 Trade Mark No.: 30303العالمة التجارية رقم : 30303 
 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 16/11/2016التاريخ : 2016/11/16 
 In Respect of: Human pharmaceuticalمن اجل : المستحضرات الصيدلية البشرية. 

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

العنوان : شركة من نيوجيرسي وعنوانها ون جونسون اند 
جونسون بالزا، نيو برانزويك، نيو جيرسي، 08933، الواليات 

المتحدة 

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

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

Address for Services:  
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) 659 (

 Trade Mark No.: 30304العالمة التجارية رقم : 30304 
 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 16/11/2016التاريخ : 2016/11/16 
محاليل  الالصقة،  العدسات  مطهرة،  محاليل   : اجل  من 
التنظيف والتطهير والنقع، محاليل شطف العين والعناية 
تركيبات  ملحية،  محاليل  االصطناعية،  الدموع  بالعين، 
العين  وترطيب  تزييت  محاليل  للعيون  ومستحضرات 
للعين،  قطرات  بالعين،  العناية  ومستحضرات  وعالجات 
وزيوت  وزيوت  ومعادن  فيتامينات  العين،  المراض  قطرات 
الموضعي،  لالستخدام  او  الفم  طريق  عن  لالستخدام  طبية 
المناديل  العين،  ولجمال  وتهدئة  لتسخين  طبية  أقنعة 
الطبية، المناديل المطهرة، مناديل الجفون، مناديل الوجه . 

In Respect of: Disinfecting solutions; contact 
lenses; cleaning, disinfecting and soaking 
solutions; eye wash and eye care solutions; 
artificial tears; saline solutions; ophthalmic 
formulations and preparations, lubricating and 
rewetting solutions eye care treatments and 
preparations; eye drops; ophthalmic eye drops; 
vitamins, minerals, oils and medicinal oils for 
oral or topical application; warming, soothing, 
cosmetic and medicinal eye masks; medicated 
wipes; sanitised wipes; eyelid wipes; facial 
wipes. 

 .In the name of: Abbott Medical Optics, Incبأسم : أبوت مديكال أوبتيكس، اينك. 

العنوان : 1700 اي. ستريت أندرو بليس، سانتا أنا كاليفورنيا 
92705، الواليات المتحدة االمريكية 

Address: 1700 E. St. Andrew Place, Santa Ana 
California 92705, United States of America 

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

Address for Services:  

) 660 (

 Trade Mark No.: 30305العالمة التجارية رقم : 30305 
 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 16/11/2016التاريخ : 2016/11/16 
النشاط  : االعالنات, تنظيم االعمال, ادارة االعمال,  من اجل 
االنشطة  او  االعمال  الدارة  المساعدة  خدمات  المكتبي, 
المعارض  تنظيم  تجارية,  او  صناعية  لشركات  التجارية 

التجارية للغايات االعالنية او التجارية,

In Respect of: Advertising; business management; 
business administration; office functions; assistance 
services for business management or commercial 
functions for an industrial or commercial company;
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الخدمات الترويجية المقدمة من قبل شركة تجارية من خالل 
إعداد  خدمات  للعمالء,  التجارية  المحالت  بطاقات  اصدار 
نماذج الدعاية واإلعالن أو ترويج المبيعات, تحرير النصوص 
لتشغيل  المساعدة  خدمات  عامة,  عرض  خدمات  االعالنية, 
ترويج  المنتوجات,  عرض  االمتياز,  مبدأ  على  تجارية  شركة 
المبيعات )الطراف اخرى(, المبيعات في مزادات عامة, ترويج 
لالنشطة  المساعدة  خدمات  التسوق,  مراكز  ادارة  وخدمات 
التي تتكون من طلبات معالجة من خالل شبكات  التجارية 
االعالن  والتصدير,  االستيراد  وكاالت  عالمية,  اتصاالت 
لالطراف  التوريد  خدمات  كمبيوترات,  شبكة  على  المباشر 
المنتوجات والخدمات لشركات اخرى(, توزيع  االخرى )شراء 
العينات, ادارة الملفات المحوسبة, العالقات العامة, وكاالت 
البيع, تأجير  االت  االعالنات, تاجير  التجارية, وكاالت  االنباء 
المساعدة  الدعاية واإلعالن,  المساحات اإلعالنية, نشر مواد 
في إدارة األعمال, البحث عن المعلومات لالخرين في ملفات 
حاسوب,  بيانات  قواعد  في  المعلومات  تجميع  حاسوب, 
النسخ, تحضير أعمدة الدعاية واإلعالن, المساعدة في إدارة 
التمثيل,  أو الصناعية, إدارة أعمال فناني  التجارية  األعمال 
اإلعالن بالبريد المباشر, تحديث مواد الدعاية واإلعالن, نسخ 
واإلعالن  الدعاية  اإلعالنات,  السوق, لصق  الوثائق, دراسات 
قواعد  في  المعلومات  تنظيم  الرأي,  إستطالعات  الخارجي, 
بيانات حاسوب, نشر نصوص الدعاية واإلعالن, وكاالت البيع 
وترتيب خدمات البيع, خدمات البيع بالجملة وبالتجزئة باي 
لصالح  السلع  من  تشكيلة  تجميع  خدمات  كانت,  طريقة 

الغير، وذلك لتمكين عامة الزبائن من معاينتها و شرائها. 

organisation of exhibitions and trade fairs for 
commercial or advertising purposes; promotion 
services provided by a commercial company by 
issuing store service cards to clients; modelling 
services for sales promotions or advertising 
purposes; edition of advertising texts; shop-
window dressing; assistance services for the 
operating of a commercial company on a franchise 
basis; product demonstration; sales promotion 
(for third parties); sales at public auctions; 
shopping centre promotion and management 
services; assistance services for the commercial 
functions of a business consisting in processing 
orders through global communications 
networks; import-export agencies; on-line 
advertising on a computer network; supplying 
services to third parties (purchasing of products 
and services for other companies); distribution 
of samples; computerized file management; 
public relations; commercial information 
agencies; advertising agencies; rental of 
vending machines; renting of advertising space; 
dissemination of advertising matter; business 
management assistance; data search in computer 
files (for others); compilation of information 
into computer databases; transcription; 
publicity columns preparation; commercial or 
industrial management assistance; business 
management of performing artists; direct mail 
advertising; updating of advertising material; 
document reproduction; marketing studies; bill-
posting, outdoor advertising; opinion polling; 
systemisation of information into computer 
databases; publication of advertising texts; sales 
agencies and arranging sales services; wholesale 
and retail services by any means; the bringing 
together for the benefit of others, of a variety of 
goods, enabling customers to conveniently view 
and purchase those goods 

 In the name of: Ramzi George Khamis Ewisبأسم : رمزي جورج خميس عويس 

 Address: Jerusalemالعنوان : القدس 

الله، مركز  رام  للخدمات االستشارية،  : اتقان  التبليغ  عنوان 
رام الله التجاري/ ط3 

Address for Services:  
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) 661 (

 Trade Mark No.: 30306العالمة التجارية رقم : 30306 
 In Class: 14في الصنف : 14 

 Date: 16/11/2016التاريخ : 2016/11/16 
المصنوعة من  والسلع  نفيسة وسبائكها  : معادن  اجل  من 
فئات  في  المشمولة  وغير  ذهب  مطلية  أو  نفيسة  معادن 
أخرى؛ المجوهرات واألحجار الكريمة؛ أدوات صناعة الساعات 

وأدوات قياس الزمن. 

In Respect of: Precious metals and their alloys 
and goods made of precious metals or coated 
gold and not included in other classes; jewelry, 
precious stones; watchmaking tools and time 
measurement tools 

 In the name of: Ramzi George Khamis Ewisبأسم : رمزي جورج خميس عويس 

 Address: Jerusalemالعنوان : القدس 

الله، مركز  رام  للخدمات االستشارية،  : اتقان  التبليغ  عنوان 
رام الله التجاري/ ط3 

Address for Services:  

) 662 (

 Trade Mark No.: 30307العالمة التجارية رقم : 30307 
 In Class: 40في الصنف : 40 

 Date: 17/11/2016التاريخ : 2016/11/17 
 In Respect of: print and Designمن اجل : طباعه وتصميم 

 In the name of: wesam nameem jameel alawnehبأسم : وسام نعيم جميل عالونه 

 Address: nablus - azmout , jawal : 0592090705العنوان : نابلس - عزموط - جوال: 0592090705 

 : Address for Services:   nablus - azmout , jawalعنوان التبليغ : نابلس - عزموط - جوال: 0592090705 
0592090705
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) 663 (

 Trade Mark No.: 30308العالمة التجارية رقم : 30308 
 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 17/11/2016التاريخ : 2016/11/17 
 .In Respect of: Hair Cosmeticsمن اجل : مستحضرات تجميل الشعر. 

 In the name of: Biodue S.p.Aبأسم : بيوديو إس.بي.ايه 

دي  فال  تافارنيلي   50028 3/ايه،  لورينزيتي  فيا   : العنوان 
بيزا )إف آي(، ايطاليا 

Address: Via Lorenzetti 3/A, 50028 Tavarnelle 
Val di Pesa (FI), Italy 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : طمون-الضفة الغربية-فلسطين 

) 664 (

 Trade Mark No.: 30309العالمة التجارية رقم : 30309 
 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 17/11/2016التاريخ : 2016/11/17 
من اجل : القهوة, مستخلصات القهوة والمستحضرات التي 
اساسها القهوة, القهوة والقهوة االصطناعية ومستخلصات 
القهوة, مشروبات القهوة, القهوة القابلة للذوبان, كبسوالت 
الدقيق  والساجو,  التابيوكا  األرز,  الكاكاو,  الشاي,  القهوة, 
والفطائر  الخبز  الحبوب,  من  المصنوعة  والمستحضرات 
العسل,  السكر,  لالكل,  الصالحة  المثلجات  والحلويات, 
والصلصات  الخل  الخردل,  الملح,  الخبيز,  الخميرة ومسحوق 

)التوابل(, البهارات, الثلج 

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

 In the name of: Zino Davidoff SAبأسم : زينو دافيدوف اس ايه 

 ,Address: Rue Faucigny 5, 1700 Fribourgالعنوان : رو فاوشيني 5, 1700 فرايبورغ, سويسرا 
Switzerland 

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

Address for Services:  
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) 665 (

 Trade Mark No.: 30312العالمة التجارية رقم : 30312 
 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 17/11/2016التاريخ : 2016/11/17 
من اجل : برامج كمبيوتر مسجلة, برامج كمبيوتر )برمجيات 

قابلة للتنزيل(, برمجيات كمبيوتر منزلة 
In Respect of: Computer programmes [programs] 
recorded, Computer programs [downloadable 
software], Computer software, recorded 

-In the name of: Sharikat Doree Litiknologia Alبأسم : شركة دوري لتكنولوجيا االنظمة الذكية 
Anthimah Al-Thakiyyah 

لحم,  بيت  الكركفة,  ط4,  رصاص,  ساري  بناية   : العنوان 
الضفة الغربية, فلسطين 

Address: Sari Rsas Building, 4th Floor, Al-
Karkafah, Beithlehem, The West Bank, Palestine 

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

Address for Services:  

) 666 (

 Trade Mark No.: 30313العالمة التجارية رقم : 30313 
 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 17/11/2016التاريخ : 2016/11/17 
من اجل : محاسبة ، اعداد تقارير الحسابات، تقييم االعمال، 
االعمال  الدفاتر،استشارات  مسك  الحسابات،  تدقيق 
المساعدة  االعمال،  وتنظيم  ادارة  في  استشارات  المهنيه، 
في ادارة االعمال، استشارة ادارة االعمال، استشارات تنظيم 

االعمال،االستفتاء واستطالع االراء

In Respect of: Accounting , Accounts (Drawing 
up of statements of) , Appraisals (Business) , 
Auditing , Book-keeping , Business consultancy 
, Business management and organization 
consultancy , 
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Business management assistance , Business 
management consultancy , Business organization 
consultancy , Opinion polling 

بأسم : شركة طريق العربي لالستشارات والتدريب مساهمة 
خصوصية 

In the name of: Sharekat Tareeq Alarabi 
Lilestesharat Waltadreeb Mosahama Khososiya 

 Address: Ramallah Walbereh Alersalالعنوان : رام الله والبيرة االرسال 

 Address for Services:   Ramallah Walberehعنوان التبليغ : رام الله والبيرة االرسال 
Alersal
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام 

ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

) 667 (

 Trade Mark No.: 30314العالمة التجارية رقم : 30314 
 In Class: 41في الصنف : 41 

 Date: 17/11/2016التاريخ : 2016/11/17 
من اجل : التعليم والمالهي )كافة أشكال تعليم األشخاص(- 
والوجبات  والغرف  المساكن  لتدبير  تؤدي  التي  الخدمات 

بواسطة الفنادق، المطاعم– صالونات التجميل 

In Respect of: Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities 

بأسم : شركة طريق العربي لالستشارات والتدريب مساهمة 
خصوصية 

In the name of: Sharekat Tareeq Alarabi 
Lilestesharat Waltadreeb Mosahama Khososiya 

 Address: Ramallah Walbereh Alersalالعنوان : رام الله والبيرة االرسال 

 Address for Services:   Ramallah Walberehعنوان التبليغ : رام الله والبيرة االرسال 
Alersal
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام 

ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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) 668 (

 Trade Mark No.: 30315العالمة التجارية رقم : 30315 
 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 17/11/2016التاريخ : 2016/11/17 
من اجل : فواكه وخضروات محفوظة ومجففة ومطهوة؛ هالم 

)الجيلي(؛ الحليب ومنتجات الحليب. 
In Respect of: Preserved, frozen, dried and 
cooked fruits and vegetables; jellies; milk and 
milk products 

 In the name of: .Grupo Bimbo S.A.B. de C.Vبأسم : جروب بيمبو اس.أيه.بي.دي سي.في. 

العنوان : نو.1000 كولونيا بينا بالنكا، سانتا في، ديلجسيون 
الفارو، اوبريجون ماكسيكو دي. اف، ماكسيكو. 

Address: No.1000 Colonia Pena Blanca, Santa 
Fe, Delegacion Alvaro, Obregon Mexico D.f, 
Mexico 

للخدمات  اتقان   - عساف  مهند  المحامي   : التبليغ  عنوان 
- ط3 /ص.ب  التجاري  الله  رام  برج   - الله  رام   - االستشارية 

 2334

Address for Services:  

) 669 (

 Trade Mark No.: 30316العالمة التجارية رقم : 30316 
 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 17/11/2016التاريخ : 2016/11/17 
اإلصطناعية،  والقهوة  الكاكاو  الشاي،  القهوة،   : اجل  من 
الخبز،  الحبيب؛  من  المصنوعة  والمستحضرات  الدقيق 
الفطائر والحلويات؛ الحلوى، المصاصات، حلويات الكراميل، 
وكريمة  الحليب  حلويات  منفرد،  بشكل  مغلفة  حلويات 

البندق. 

In Respect of: Coffee, Tea, Cocoa and artificial 
Coffee; flour and preparations made from cereals; 
bread, pastries and confectionery; candy, suckers, 
caramel candies, individually wrapped candies, 
milk confectionery and hazelnut cream. 

 In the name of: .Grupo Bimbo S.A.B. de C.Vبأسم : جروب بيمبو اس.أيه.بي.دي سي.في. 

العنوان : نو.1000 كولونيا بينا بالنكا، سانتا في، ديلجسيون 
الفارو، اوبريجون ماكسيكو دي. اف، ماكسيكو. 

Address: No.1000 Colonia Pena Blanca, Santa 
Fe, Delegacion Alvaro, Obregon Mexico D.f, 
Mexico 

للخدمات  اتقان   - عساف  مهند  المحامي   : التبليغ  عنوان 
- ط3 /ص.ب  التجاري  الله  رام  برج   - الله  رام   - االستشارية 

 2334

Address for Services:  
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) 670 (

 Trade Mark No.: 30317العالمة التجارية رقم : 30317 
 In Class: 11في الصنف : 11 

 Date: 20/11/2016التاريخ : 2016/11/20 
من اجل : أجهزة اإلنارة- اجهزة التدفئة وتوليد البخار– تبريد 
التجفيف والتهوية- أجهزة الطهي– توريد المياه لالغراض 
مصابيح  بصيالت   ، لالضائه  مضيئه  انابيب   ، الصحيه 
كهربائيه المصابيح انابيب اضائه فلوريسنت اجهزة اضائه 

 led للصمامات الثنائيه للضوء

In Respect of: Apparatus for lighting, heating, 
steam generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, water supply and sanitary purposes 

 In the name of: mostafa ahmad mostafa shramبأسم : مصطفى احمد مصطفى شريم 

 Address: israel - ararah - 30025:tel: 02-6467026العنوان : اسرائيل - عرعره - 30025/ هاتف :6467026-02 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : نابلس عمارة فتوح - جوال :0598999400 

) 671 (

 Trade Mark No.: 30318العالمة التجارية رقم : 30318 
 In Class: 11في الصنف : 11 

 Date: 20/11/2016التاريخ : 2016/11/20 
من اجل : أجهزة اإلنارة- اجهزة التدفئة وتوليد البخار– تبريد 
التجفيف والتهوية- أجهزة الطهي– توريد المياه لالغراض 
مصابيح  بصيالت   ، لالضائه  مضيئه  انابيب   ، الصحيه 
كهربائيه المصابيح انابيب اضائه فلوريسنت اجهزة اضائه 

 led للصمامات الثنائيه للضوء

In Respect of: Apparatus for lighting, heating, 
steam generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, water supply and sanitary purposes 

 In the name of: mostafa ahmad mostafa shramبأسم : مصطفى احمد مصطفى شريم 

 Address: israel - ararah - 30025:tel: 02-6467026العنوان : اسرائيل - عرعره - 30025/ هاتف :6467026-02 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : نابلس عمارة فتوح - جوال :0598999400 
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) 672 (

 Trade Mark No.: 30319العالمة التجارية رقم : 30319 
 In Class: 11في الصنف : 11 

 Date: 20/11/2016التاريخ : 2016/11/20 
من اجل : أجهزة اإلنارة- اجهزة التدفئة وتوليد البخار– تبريد 
التجفيف والتهوية- أجهزة الطهي– توريد المياه لالغراض 
مصابيح  بصيالت   ، لالضائه  مضيئه  انابيب   ، الصحيه 
كهربائيه المصابيح انابيب اضائه فلوريسنت اجهزة اضائه 

 led للصمامات الثنائيه للضوء

In Respect of: Apparatus for lighting, heating, 
steam generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, water supply and sanitary purposes 

 In the name of: mostafa ahmad mostafa shramبأسم : مصطفى احمد مصطفى شريم 

 Address: israel - ararah - 30025:tel: 02-6467026العنوان : اسرائيل - عرعره - 30025/ هاتف :6467026-02 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : نابلس عمارة فتوح - جوال :0598999400 

) 673 (

 Trade Mark No.: 30320العالمة التجارية رقم : 30320 
 In Class: 11في الصنف : 11 

 Date: 20/11/2016التاريخ : 2016/11/20 
من اجل : أجهزة اإلنارة- اجهزة التدفئة وتوليد البخار– تبريد 
التجفيف والتهوية- أجهزة الطهي– توريد المياه لالغراض 
مصابيح  بصيالت   ، لالضائه  مضيئه  انابيب   ، الصحيه 
كهربائيه المصابيح انابيب اضائه فلوريسنت اجهزة اضائه 

 led للصمامات الثنائيه للضوء

In Respect of: Apparatus for lighting, heating, 
steam generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, water supply and sanitary purposes 

 In the name of: mostafa ahmad mostafa shramبأسم : مصطفى احمد مصطفى شريم 

 Address: israel - ararah - 30025:tel: 02-6467026العنوان : اسرائيل - عرعره - 30025/ هاتف :6467026-02 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : نابلس عمارة فتوح - جوال :0598999400 
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) 674 (

 Trade Mark No.: 30322العالمة التجارية رقم : 30322 
 In Class: 38في الصنف : 38 

 Date: 20/11/2016التاريخ : 2016/11/20 
من اجل : توفير الوصول الى قواعد البيانات ، توفير قنوات 
اتصال لخدمات التسوق عن بعد ، خدمات تجارة الكترونية 

In Respect of: Providing access to databases 
, Providing telecommunication channels for 
teleshopping services , e-commerce services 

 In the name of: Ibrahim Michel Ibrahim Owaisبأسم : ابراهيم ميشيل ابراهيم عويص 

 Address: Ramallah Ein Menjedالعنوان : رام الله عين منجد 

Address for Services:   Ramallah Ein Menjedعنوان التبليغ : رام الله عين منجد 

) 675 (

 Trade Mark No.: 30323العالمة التجارية رقم : 30323 
 In Class: 2في الصنف : 2 

 Date: 20/11/2016التاريخ : 2016/11/20 
مجففات،  الكيه؛  ورنيش،  (بويات)،  دهانات   : اجل  من 
مخففات، مواد تلوين (ملونات) وجميعها اضافات للدهانات 
حفظ  ومواد  الصدأ  من  واقية  مواد  والالكيه؛  والورنيش 
الدهان)  طبيعة  (لها  مستحضرات  التلف،  من  الخشب 
وتلطيخ  لتبقيع  مواد  الدهان؛  من  اولى  كطبقة  تستخدم 

الخشب، صمغ المصطكى. 

In Respect of: Paints, varnishes, lacquers; driers, 
thinners, colouring matters, all being additives 
for paints, varnishes and lacquers; preservatives 
against rust and against deterioration of wood; 
priming preparations (in the nature of paint); 
wood stains; mastic. 

 In the name of: Akzo Nobel Coatings Internationalبأسم : أكزو نوبل كوتينغز إنترناشيونال بي.في. 
B.V. 

 ,Address: Velperweg 76, 6824 BM ARNHEMالعنوان : فيلبيرويغ 76 ، 6824 بي أم أرنهيم ، هولندا 
Netherlands 

.ب  - ص  الفكرية  للملكية  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
4472 البيرة 

Address for Services:  
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) 676 (

 Trade Mark No.: 30324العالمة التجارية رقم : 30324 
 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 20/11/2016التاريخ : 2016/11/20 
من اجل : برامج الحاسوب؛ برمجيات الحاسوب؛ أجهزة معالجة 

البيانات المستخدمة مع أجهزة طلي األلوان. 
In Respect of: Computer programs; computer 
software; data processing apparatus for use in 
connection with colour tinting apparatus. 

 In the name of: Akzo Nobel Coatings Internationalبأسم : أكزو نوبل كوتينغز إنترناشيونال بي.في. 
B.V. 

 ,Address: Velperweg 76, 6824 BM ARNHEMالعنوان : فيلبيرويغ 76 ، 6824 بي أم أرنهيم ، هولندا 
Netherlands 

.ب  - ص  الفكرية  للملكية  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
4472 البيرة 

Address for Services:  

) 677 (

 Trade Mark No.: 30325العالمة التجارية رقم : 30325 
 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 20/11/2016التاريخ : 2016/11/20 
والتابيوكا  واألرز  والكاكاو  والسكر  والشاي  البن   : اجل  من 
والساجور، وما يقوم مقام البن، المتة- الدقيق والمستحضرات 
المصنوعة من الحبوب– الخبز والكعك والفطائر والحلويات– 
مقبالت  غذائية–  مساحيق  الخبيز–  ومسحوق  الخميرة 
غذائية– الحالوة والطحينة- على المثلجات– الثلج– البوظة- 
عسل النحل والعسل األسود- على الملح– الخردل– الفلفل– 
والمغطسات  الشوكوالته  الصلصة-  الخل–  التوابل– 
العلكة–  السكاكر–  ملبسة-  شوكوالته  حبوب  والبسكويت– 
الراحة– مصاص األطفال– ملبس– قضامة سكرية– فوندان. 

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

 In the name of: sharikat riebal llmawad alبأسم : شركة ريبال للمواد الغذائية 
ghithaieh 

 Address: al khalilالعنوان : الخليل عين سارة بالقرب من برافو مول 
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Address for Services:   al khalilعنوان التبليغ : الخليل عين سارة بالقرب من برافو مول 

) 678 (

 Trade Mark No.: 30329العالمة التجارية رقم : 30329 
 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 20/11/2016التاريخ : 2016/11/20 
من اجل : الدعاية واالعالن و ادارة وتوجيه االعمال وتفعيل 
الصيدالنية  المستحضرات  وبيع  ترويج  و  المكتبي  النشاط 

والمنتجات الصحية وغيرها من المنتجات االستهالكية. 

In Respect of: Advertising; business management; 
business administration; office functions. 
Promoting and selling of pharmaceutical 
preparations, hygienic products and other 
consumer products. 

 .In the name of: Pharmacy One Company ltdبأسم : شركة الصيدلية اآلولى ذ.م.م 

 Address: jordan Amman dabooq king abdallah strالعنوان : االردن _عمان دابوق شارع الملك عبدالله الثاني 

 - نابلس   - الفكرية  للملكية  اتيرة  فراس   : التبليغ  عنوان 
ص.ب: 768 

Address for Services:  

) 679 (

 Trade Mark No.: 30330العالمة التجارية رقم : 30330 
 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 20/11/2016التاريخ : 2016/11/20 
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تتضمن  الغامق  األزرق  باللون  مستطيلة  خلفية   : اجل  من 
رسم ألعواد من البسكويت وقطعة مثلثة من الجبنة باللون 
بأحرف  كتبت  ستيكس«  »كراكس  عبارة  يعلوهما  األصفر، 
كلمة  رأسها  وعلى  واألبيض  األزرق  باللون  مميزة  التينية 
واألبيض  األحمر  باللون  مميزة  التينية  بأحرف  كتبت  »إتي« 

واألسود مع شعار الهميون للشمس باللون األسود. 

In Respect of: A dark blue rectangular 
background with the drawing of biscuit sticks and 
a triangular yellow slice of cheese in the middle, 
and surmounted by the phrase “CRAX Sticks” 
written in white and blue colored distinctive Latin 
characters with the word “ETi” on top written in 
white, red, and black distinctive Latin characters 
with the Hittites logo of the sun in black. 

 In the name of: Eti gida Sanayi Ve Ticaretبأسم : أتي غيدا ساناي في تيكاريت أنونيم سيركيتي 
Anonim Sirketi 

ماهموت  كيزيلسيكلي  ماهاليسي  هوسنوديي   : العنوان 
باسي  تيبي   11 رقم  بالزا  .اتي  دي  سي  بيهليفان 

أسكيسيهير تركيا 

Address: Hosnudiye Mahallesi KizilcikliMahmut 
Pehlivan Cd .Eti plaza No:11 Tepebasi Eskisehir 
TURKIYE. 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : فراس اتيرة للملكية الفكرية - نابلس - ص.ب: 768 

) 680 (

 Trade Mark No.: 30332العالمة التجارية رقم : 30332 
 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 21/11/2016التاريخ : 2016/11/21 
من اجل : أجهزة شحن البطاريات ، كاميرات فيديو ، كاميرات 
 ، الفوتوغرافي(  )للتصوير  كاميرات   ، تصويرسينمائي 

ذاكرات كمبيوتر ، هواتف محمولة ، سماعات هواتف 

In Respect of: Battery chargers , Camcorders 
, Cameras (Cinematographic) , Cameras 
[photography] , Computer memories , Portable 
telephones , Receivers (Telephone 

مساهمة  لاللكترونيات  تكنولوجي  دولفين  شركة   : بأسم 
خصوصية 

In the name of: Sharekat Dolfeen Teknology 
Lilelektroniyat Mosahama Khososiya 

 Address: Nablus Shar›e Rafeediyaالعنوان : نابلس شارع رفيديا 

Address for Services:   Nablus Shar›e Rafeediyaعنوان التبليغ : نابلس شارع رفيديا 

) 681 (

 Trade Mark No.: 30333العالمة التجارية رقم : 30333 
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 In Class: 9في الصنف : 9 
 Date: 21/11/2016التاريخ : 2016/11/21 

من اجل : أجهزة شحن البطاريات ، كاميرات فيديو ، كاميرات 
 ، الفوتوغرافي(  )للتصوير  كاميرات   ، تصويرسينمائي 

ذاكرات كمبيوتر ، هواتف محمولة ، سماعات هواتف 

In Respect of: Battery chargers , Camcorders 
, Cameras (Cinematographic) , Cameras 
[photography] , Computer memories , Portable 
telephones , Receivers (Telephone 

مساهمة  لاللكترونيات  تكنولوجي  دولفين  شركة   : بأسم 
خصوصية 

In the name of: Sharekat Dolfeen Teknology 
Lilelektroniyat Mosahama Khososiya 

 Address: Nablus Shar›e Rafeediyaالعنوان : نابلس شارع رفيديا 

Address for Services:   Nablus Shar›e Rafeediyaعنوان التبليغ : نابلس شارع رفيديا 

) 682 (

 Trade Mark No.: 30334العالمة التجارية رقم : 30334 
 In Class: 42في الصنف : 42 

 Date: 21/11/2016التاريخ : 2016/11/21 
مجال  في  استشارات   ، المعمارية  االستشارات   : اجل  من 
 ، الكمبيوتر  برمجة   ، الكمبيوتر  معدات  وتطوير  تصميم 
 ، كمبيوتر  برامج  تصميم   ، الكمبيوتر  برامج  استشارات 
تحديث   ، كمبيوتر  برامج  صيانة   ، كمبيوتر  برامج  تحميل 
أنظمة  تصميم   ، كمبيوتر  أنظمة  تحليل   ، كمبيوتر  برامج 

كمبيوتر 

In Respect of: Architectural consultation , 
Computer hardware (Consultancy in the design 
and development of ) , Computer programming 
, Computer software consultancy , Computer 
software design , Computer software (Installation 
of) , Computer software (Maintenance of ) , 
Computer software (Updating of ) , Computer 
system analysis , Computer system design 

مساهمة  لاللكترونيات  تكنولوجي  دولفين  شركة   : بأسم 
خصوصية 

In the name of: Sharekat Dolfeen Teknology 
Lilelektroniyat Mosahama Khososiya 

 Address: Nablus Shar›e Rafeediyaالعنوان : نابلس شارع رفيديا 

Address for Services:   Nablus Shar›e Rafeediyaعنوان التبليغ : نابلس شارع رفيديا 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام 
ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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) 683 (

 Trade Mark No.: 30335العالمة التجارية رقم : 30335 
 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 21/11/2016التاريخ : 2016/11/21 
 In Respect of: shampoمن اجل : شامبو)صابون غسيل الشعر( 

 In the name of: SHARIKAT FOREVERبأسم : شركة فور ايفر للتجارة الدولية ع . ع 
LELTEJARAH AL DAWLIAH A . A 

 :.Address: AL KHALLEL - EAIN SARAH / TELالعنوان : الخليل - عين سارة / ت: 02-2220085 
02-2220085 

 Address for Services:   AL KHALLEL - EAINعنوان التبليغ : الخليل - عين سارة / ت: 02-2220085 
SARAH / TEL.: 02-2220085

) 684 (

 Trade Mark No.: 30336العالمة التجارية رقم : 30336 
 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 21/11/2016التاريخ : 2016/11/21 
 In Respect of: all day cremeمن اجل : كريم مرطب ومعطر للجسم 

 In the name of: SHARIKAT FOREVERبأسم : شركة فور ايفر للتجارة الدولية ع . ع 
LELTEJARAH AL DAWLIAH A . A 

 :.Address: AL KHALLEL - EAIN SARAH / TELالعنوان : الخليل - عين سارة / ت: 02-2220085 
02-2220085 

 Address for Services:   AL KHALLEL - EAINعنوان التبليغ : الخليل - عين سارة / ت: 02-2220085 
SARAH / TEL.: 02-2220085
ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام 

ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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) 685 (

 Trade Mark No.: 30337العالمة التجارية رقم : 30337 
 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 21/11/2016التاريخ : 2016/11/21 
من اجل : أجهزة شحن البطاريات ، كاميرات فيديو ، كاميرات 
 ، الفوتوغرافي(  )للتصوير  كاميرات   ، تصويرسينمائي 

ذاكرات كمبيوتر ، هواتف محمولة ، سماعات هواتف 

In Respect of: Battery chargers , Camcorders 
, Cameras (Cinematographic) , Cameras 
[photography] , Computer memories , Portable 
telephones , Receivers (Telephone 

مساهمة  لاللكترونيات  تكنولوجي  دولفين  شركة   : بأسم 
خصوصية 

In the name of: Sharekat Dolfeen Teknology 
Lilelektroniyat Mosahama Khososiya 

 Address: Nablus Shar›e Rafeediyaالعنوان : نابلس شارع رفيديا 

Address for Services:   Nablus Shar›e Rafeediyaعنوان التبليغ : نابلس شارع رفيديا 

) 686 (

 Trade Mark No.: 30338العالمة التجارية رقم : 30338 
 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 21/11/2016التاريخ : 2016/11/21 
من اجل : تمور,فواكه وخضروات محفوظة ومجمدة ومجففة 
بالسكر,بيض  مطبوخة  وفواكه  ومربيات  ومطبوخة,هالم 

وحليب ومنتجات البان,زيوت ودهون صالحة لالكل 

In Respect of: dates and cooked fruits,and ve
gatables,jellies,jams,compotes,milk and milk 
prducts,edible oils and fats 

 In the name of: Sharekat haifa liltasweeq alzarai»sبأسم : شركة حيفا للتسويق الزراعي 

 Address: aqqaba - tobasالعنوان : عقابا - طوباس جوال: 0568192296 

Address for Services:   aqqaba - tobasعنوان التبليغ : عقابا - طوباس جوال: 0568192296 
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) 687 (

 Trade Mark No.: 30339العالمة التجارية رقم : 30339 
 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 21/11/2016التاريخ : 2016/11/21 
للحالقة  رغوة  للحالقة،  كريم  للحالقة،  جل   : اجل  من 
ومستحضرات الحالقة األخرى؛ غسول ما قبل الحالقة، غسول 
وغسول/  مطهرات  واليدين،  للجسم  كريم  الحالقة؛  بعد  ما 

مستحضرات. 

In Respect of: Shave gel, shave cream, shave 
foam and other shaving preparations; pre-shave 
lotion; after shave lotion; hand and body creams, 
cleaners and lotions. 

 ,In the name of: Edgewell Personal Care Brandsبأسم : إيدجيويل بيرسونال كير براندز، إل إل سي 
LLC 

العنوان : 6 ريسيرش درايف، شيلتون، كونكت كت 06484، 
الواليات المتحدة األمريكية 

Address: Research Drive, Shelton, Connecticut 
06484, USA 

للخدمات  اتقان   - عساف  مهند  المحامي   : التبليغ  عنوان 
االستشارية - رام الله - برج رام الله التجاري - ط3 /ص.ب 2334 

Address for Services:  

) 688 (

 Trade Mark No.: 30340العالمة التجارية رقم : 30340 
 In Class: 8في الصنف : 8 

 Date: 21/11/2016التاريخ : 2016/11/21 
 In Respect of: Razors and razor bladesمن اجل : لشفرات وشفرات الحالقة 

 ,In the name of: Edgewell Personal Care Brandsبأسم : إيدجيويل بيرسونال كير براندز، إل إل سي 
LLC 

العنوان : 6 ريسيرش درايف، شيلتون، كونكت كت 06484، 
الواليات المتحدة األمريكية 

Address: Research Drive, Shelton, Connecticut 
06484, USA 

للخدمات  اتقان   - عساف  مهند  المحامي   : التبليغ  عنوان 
االستشارية - رام الله - برج رام الله التجاري - ط3 /ص.ب 2334 

Address for Services:  
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) 689 (

 Trade Mark No.: 30341العالمة التجارية رقم : 30341 
 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 21/11/2016التاريخ : 2016/11/21 
للحالقة  رغوة  للحالقة،  كريم  للحالقة،  جل   : اجل  من 
ومستحضرات الحالقة األخرى؛ غسول ما قبل الحالقة، غسول 
وغسول/  مطهرات  واليدين،  للجسم  كريم  الحالقة؛  بعد  ما 

مستحضرات. 

In Respect of: Shave gel, shave cream, shave 
foam and other shaving preparations; pre-shave 
lotion; after shave lotion; hand and body creams, 
cleaners and lotions. 

 ,In the name of: Edgewell Personal Care Brandsبأسم : إيدجيويل بيرسونال كير براندز، إل إل سي 
LLC 

العنوان : 6 ريسيرش درايف، شيلتون، كونكت كت 06484، 
الواليات المتحدة األمريكية 

Address: Research Drive, Shelton, Connecticut 
06484, USA 

للخدمات  اتقان   - عساف  مهند  المحامي   : التبليغ  عنوان 
االستشارية - رام الله - برج رام الله التجاري - ط3 /ص.ب 2334 

Address for Services:  

) 690 (

 Trade Mark No.: 30342العالمة التجارية رقم : 30342 
 In Class: 8في الصنف : 8 

 Date: 21/11/2016التاريخ : 2016/11/21 
 In Respect of: Razors and razor bladesمن اجل : الشفرات وشفرات الحالقة 

 ,In the name of: Edgewell Personal Care Brandsبأسم : إيدجيويل بيرسونال كير براندز، إل إل سي 
LLC 

العنوان : 6 ريسيرش درايف، شيلتون، كونكت كت 06484، 
الواليات المتحدة األمريكية 

Address: Research Drive, Shelton, Connecticut 
06484, USA 

للخدمات  اتقان   - عساف  مهند  المحامي   : التبليغ  عنوان 
االستشارية - رام الله - برج رام الله التجاري - ط3 /ص.ب 2334 

Address for Services:  

) 691 (

 Trade Mark No.: 30343العالمة التجارية رقم : 30343 
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 In Class: 8في الصنف : 8 
 Date: 21/11/2016التاريخ : 2016/11/21 

 In Respect of: Razors and razor bladesمن اجل : الشفرات وشفرات الحالقة 

 ,In the name of: Edgewell Personal Care Brandsبأسم : إيدجيويل بيرسونال كير براندز، إل إل سي 
LLC 

العنوان : 6 ريسيرش درايف، شيلتون، كونكت كت 06484، 
الواليات المتحدة األمريكية 

Address: Research Drive, Shelton, Connecticut 
06484, USA 

للخدمات  اتقان   - عساف  مهند  المحامي   : التبليغ  عنوان 
االستشارية - رام الله - برج رام الله التجاري - ط3 /ص.ب 2334 

Address for Services:  

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام 
ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

) 692 (

 Trade Mark No.: 30344العالمة التجارية رقم : 30344 
 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 21/11/2016التاريخ : 2016/11/21 
للحالقة  رغوة  للحالقة،  كريم  للحالقة،  جل   : اجل  من 
ومستحضرات الحالقة األخرى؛ غسول ما قبل الحالقة، غسول 
وغسول/  مطهرات  واليدين،  للجسم  كريم  الحالقة؛  بعد  ما 

مستحضرات. 

In Respect of: Shave gel, shave cream, shave 
foam and other shaving preparations; pre-shave 
lotion; after shave lotion; hand and body creams, 
cleaners and lotions. 

 ,In the name of: Edgewell Personal Care Brandsبأسم : إيدجيويل بيرسونال كير براندز، إل إل سي 
LLC 

العنوان : 6 ريسيرش درايف، شيلتون، كونكت كت 06484، 
الواليات المتحدة األمريكية 

Address: Research Drive, Shelton, Connecticut 
06484, USA 

للخدمات  اتقان   - عساف  مهند  المحامي   : التبليغ  عنوان 
االستشارية - رام الله - برج رام الله التجاري - ط3 /ص.ب 2334 

Address for Services:  

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام 
ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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) 693 (

 Trade Mark No.: 30345العالمة التجارية رقم : 30345 
 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 22/11/2016التاريخ : 2016/11/22 
 In Respect of: pop cornمن اجل : ذرة منفوشة 

 In the name of: SHARIKAT HASSONEHبأسم : شركة حسونة اخوان الدولية للمواد الغذائية 
IKHWAN ALDAWLIEH 

 Address: ALKHALIL RAS ALJORAHالعنوان : الخليل راس الجورة 0599253330 

 Address for Services:   ALKHALIL RASعنوان التبليغ : الخليل راس الجورة 0599253330 
ALJORAH

) 694 (

 Trade Mark No.: 30346العالمة التجارية رقم : 30346 
 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 22/11/2016التاريخ : 2016/11/22 
من اجل : بيرة ؛ مياه معدنية وغازية وغيرها من المشروبات 
وعصائر  الفواكه  من  مستخلصة  مشروبات  الكحولية؛  غير 
المشروبات؛  لتحضير  اخرى  ومستحضرات  أشربة  الفواكه، 

مشروبات الشعير . 

In Respect of: Beers; mineral and aerated 
waters and other non-alcoholic beverages; 
fruit beverages and fruit juices; syrups and 
other preparations for making beverages, malt 
beverages. 

بأسم : أناضولو إيفيس بيراسيليك في مالت سانايي أنونيم 
سيركيتي 

In the name of: Anadolu Efes Biracilik ve Malt 
Sanayi Anonim Sirketi 

كوبارير،  إبراهيم  سيهت  ماهاليسي  باهسيليفر   : العنوان 
كاديسي رقم: 4 ، إستنبول ، تركيا 

Address: Bahcelievler Mahallesi Sehit Ibrahim 
Koparir, Caddesi No:4, Istanbul, Turkey 
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.ب  - ص  الفكرية  للملكية  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
4472 البيرة 

Address for Services:  

تشتمل العالمة على اللون االصفر واللون االزرق واالحمر واالخضر الفاتح واالخضر الغامق واالبيض 

) 695 (

 Trade Mark No.: 30347العالمة التجارية رقم : 30347 
 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 22/11/2016التاريخ : 2016/11/22 
من اجل : بيرة ؛ مياه معدنية وغازية وغيرها من المشروبات 
وعصائر  الفواكه  من  مستخلصة  مشروبات  الكحولية؛  غير 
المشروبات؛  لتحضير  اخرى  ومستحضرات  أشربة  الفواكه، 

مشروبات الشعير . 

In Respect of: Beers; mineral and aerated 
waters and other non-alcoholic beverages; 
fruit beverages and fruit juices; syrups and 
other preparations for making beverages, malt 
beverages. 

بأسم : أناضولو إيفيس بيراسيليك في مالت سانايي أنونيم 
سيركيتي 

In the name of: Anadolu Efes Biracilik ve Malt 
Sanayi Anonim Sirketi 

كوبارير،  إبراهيم  سيهت  ماهاليسي  باهسيليفر   : العنوان 
كاديسي رقم: 4 ، إستنبول ، تركيا 

Address: Bahcelievler Mahallesi Sehit Ibrahim 
Koparir, Caddesi No:4, Istanbul, Turkey 

.ب  - ص  الفكرية  للملكية  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
4472 البيرة 

Address for Services:  

تشتمل العالمة على اللون البرتقالي واالصفر الفاتح والغامق واللون االزرق الفاتح والغامق واللون االحمر واالخضر الفاتح 
والغامق واالبيض 

) 696 (

 Trade Mark No.: 30348العالمة التجارية رقم : 30348 
 In Class: 32في الصنف : 32 
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 Date: 22/11/2016التاريخ : 2016/11/22 
من اجل : بيرة ؛ مياه معدنية وغازية وغيرها من المشروبات 
وعصائر  الفواكه  من  مستخلصة  مشروبات  الكحولية؛  غير 
المشروبات؛  لتحضير  اخرى  ومستحضرات  أشربة  الفواكه، 

مشروبات الشعير . 

In Respect of: Beers; mineral and aerated 
waters and other non-alcoholic beverages; 
fruit beverages and fruit juices; syrups and 
other preparations for making beverages, malt 
beverages. 

بأسم : أناضولو إيفيس بيراسيليك في مالت سانايي أنونيم 
سيركيتي 

In the name of: Anadolu Efes Biracilik ve Malt 
Sanayi Anonim Sirketi 

كوبارير،  إبراهيم  سيهت  ماهاليسي  باهسيليفر   : العنوان 
كاديسي رقم: 4 ، إستنبول ، تركيا 

Address: Bahcelievler Mahallesi Sehit Ibrahim 
Koparir, Caddesi No:4, Istanbul, Turkey 

.ب  - ص  الفكرية  للملكية  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
4472 البيرة 

Address for Services:  

تشتمل العالمة على اللون االحمر الفاتح والغامق واللون االصفر الفاتح والغامق واللون االزرق الفاتح والغامق واللون االحمر 
واالخضر الفاتح والغامق واالبيض 

) 697 (

 Trade Mark No.: 30349العالمة التجارية رقم : 30349 
 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 22/11/2016التاريخ : 2016/11/22 
من اجل : بيرة ؛ مياه معدنية وغازية وغيرها من المشروبات 
وعصائر  الفواكه  من  مستخلصة  مشروبات  الكحولية؛  غير 
المشروبات؛  لتحضير  اخرى  ومستحضرات  أشربة  الفواكه، 

مشروبات الشعير . 

In Respect of: Beers; mineral and aerated 
waters and other non-alcoholic beverages; 
fruit beverages and fruit juices; syrups and 
other preparations for making beverages, malt 
beverages. 

بأسم : أناضولو إيفيس بيراسيليك في مالت سانايي أنونيم 
سيركيتي 

In the name of: Anadolu Efes Biracilik ve Malt 
Sanayi Anonim Sirketi 

كوبارير،  إبراهيم  سيهت  ماهاليسي  باهسيليفر   : العنوان 
كاديسي رقم: 4 ، إستنبول ، تركيا 

Address: Bahcelievler Mahallesi Sehit Ibrahim 
Koparir, Caddesi No:4, Istanbul, Turkey 

.ب  - ص  الفكرية  للملكية  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
4472 البيرة 

Address for Services:  

تشتمل العالمة على اللون االخضر الفاتح والغامق واللون االحمر واللون االصفر الفاتح والغامق واللون االزرق الفاتح والغامق 
واالبيض 
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) 698 (

 Trade Mark No.: 30350العالمة التجارية رقم : 30350 
 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 22/11/2016التاريخ : 2016/11/22 
من اجل : بيرة ؛ مياه معدنية وغازية وغيرها من المشروبات 
وعصائر  الفواكه  من  مستخلصة  مشروبات  الكحولية؛  غير 
المشروبات؛  لتحضير  اخرى  ومستحضرات  أشربة  الفواكه، 

مشروبات الشعير . 

In Respect of: Beers; mineral and aerated 
waters and other non-alcoholic beverages; 
fruit beverages and fruit juices; syrups and 
other preparations for making beverages, malt 
beverages. 

بأسم : أناضولو إيفيس بيراسيليك في مالت سانايي أنونيم 
سيركيتي 

In the name of: Anadolu Efes Biracilik ve Malt 
Sanayi Anonim Sirketi 

كوبارير،  إبراهيم  سيهت  ماهاليسي  باهسيليفر   : العنوان 
كاديسي رقم: 4 ، إستنبول ، تركيا 

Address: Bahcelievler Mahallesi Sehit Ibrahim 
Koparir, Caddesi No:4, Istanbul, Turkey 

.ب  - ص  الفكرية  للملكية  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
4472 البيرة 

Address for Services:  

تشتمل العالمة على اللون االزرق الفاتح والغامق واللون االحمر واالصفر الفاتح والغامق والبيج الفاتح والغامق واالبيض 

) 698 (

 Trade Mark No.: 30351العالمة التجارية رقم : 30351 
 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 22/11/2016التاريخ : 2016/11/22 
ومشروبات  والغازية  المعدنية  المياه  البيرة،   : اجل  من 
اخرى غير كحولية، شراب الفواكه وعصير الفواكه، الشراب 
المحلى ومستحضرات اخرى لصنع المشروبات، مياه الشرب 
المشروبات  الخضار،  وعصائر  الخضار  شراب  المنكهة، 
الخفيفة، مشروبات الصودا، عصير التفاح، في الصنف 32. 

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; 
vegetable drinks and vegetable juices; soft 
beverages; soda beverages; ciders; in class 32. 

 .In the name of: JAFORA TABORI LTDبأسم : جافورا تابوري لميتد. 
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رود،  فاينشتاين  غاد  عنوانها،  اسرائيلية  شركة   : العنوان 
ص.ب 2340، ريهوفوت 76120، اسرائيل 

Address: an Israeli company of, Gad Feinstein 
Road, P.O. B. 2340, Rehovot 76120; ISRAEL 

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

Address for Services:  

) 700 (

 Trade Mark No.: 30352العالمة التجارية رقم : 30352 
 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 22/11/2016التاريخ : 2016/11/22 
 In Respect of: Human pharmaceuticalمن اجل : المستحضرات الصيدلية البشرية. 

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

العنوان : شركة من نيوجيرسي، ون جونسون اند جونسون 
بالزا، نيو برانزويك، نيو جيرسي، 08933، الواليات المتحدة 

االمريكية 

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

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

Address for Services:  

) 701 (

 Trade Mark No.: 30353العالمة التجارية رقم : 30353 
 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 23/11/2016التاريخ : 2016/11/23 
من اجل : خدمات توفير الطعام والشراب؛ خدمات المطاعم، 
خدمات المطاعم التي تقدم الخدمة الذاتية، مطاعم الخدمة 
الذاتية، خدمات مطاعم الوجبات السريعة وجميع الخدمات 

في الفئة 43. 

In Respect of: Services for providing food and 
drink; Restaurants , Restaurants (Self-service 
--- ), Self-service restaurants, Snack-bars and all 
services in class 43. 

 In the name of: Al - Safeh Restaurantبأسم : شركة مطعم الصافح 
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اسكان  عمان,  الهاشمية,  األردنية  المملكة   : العنوان 
التلفزيون, ضاحية الياسمين, شارع قويدر خريسات, عمارة 

رقم 

Address: The Hashemite Kingdom of Jordan, 
Amman, Jordan Television Employee’s Housing, 
Yasmeen Area, Quaider Khraisat Str., Bldg. 25, 
P.O. Box 568 Amman 11941, Jordan 

.ب  - ص  الفكرية  للملكية  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
4472 البيرة 

Address for Services:  

تشتمل العالمة على االلوان االسود واالحمر واالبيض 

) 702 (

 Trade Mark No.: 30355العالمة التجارية رقم : 30355 
 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 23/11/2016التاريخ : 2016/11/23 
وبيع  شوب  والكوفي  المطاعم  خدمات   : اجل  من 

السندويتشات. 
In Respect of: Restaurant, coffee shops, sale of 
sandwiches 

 In the name of: Dallas Travel & Tourismبأسم : داالس للسياحة والسفر 

البريدي  الرمز   ,  923229 البريد  صندوق   : العنوان 
11192,شارع الجليل ,جبل الحسين – عمان- األردن 

Address: P.O. Box 923229,Postal Code 
11192,Aljalil St,Jabal Al-Hussain- Amman-
Jordan 

عنوان التبليغ : سماس للملكيه الفكريه ص.ب 219 نابلس- 
فلسطين 

Address for Services:  

) 703 (

 Trade Mark No.: 30356العالمة التجارية رقم : 30356 
 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 23/11/2016التاريخ : 2016/11/23 
االعمال  وتوجيه  وادارة  واالعالن  الدعاية  خدمات   : اجل  من 

وتفعيل النشاط المكتبي 
In Respect of: Advertising; business management; 
business administration; office functions 
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بأسم : شركة السندباد موبايل لألجهزة الخلوية والتسويق 
مساهمة خصوصية 

In the name of: Sharekat Alsendibad Mobile 
Lilajhiza Alkhalawiya Mosaham Khososiya 

 Address: Ramallah Amaret Alloloaaالعنوان : رام الله عمارة اللؤلؤة 

Address for Services:   Ramallah Amaret Alloloaaعنوان التبليغ : رام الله عمارة اللؤلؤة 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام 
ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

) 704 (

 Trade Mark No.: 30357العالمة التجارية رقم : 30357 
 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 23/11/2016التاريخ : 2016/11/23 
الفئة  هذه  وتتعلق  المهنية  واألعمال  اإلعالن   : اجل  من 

بالخدمات التي يؤديها األشخاص والهيئات. 
In Respect of: Advertising; business management; 
business administration; office functions 

 In the name of: Omar Yousef Mahmoud Khalifahبأسم : عمر يوسف محمود خليفة 

 Address: Ramallah Shar›e Almahahedالعنوان : رام الله شارع المعاهد 

Address for Services:   Ramallah Shar›e Almahahedعنوان التبليغ : رام الله شارع المعاهد 

) 705 (

 Trade Mark No.: 30358العالمة التجارية رقم : 30358 
 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 23/11/2016التاريخ : 2016/11/23 
من اجل : المقاهي ، الكافتيريات ، التزويد بالطعام والشراب 

، مطاعم تقديم الوجبات الخفيفة 
In Respect of: Cafes , Cafeterias , Catering (Food 
and drink) , Snack-bars 

 In the name of: Omar Yousef Mahmoud Khalifahبأسم : عمر يوسف محمود خليفة 

 Address: Ramallah Shar›e Almahahedالعنوان : رام الله شارع المعاهد 

Address for Services:   Ramallah Shar›e Almahahedعنوان التبليغ : رام الله شارع المعاهد 
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) 706 (

 Trade Mark No.: 30359العالمة التجارية رقم : 30359 
 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 24/11/2016التاريخ : 2016/11/24 
 In Respect of: RESTURANT SERVICESمن اجل : خدمات المطاعم 

 In the name of: ISSAM MOHAMMAD HILMIبأسم : عصام محمد حلمي عبد السميع البكري 
AA ALBAKRI 

 Address: AL KHALILالعنوان : الخليل راس الجورة/0597919157 

Address for Services:   AL KHALILعنوان التبليغ : الخليل راس الجورة/0597919157 

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الرسومات الوصفية ذات االستخدام 
العام بمعزل عن العالمة 

) 707 (

 Trade Mark No.: 30360العالمة التجارية رقم : 30360 
 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 24/11/2016التاريخ : 2016/11/24 
 In Respect of: beverages and juices and mineralمن اجل : العصائر والمشروبات والمياة المعدنية 

water 
 In the name of: sharikat golf plastic al sinaeahبأسم : شركة جولف بالستيك الصناعية 

 Address: halhulالعنوان : الخليل حلحول واد قبون 

Address for Services:   halhulعنوان التبليغ : الخليل حلحول واد قبون 
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) 708 (

 Trade Mark No.: 30361العالمة التجارية رقم : 30361 
 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 24/11/2016التاريخ : 2016/11/24 
من اجل : اللحم والسمك والطيور والقنص وخالصات اللحم 
والسمك والخضار واالثمارالمحفوظة او المجففة او المطبوخة 
والهالم والمربى والبيض والحليب وغيره من منتوجات االلبان 

والزيوت والشحوم الصالحة لالكل والمعلبات والمخلل 

In Respect of: Meat, fish, poultry and game; meat 
extract; preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams,compotes eggs, milk and 
milk products; edible oils and fats 

 In the name of: Sharekat Hani Alajawwi Altijariyaبأسم : شركة هاني العجاوي التجارية 

 Address: Jenin Ajjaالعنوان : جنين عجة 

Address for Services:   Jenin Ajjaعنوان التبليغ : جنين عجة 

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق استخدامها على التمور . 

) 709 (

 Trade Mark No.: 30362العالمة التجارية رقم : 30362 
 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 24/11/2016التاريخ : 2016/11/24 
من اجل : اللحم والسمك والطيور والقنص وخالصات اللحم 
والسمك والخضار واالثمارالمحفوظة او المجففة او المطبوخة 
والهالم والمربى والبيض والحليب وغيره من منتوجات االلبان 

والزيوت والشحوم الصالحة لالكل والمعلبات والمخلل 

In Respect of: Meat, fish, poultry and game; meat 
extract; preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams,compotes eggs, milk and 
milk products; edible oils and fats 

 In the name of: Sharekat Hani Alajawwi Altijariyaبأسم : شركة هاني العجاوي التجارية 

 Address: Jenin Ajjaالعنوان : جنين عجة 

Address for Services:   Jenin Ajjaعنوان التبليغ : جنين عجة 
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) 710(

 Trade Mark No.: 30363العالمة التجارية رقم : 30363 
 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 24/11/2016التاريخ : 2016/11/24 
المشروبات  من  وغيرها  الغازية  المعدنية  المياه   : اجل  من 
غير الكحولية ، المشروبات المستخلصة من الفواكه وعصائر 
الفواكه ، الشراب والمستحضرات االخرى إلعداد المشروبات 

In Respect of: mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic beverages;fruit beverages 
and fruit juices; syrups and other preparations for 
making beverages 

 In the name of: Sharekat Hani Alajawwi Altijariyaبأسم : شركة هاني العجاوي التجارية 

 Address: Jenin Ajjaالعنوان : جنين عجة 

Address for Services:   Jenin Ajjaعنوان التبليغ : جنين عجة 

) 711 (

 Trade Mark No.: 30364العالمة التجارية رقم : 30364 
 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 24/11/2016التاريخ : 2016/11/24 
والمستحضرات  القهوة  مستخلصات   ، القهوة   : اجل  من 
االصطناعية  والقهوة  القهوة   ، القهوة  أساسها  التي 
القابلة  القهوة   ، القهوة  مشروبات   ، القهوة  ومستخلصات 
للذوبان ، كبسوالت القهوة ، الشاي ، الكاكاو ، االرز ، التابيوكا 
 ، الحبوب  المصنوعة من  والمستحضرات  الدقيق   ، والساجو 
الخبز والفطائر والحلويات ، المثلجات الصالحة لألكل ، السكر 
، العسل ، الخميرة ومسحوق الخبيز ، الملح ، الخردل ، الخل 

والصلصات )التوابل( ، البهارات ، الثلج 

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

 In the name of: Sharekat alhayat llhalawyatبأسم : شركة الحياة للحلويات واالستيراد والتسويق 
walesteerad waltasweeq 
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 Address: Jenin sharei haifaالعنوان : جنين شارع حيفا 

Address for Services:   Jenin sharei haifaعنوان التبليغ : جنين شارع حيفا 

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية 
واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

) 712 (

 Trade Mark No.: 30365العالمة التجارية رقم : 30365 
 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 24/11/2016التاريخ : 2016/11/24 
والمستحضرات  القهوة  مستخلصات   ، القهوة   : اجل  من 
االصطناعية  والقهوة  القهوة   ، القهوة  أساسها  التي 
القابلة  القهوة   ، القهوة  مشروبات   ، القهوة  ومستخلصات 
للذوبان ، كبسوالت القهوة ، الشاي ، الكاكاو ، االرز ، التابيوكا 
 ، الحبوب  المصنوعة من  والمستحضرات  الدقيق   ، والساجو 
الخبز والفطائر والحلويات ، المثلجات الصالحة لألكل ، السكر 
، العسل ، الخميرة ومسحوق الخبيز ، الملح ، الخردل ، الخل 

والصلصات )التوابل( ، البهارات ، الثلج 

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

بأسم : شركة الحياة للحلويات واالستيراد والتسويق عادية 
عامة 

In the name of: Sharekat alhayat llhalawyat 
walesteerad waltasweeq 

 Address: Jenin sharei haifaالعنوان : جنين شارع حيفا 

Address for Services:   Jenin sharei haifaعنوان التبليغ : جنين شارع حيفا 

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية 
واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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) 713 (

 Trade Mark No.: 30366العالمة التجارية رقم : 30366 
 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 24/11/2016التاريخ : 2016/11/24 
والمستحضرات  القهوة  مستخلصات   ، القهوة   : اجل  من 
االصطناعية  والقهوة  القهوة   ، القهوة  أساسها  التي 
القابلة  القهوة   ، القهوة  مشروبات   ، القهوة  ومستخلصات 
للذوبان ، كبسوالت القهوة ، الشاي ، الكاكاو ، االرز ، التابيوكا 
الحبوب  من  المصنوعة  والمستحضرات  الدقيق   ، والساجو 
 ، لألكل  الصالحة  المثلجات   ، والحلويات  والفطائر  الخبز   ،
السكر، العسل ، الخميرة ومسحوق الخبيز ، الملح ، الخردل ، 

الخل والصلصات )التوابل( ، البهارات ، الثلج 

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

بأسم : شركة الحياة للحلويات واالستيراد والتسويق عادية 
عامة 

In the name of: Sharekat alhayat llhalawyat 
walesteerad waltasweeq 

 Address: Jenin sharei haifaالعنوان : جنين شارع حيفا 

Address for Services:   Jenin sharei haifaعنوان التبليغ : جنين شارع حيفا 

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية 
واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

) 714 (

 Trade Mark No.: 30367العالمة التجارية رقم : 30367 
 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 24/11/2016التاريخ : 2016/11/24 
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من اجل : اللحم والسمك والطيور والقنص وخالصات اللحم 
والسمك والخضار واالثمارالمحفوظة او المجففة او المطبوخة 
والهالم والمربى والبيض والحليب وغيره من منتوجات االلبان 

والزيوت والشحوم الصالحة لالكل والمعلبات والمخلل 

In Respect of: Meat, fish, poultry and game; meat 
extract; preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams,compotes eggs, milk and 
milk products; edible oils and fats 

بأسم : شركة الحياة للحلويات واالستيراد والتسويق عادية 
عامة 

In the name of: Sharekat alhayat llhalawyat 
walesteerad waltasweeq 

 Address: Jenin sharei haifaالعنوان : جنين شارع حيفا 

Address for Services:   Jenin sharei haifaعنوان التبليغ : جنين شارع حيفا 

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات ذات االستخدام 
العام بمعزل عن العالمة 

) 715 (

 Trade Mark No.: 30368العالمة التجارية رقم : 30368 
 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 24/11/2016التاريخ : 2016/11/24 
والمستحضرات  القهوة  مستخلصات   ، القهوة   : اجل  من 
االصطناعية  والقهوة  القهوة   ، القهوة  أساسها  التي 
القابلة  القهوة   ، القهوة  مشروبات   ، القهوة  ومستخلصات 
للذوبان ، كبسوالت القهوة ، الشاي ، الكاكاو ، االرز ، التابيوكا 
 ، الحبوب  المصنوعة من  والمستحضرات  الدقيق   ، والساجو 
الخبز والفطائر والحلويات ، المثلجات الصالحة لألكل ، السكر 
، العسل ، الخميرة ومسحوق الخبيز ، الملح ، الخردل ، الخل 

والصلصات )التوابل( ، البهارات ، الثلج 

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

بأسم : شركة الحياة للحلويات واالستيراد والتسويق عادية 
عامة 

In the name of: Sharekat alhayat llhalawyat 
walesteerad waltasweeq 

 Address: Jenin sharei haifaالعنوان : جنين شارع حيفا 

Address for Services:   Jenin sharei haifaعنوان التبليغ : جنين شارع حيفا 



445 2017/4/26العـدد الثامن عشر

) 716 (

 Trade Mark No.: 30369العالمة التجارية رقم : 30369 
 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 24/11/2016التاريخ : 2016/11/24 
من اجل : شراب الشعيرو المياه المعدنية والغازية وغيرها 
من  مستخلصة  مشروبات   ، الكحولية  غير  المشروبات  من 
الفواكه وعصائر الفواكه ، شراب ومستحضرات اخرى لعمل 

المشروبات 

In Respect of: mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic beverages;fruit beverages 
and fruit juices; syrups and other preparations for 
making beverages 

 .In the name of: Emad Nader Saleh Abu Bakerبأسم : عماد نادر صالح ابو بكر. 

 .Address: Palestine – Jeninالعنوان : فلسطين – جنين 

.Address for Services:   Palestine – Jeninعنوان التبليغ : فلسطين – جنين 

) 717 (

 Trade Mark No.: 30370العالمة التجارية رقم : 30370 
 In Class: 20في الصنف : 20 

 Date: 27/11/2016التاريخ : 2016/11/27 
الخشب،  من  مصنوعة  صناديق  براويز،  اثاث،   : اجل  من 
تحل  التي  المواد  من  وغيرها  الخيزران  الفلين،  الصدف، 

محلها من اللدائن 

In Respect of: Furniture, mirrors, picture 
frames; goods (not included in other classes) 
of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, 
ivory,whalebone, shell, amber, mother-of-
pearl, meerschaum and substitutes for all these 
materials, or of plastics 

 In the name of: Asmahan Hasan Ali Sinokroutبأسم : اسمهان حسن علي سنقرط 

عمارة   - الضاحية  دوار  حنينا-  بيت  القدس-   : العنوان 
الحرباوي- الطابق الخامس 

Address: Al Quds-Beit Hanina- Dowar Al 
Dahya- Tabe› 5 
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عنوان التبليغ : القدس- بيت حنينا- دوار الضاحية - عمارة 
الحرباوي- الطابق الخامس 

Address for Services:   Al Quds-Beit Hanina- 
Dowar Al Dahya- Tabe› 5

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية 
واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

) 718 (

 Trade Mark No.: 30371العالمة التجارية رقم : 30371 
 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 27/11/2016التاريخ : 2016/11/27 
المعدنية  المياه  السوداء(-  والبيرة  )الجعة  البيرة   : اجل  من 
والغازية- الشراب ويره من المستحضرات لعمل المشروبات– 
الفواكه–  عصير  أساسها  التي  والمشروبات  الفواكه  عصير 

ماء الورد– ماء الزهر/ 

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: VODA NATURALNA Sp. z o.oبأسم : فودا ناتيورالنا م. خ. م. 

 Address: Ul. Woloska 18, 02-675 Warsaw, Polandالعنوان : يو ال . ولوسكا 18، 02-675 وارسو، بولندا 

الغذائية  للمواد  فيلد  بلستينا  شركة   : التبليغ  عنوان 
واالستثمار 

Address for Services:  

) 719 (

 Trade Mark No.: 30372العالمة التجارية رقم : 30372 
 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 27/11/2016التاريخ : 2016/11/27 
المعدنية  المياه  السوداء(-  والبيرة  )الجعة  البيرة   : اجل  من 
والغازية- الشراب ويره من المستحضرات لعمل المشروبات– 
الفواكه–  عصير  أساسها  التي  والمشروبات  الفواكه  عصير 

ماء الورد– ماء الزهر/ 

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: VODA NATURALNA Sp. z o.oبأسم : فودا ناتيورالنا م. خ. م. 
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 Address: Ul. Woloska 18, 02-675 Warsaw, Polandالعنوان : يو ال . ولوسكا 18، 02-675 وارسو، بولندا 

الغذائية  للمواد  فيلد  بلستينا  شركة   : التبليغ  عنوان 
واالستثمار 

Address for Services:  

) 720 (

 Trade Mark No.: 30373العالمة التجارية رقم : 30373 
 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 27/11/2016التاريخ : 2016/11/27 
الفئة  هذه  وتتعلق  المهنية  واألعمال  اإلعالن   : اجل  من 

بالخدمات التي يؤديها األشخاص والهيئات. 
In Respect of: Advertising; business management; 
business administration; office functions 

 In the name of: shareket arkan lelmataemبأسم : شركة اركان للمطاعم واالستثمار السياحي 
walestesmar alseyahe 

 Address: nablusالعنوان : نابلس 

عنوان التبليغ : غسان العقاد _نابلس_رفيديا_فوق معرض 
جوال 

Address for Services:  

) 721 (

 Trade Mark No.: 30374العالمة التجارية رقم : 30374 
 In Class: 38في الصنف : 38 

 Date: 27/11/2016التاريخ : 2016/11/27 
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بث  خدمات  البث،  خدمات  االتصاالت،  خدمات   : اجل  من 
النقال  الهاتف  والبرامج عن طريق  واالفالم واالخبار  االغاني 
واالنترنت وشبكات الكمبيوتر العالمية، خدمات بث االغاني 
خدمات  التلفزيون،  طريق  عن  والبرامج  واالخبار  واالفالم 
البرامج  بث  التلفزيوني،  البث  االنترنت،  طريق  عن  البث 
وكاالت  خدمات  التلفزيونية،  البرامج  خدمات  التلفزيونية، 

الصحافة )اتصاالت( واالخبار 

In Respect of: Telecommunication services; 
broadcast services; broadcast of songs, film, news 
and programs by mobiles, internet and global 
computer networks; broadcast of songs, films, 
news and programs by television; broadcast 
services by internet; Television broadcasting; 
broadcast of television programs; television 
programs service, press (telecommunications) 
and news agencies services 

 In the name of: shariket PANORAMAبأسم : شركة بانوراما للتلفزة والصحافة واالعالم 
LELTALFAZAH WA ALSAHAFAH WA 
ALE›ELAM 

 : جوال   - التجاري  سفيان  مجمه   - نابلس   : العنوان 
 0598133065

Address: NABLUS - MUJAMA› SUFIAN 
ALTEJARE , SHARE› SUFIAN - TEL 
:0598133065 

 : جوال   - التجاري  سفيان  مجمه   - نابلس   : التبليغ  عنوان 
 0598133065

Address for Services:   NABLUS - MUJAMA› 
SUFIAN ALTEJARE , SHARE› SUFIAN - TEL 
:0598133065
مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية 

واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

) 722 (

 Trade Mark No.: 30376العالمة التجارية رقم : 30376 
 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 28/11/2016التاريخ : 2016/11/28 
 In Respect of: advertising servicesمن اجل : خدمات الدعاية واالعالن 

 In the name of: alaa abed alsamad s ejrewبأسم : عالء عبد الصمد شحدة اجريو 

 Address: hebronالعنوان : الخليل عمارة الستي سنتر ط3 

Address for Services:   hebronعنوان التبليغ : الخليل عمارة الستي سنتر ط3 

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات ذات االستخدام 
العام بمعزل عن العالمة 
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) 723 (

 Trade Mark No.: 30377العالمة التجارية رقم : 30377 
 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 28/11/2016التاريخ : 2016/11/28 
االيواء  والمشروبات-  االطعمة  توفير  خدمات   : اجل  من 

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

 In the name of: HOSSAM MM MASALMEHبأسم : حسام محمد محسن مسالمة 

 Address: HEBRON DURAالعنوان : الخليل دورا 2281751 

Address for Services:   HEBRON DURAعنوان التبليغ : الخليل دورا 2281751 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام 
ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

) 724 (

 Trade Mark No.: 30379العالمة التجارية رقم : 30379 
 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 28/11/2016التاريخ : 2016/11/28 
 In Respect of: Clothing, footwear, headgearمن اجل : المالبس ,لباس القدم واغطية الراس 

 In the name of: ridco for manifacturing andبأسم : شركة ريدكو للتصنيع و التجارة 
trading 

الرباط  - الخليل مقابل جامع  العنوان : شارع جامعة الخليل 
 2256841

Address: VERSUS AL REBATHebron univercity 
street Hebron 

مقابل جامع  الخليل   - الخليل  : شارع جامعة  التبليغ  عنوان 
الرباط 2256841 

Address for Services:   VERSUS AL 
REBATHebron univercity street Hebron
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) 725 (

 Trade Mark No.: 30380العالمة التجارية رقم : 30380 
 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 29/11/2016التاريخ : 2016/11/29 
لتحضير  خالصات  كحولية،  غير  كوكتيالت   : اجل  من 
عصير  مشروبات  كحولية،  غير  فواكه  المشروبات، خالصات 
فواكه غير كحولية، عصائر فواكه، شراب فواكه غير كحولي، 
عصير عنب غير مخمر، عصير فواكه، عصير عنب، مشروبات 
غير كحولية، خالصات فواكه غير كحولية، مشروبات عصير 
فواكه غير كحولية، شربات )مشروبات(، شربات )مشروبات(، 

عصير فاكهة مركز لعمل المشروبات 

In Respect of: Cocktails, non-alcoholic, 
Essences for making beverages, Fruit extracts 
(non alcoholic-), Fruit juice beverages (non-
alcoholic), Fruit juice beverages (non alcoholic), 
Fruit juices, Fruit nectar, non alcoholic, Grape 
must, unfermented, Juice (fruit), Mineral water 
(beverage), Must, Non-alcoholic beverages, 
Non-alcoholic fruit extracts, Non-alcoholic fruit 
juice beverages, Sherbets (beverages), Sorbets 
(beverages), Syrups for beverages. 

مساهمة  والعصائر  للمشروبات  جاردينيا  شركة   : بأسم 
خصوصية 

In the name of: Sharekat Gardenia Lilmashrobat 
Walasaer Mosahama Khososiya 

 Address: Nablus Borqa Sharea Almatoratالعنوان : نابلس/ برقة/ شارع الماطورات 

الخامس،  الطابق  البكري،  عمارة  الله،  رام   : التبليغ  عنوان 
مكتب رقم 

Address for Services:  

) 726 (

 Trade Mark No.: 30381العالمة التجارية رقم : 30381 
 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 29/11/2016التاريخ : 2016/11/29 
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من اجل : الشوكوالتة، والمنتجات التي أساسها الشوكوالتة، 
الحلويات والبسكويت، القهوة والشاي والكاكاو والسكر واألرز 
والتابيو والساغو ومماثالت القهوة والدقيق والمستحضرات 
المصنوعة من الحبوب والخبز والبسكويت والكعك والحلوى 
والرشوش المستعملة لتجميدها والعسل والدبس والخميرة 
والصلصل  والخل  والفلفل  والخردل  والملح  الخبز  ومسحوق 

والبهارات والتوابل والجليد. 

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 
confectionery and vinegar, sauces, spices, and 
ices. 

 In the name of: Sharikat Rokn Alistethmarبأسم : شركة ركن االستثمار الفلسطيني 
Alfalastiny 

 Address: Ramallah/ Beitunia, Industrial zoneالعنوان : رام الله/ بيتونيا، المنطقة الصناعية. 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص . ب. 1903 , رام الله 

) 727 (

 Trade Mark No.: 30382العالمة التجارية رقم : 30382 
 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 29/11/2016التاريخ : 2016/11/29 
والورق  الورق  من  المصنوعة  والمواد  الورق   : اجل  من 
المقوي )الكرتون( والمواد المصنوعة منه والمواد المطبوعة 
والصحف والنشرات الدورية والكتب ومواد التجليد والصور 
)المتعلقة  الصمغية  والمواد  والقرطاسية  الفوتوغرافية 
واآلالت  الدهان  وفراشي  الفنانين(  ومواد  بالقرطاسية 
التعليم  وأدوات  األثاث(  )باستثناء  المكاتب  ولوازم  الكاتبة 
وحروف  الشدة  اللعب  وأوراق  اآلالت(  )باستثناء  والتهذيب 

الطباعة والكليشهات. 

In Respect of: Paper and paper articles, card 
board, articles, printed matter, newspapers 
and periodicals, books, book binding material, 
photographs; stationery, adhesive material 
(stationery); artists materials, paint brushes, 
type writers and office requisites (other than 
furniture); instructional and teaching material 
(other than apparatus), playing cards, (printers) 
type and cliches (stereotype). 

 In the name of: Sharikat Rokn Alistethmarبأسم : شركة ركن االستثمار الفلسطيني 
Alfalastiny 

 Address: Ramallah/ Beitunia, Industrial zoneالعنوان : رام الله/ بيتونيا، المنطقة الصناعية. 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص . ب. 1903 , رام الله 
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) 728 (

 Trade Mark No.: 30383العالمة التجارية رقم : 30383 
 In Class: 23في الصنف : 23 

 Date: 29/11/2016التاريخ : 2016/11/29 
 In Respect of: Yarns and threads, for textile useمن اجل : الغزل والخيوط والخيوط المستخدمه بالنسيج 

 In the name of: SAMER MOHAMMAD NAJEHبأسم : سامر محمد ناجح عباس بعارة 
ABBAS BE›ARA 

 Address: NABLUS ALMARKAZ ALTIJARIالعنوان : نابلس المركز التجاري 

 Address for Services:   NABLUS ALMARKAZعنوان التبليغ : نابلس المركز التجاري 
ALTIJARI

) 729 (

 Trade Mark No.: 30384العالمة التجارية رقم : 30384 
 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 29/11/2016التاريخ : 2016/11/29 
 In Respect of: Energy Drinksمن اجل : مشروبات الطاقة 

 .In the name of: XL Energy International Corpبأسم : إكس أل إنيرجي إنترناشونال كورب 

فيرجن  تورتوال،  تاون،  روود   ،3463 بريد  صندوق   : العنوان 
أيسلندز 

 Address: P.O.B 3463, Road Town, Tortola, Virgin
 Islands./ P.O.B 3463, Road Town, Tortola, Virgin
فيرجن  تورتوال،  تاون،  روود   ،3463 بريد  Islands./ صندوق 

أيسلندز. 
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للخدمات  اتقان   - عساف  مهند  المحامي   : التبليغ  عنوان 
االستشارية - رام الله - برج رام الله التجاري - ط3 /ص.ب 2334 

Address for Services:  

) 730 (

 Trade Mark No.: 30385العالمة التجارية رقم : 30385 
 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 29/11/2016التاريخ : 2016/11/29 
النشاط  االعمال,  ادارة  االعمال,  تنظيم  االعالنات,   : اجل  من 
المكتبي, خدمات المساعدة الدارة االعمال او االنشطة التجارية 
التجارية  المعارض  تنظيم  تجارية,  او  صناعية  لشركات 
المقدمة  الترويجية  الخدمات  التجارية,  او  االعالنية  للغايات 
المحالت  بطاقات  اصدار  خالل  من  تجارية  شركة  قبل  من 
أو  واإلعالن  الدعاية  نماذج  إعداد  خدمات  للعمالء,  التجارية 
عرض  خدمات  االعالنية,  النصوص  تحرير  المبيعات,  ترويج 
مبدأ  على  تجارية  شركة  لتشغيل  المساعدة  خدمات  عامة, 
االمتياز, عرض المنتوجات, ترويج المبيعات )الطراف اخرى(, 
مراكز  ادارة  وخدمات  ترويج  عامة,  مزادات  في  المبيعات 
التي تتكون  التجارية  لالنشطة  المساعدة  التسوق, خدمات 
من طلبات معالجة من خالل شبكات اتصاالت عالمية, وكاالت 
االستيراد والتصدير, االعالن المباشر على شبكة كمبيوترات, 
خدمات التوريد لالطراف االخرى )شراء المنتوجات والخدمات 
المحوسبة,  الملفات  ادارة  العينات,  توزيع  اخرى(,  لشركات 
االعالنات,  وكاالت  التجارية,  االنباء  وكاالت  العامة,  العالقات 
مواد  نشر  اإلعالنية,  المساحات  تأجير  البيع,  االت  تاجير 
عن  البحث  األعمال,  إدارة  في  المساعدة  واإلعالن,  الدعاية 
المعلومات  تجميع  ملفات حاسوب,  في  لالخرين  المعلومات 
الدعاية  أعمدة  تحضير  النسخ,  حاسوب,  بيانات  قواعد  في 
أو الصناعية,  واإلعالن, المساعدة في إدارة األعمال التجارية 
إدارة أعمال فناني التمثيل, اإلعالن بالبريد المباشر, تحديث 
مواد الدعاية واإلعالن, نسخ الوثائق, دراسات السوق, لصق 
الرأي,  إستطالعات  الخارجي,  واإلعالن  الدعاية  اإلعالنات, 
تنظيم المعلومات في قواعد بيانات حاسوب, نشر نصوص 
الدعاية واإلعالن, وكاالت البيع وترتيب خدمات البيع, خدمات 
تجميع  خدمات  كانت,  طريقة  باي  وبالتجزئة  بالجملة  البيع 

تشكيلة من السلع لصالح الغير، 

In Respect of: Advertising; business 
management; business administration; office 
functions; assistance services for business 
management or commercial functions for an 
industrial or commercial company; organisation 
of exhibitions and trade fairs for commercial 
or advertising purposes; promotion services 
provided by a commercial company by issuing 
store service cards to clients; modelling services 
for sales promotions or advertising purposes; 
edition of advertising texts; shop-window 
dressing; assistance services for the operating 
of a commercial company on a franchise basis; 
product demonstration; sales promotion (for 
third parties); sales at public auctions; shopping 
centre promotion and management services; 
assistance services for the commercial functions 
of a business consisting in processing orders 
through global communications networks; 
import-export agencies; on-line advertising on 
a computer network; supplying services to third 
parties (purchasing of products and services 
for other companies); distribution of samples; 
computerized file management; public relations; 
commercial information agencies; advertising 
agencies; rental of vending machines; renting of 
advertising space; dissemination of advertising 
matter; business management assistance; data 
search in computer files (for others); 
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وذلك لتمكين عامة الزبائن من معاينتها و شرائها ، خدمات 
البيع بالجملة والتجزئة للمالبس واالحذية بجميع انواعها

compilation of information into computer 
databases; transcription; publicity columns 
preparation; commercial or industrial 
management assistance; business management 
of performing artists; direct mail advertising; 
updating of advertising material; document 
reproduction; marketing studies; bill-
posting, outdoor advertising; opinion polling; 
systemisation of information into computer 
databases; publication of advertising texts; sales 
agencies and arranging sales services; wholesale 
and retail services by any means; the bringing 
together for the benefit of others, of a variety 
of goods, enabling customers to conveniently 
view and purchase those goods, Wholesaling and 
retailing of clothes and shoes. 

 In the name of: Issa Muhammad Abd Al Rahmanبأسم : عيسى محمد عبد الرحمن نتشه 
Natsheh 

الطابق   - النتشه  عمارة   - ركب  شارع   - الله  رام   : العنوان 
االرضي -تلفاكس 022987324 

Address: Ramallah- Rukab Street - Natsheh 
Building - ground floor- Telefax 02-2987324 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : المحامي بالل كمال - رام الله . 

) 731 (

 Trade Mark No.: 30386العالمة التجارية رقم : 30386 
 In Class: 34في الصنف : 34 

 Date: 29/11/2016التاريخ : 2016/11/29 
من اجل : السجائر، التبغ، منتجات التبغ، الوالعات، الكبريت، 

لوازم المدخنين. 
In Respect of: Cigarettes; tobacco; tobacco 
products; lighters; matches; smokers› articles. 

 In the name of: Audeh for Imports andبأسم : شركة عوده لالستيراد والتوزيع م.خ.م. 
Distribution Co. Ltd. 

الشارع  الخوري،  كنعان  عمارة  الثاني،  الطابق   : العنوان 
الرئيسي، رام الله، الضفة الغربية، فلسطين 

Address: 2nd floor - Kanaan Al Khoury Building., 
Main Street – Ramallah – West Bank - Palestine. 

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

Address for Services:  
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) 732 (

 Trade Mark No.: 30387العالمة التجارية رقم : 30387 
 In Class: 34في الصنف : 34 

 Date: 29/11/2016التاريخ : 2016/11/29 
التبغ،  منتجات  المصنع،  او  الخام  التبغ  السجائر،   : اجل  من 
والسيجار  السيجار  طبية(،  الغراض  )ليست  التبغ  بدائل 
السيجار  ورق  المدخنين،  لوازم  الكبريت،  الوالعات،  الصغير، 
للف  الجيب  أدوات  السجائر،  وفالتر  السجائر  وأنابيب 
االنابيب  في  التبغ  لحشو  باليد  تحمل  ماكنات  السجائر، 
الورقية، السجائر االلكترونية، سوائل للسجائر االلكترونية، 
واالجزاء  الكترونية  ادوات  لغرض تسخينها،  التبغ  منتجات 

التابعة لها بغرض تسخين السجائر او التبغ. 

In Respect of: Cigarettes; tobacco, raw or 
manufactured ; tobacco products; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); cigars, 
cigarillos; lighters; matches; smokers’ articles; 
cigarette paper, cigarette tubes, cigarette filters; 
pocket apparatus for rolling cigarettes; hand 
held machines for injecting tobacco into paper 
tubes; electronic cigarettes; liquids for electronic 
cigarettes; tobacco products for the purpose of 
being heated; electronic devices and their parts 
for the purpose of heating cigarettes or tobacco. 

 In the name of: British American Tobaccoبأسم : بريتش أميريكان توباكو )براندز( لميتد 
(Brands) Limited 

العنوان : غلوب هاوس، 4 تمبل بليس، لندن دبليو سي2ار 
2بي جي، المملكة المتحدة 

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

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

Address for Services:  

) 733 (

 Trade Mark No.: 30388العالمة التجارية رقم : 30388 
 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 29/11/2016التاريخ : 2016/11/29 
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 In Respect of: Pharmaceutical, veterinary andمن اجل : المستحضرات الصيدلية والبيطرية والصحية. 
sanitary preparations. 

بأسم : فايفور )انترناشينال( اي جي )فايفور )انترناشينال( 
لميتد.( )فايفور )انترناتشينال( اينك.( 

In the name of: Vifor (International) AG (Vifor 
(International) Ltd.) (Vifor (International) Inc.) 

 ,Address: Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallenالعنوان : رشنشتراس 37، 9014 ست. غالن، سويسرا 
Switzerland 

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

Address for Services:  

) 734 (

 Trade Mark No.: 30389العالمة التجارية رقم : 30389 
 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 29/11/2016التاريخ : 2016/11/29 
 In Respect of: Pharmaceutical, veterinary andمن اجل : المستحضرات الصيدلية والبيطرية والصحية. 

sanitary preparations. 
بأسم : فايفور )انترناشينال( اي جي )فايفور )انترناشينال( 

لميتد.( )فايفور )انترناتشينال( اينك.( 
In the name of: Vifor (International) AG (Vifor 
(International) Ltd.) (Vifor (International) Inc.) 

 ,Address: Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallenالعنوان : رشنشتراس 37، 9014 ست. غالن، سويسرا 
Switzerland 

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

Address for Services:  

) 735 (

 Trade Mark No.: 30390العالمة التجارية رقم : 30390 
 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 29/11/2016التاريخ : 2016/11/29 
 In Respect of: Pharmaceutical, veterinary andمن اجل : المستحضرات الصيدلية والبيطرية والصحية. 

sanitary preparations. 
بأسم : فايفور )انترناشينال( اي جي )فايفور )انترناشينال( 

لميتد.( )فايفور )انترناتشينال( اينك.( 
In the name of: Vifor (International) AG (Vifor 
(International) Ltd.) (Vifor (International) Inc.) 
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 ,Address: Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallenالعنوان : رشنشتراس 37، 9014 ست. غالن، سويسرا 
Switzerland 

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

Address for Services:  

) 736 (

 Trade Mark No.: 30391العالمة التجارية رقم : 30391 
 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 29/11/2016التاريخ : 2016/11/29 
 In Respect of: Pharmaceutical, veterinary andمن اجل : المستحضرات الصيدلية والبيطرية والصحية. 

sanitary preparations. 
بأسم : فايفور )انترناشينال( اي جي )فايفور )انترناشينال( 

لميتد.( )فايفور )انترناتشينال( اينك.( 
In the name of: Vifor (International) AG (Vifor 
(International) Ltd.) (Vifor (International) Inc.) 

 ,Address: Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallenالعنوان : رشنشتراس 37، 9014 ست. غالن، سويسرا 
Switzerland 

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

Address for Services:  

) 737 (

 Trade Mark No.: 30392العالمة التجارية رقم : 30392 
 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 29/11/2016التاريخ : 2016/11/29 
 In Respect of: Pharmaceutical, veterinary andمن اجل : المستحضرات الصيدلية والبيطرية والصحية. 

sanitary preparations. 
بأسم : فايفور )انترناشينال( اي جي )فايفور )انترناشينال( 

لميتد.( )فايفور )انترناتشينال( اينك.( 
In the name of: Vifor (International) AG (Vifor 
(International) Ltd.) (Vifor (International) Inc.) 

 ,Address: Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallenالعنوان : رشنشتراس 37، 9014 ست. غالن، سويسرا 
Switzerland 

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

Address for Services:  
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) 738 (

 Trade Mark No.: 30393العالمة التجارية رقم : 30393 
 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 29/11/2016التاريخ : 2016/11/29 
 In Respect of: Pharmaceutical, veterinary andمن اجل : المستحضرات الصيدلية والبيطرية والصحية. 

sanitary preparations. 
بأسم : فايفور )انترناشينال( اي جي )فايفور )انترناشينال( 

لميتد.( )فايفور )انترناتشينال( اينك.( 
In the name of: Vifor (International) AG (Vifor 
(International) Ltd.) (Vifor (International) Inc.) 

 ,Address: Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallenالعنوان : رشنشتراس 37، 9014 ست. غالن، سويسرا 
Switzerland 

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

Address for Services:  

) 739 (

 Trade Mark No.: 30394العالمة التجارية رقم : 30394 
 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 29/11/2016التاريخ : 2016/11/29 
 In Respect of: Pharmaceutical, veterinary andمن اجل : المستحضرات الصيدلية والبيطرية والصحية. 

sanitary preparations. 
بأسم : فايفور )انترناشينال( اي جي )فايفور )انترناشينال( 

لميتد.( )فايفور )انترناتشينال( اينك.( 
In the name of: Vifor (International) AG (Vifor 
(International) Ltd.) (Vifor (International) Inc.) 

 ,Address: Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallenالعنوان : رشنشتراس 37، 9014 ست. غالن، سويسرا 
Switzerland 

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

Address for Services:  
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) 740 (

 Trade Mark No.: 30395العالمة التجارية رقم : 30395 
 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 29/11/2016التاريخ : 2016/11/29 
 In Respect of: Pharmaceutical, veterinary andمن اجل : المستحضرات الصيدلية والبيطرية والصحية. 

sanitary preparations. 
بأسم : فايفور )انترناشينال( اي جي )فايفور )انترناشينال( 

لميتد.( )فايفور )انترناتشينال( اينك.( 
In the name of: Vifor (International) AG (Vifor 
(International) Ltd.) (Vifor (International) Inc.) 

 ,Address: Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallenالعنوان : رشنشتراس 37، 9014 ست. غالن، سويسرا 
Switzerland 

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

Address for Services:  

) 741 (

 Trade Mark No.: 30396العالمة التجارية رقم : 30396 
 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 29/11/2016التاريخ : 2016/11/29 
 In Respect of: Edible oils and fatsمن اجل : الزيوت والدهون الصالحة لالكل 

 In the name of: Sharikat Al Sharq Al Adnaبأسم : شركة الشرق االدنى للصناعة والتجارة 
Lilsina’a wa Al Tijara 

 ,Address: Bait Eba, Nablus, the West Bankالعنوان : بيت ايبا, نابلس, الضفة الغربية, فلسطين 
Palestine 

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

Address for Services:  

تشتمل العالمة على اللون االخضر مع رسمة قلب بااللوان االحمر بداخلها نقطة زيت مع رسمة عباد شمس ورسومات اخرى 
باالزرق واالخضر واالصفر 
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) 742 (

 Trade Mark No.: 30397العالمة التجارية رقم : 30397 
 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 29/11/2016التاريخ : 2016/11/29 
 In Respect of: Edible oils and fatsمن اجل : الزيوت والدهون الصالحة لالكل 

 In the name of: Sharikat Al Sharq Al Adnaبأسم : شركة الشرق االدنى للصناعة والتجارة 
Lilsina’a wa Al Tijara 

 ,Address: Bait Eba, Nablus, the West Bankالعنوان : بيت ايبا, نابلس, الضفة الغربية, فلسطين 
Palestine 

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

Address for Services:  

اخرى  زيت مع رسمة كوز ذرة ورسومات  بداخلها نقطة  االحمر  بااللوان  االخضر مع رسمة قلب  اللون  تشتمل صافي على 
باالصفر واالخضر 

) 743 (

 Trade Mark No.: 30398العالمة التجارية رقم : 30398 
 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 29/11/2016التاريخ : 2016/11/29 
 In Respect of: Edible oils and fatsمن اجل : الزيوت والدهون الصالحة لالكل 

 In the name of: Sharikat Al Sharq Al Adnaبأسم : شركة الشرق االدنى للصناعة والتجارة 
Lilsina’a wa Al Tijara 

 ,Address: Bait Eba, Nablus, the West Bankالعنوان : بيت ايبا, نابلس, الضفة الغربية, فلسطين 
Palestine 
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 AGIP - TMP Agents/ P.O Box 3800  : التبليغ  عنوان 
 Al-Beereh

Address for Services:  

اخرى  ورسومات  الكانوال  رسمة  مع  زيت  نقطة  بداخلها  االحمر  بااللوان  قلب  رسمة  مع  االخضر  اللون  على  تشتمل صافي 
بالبنفسجي واالخضر واالصفر 

) 744 (

 Trade Mark No.: 30399العالمة التجارية رقم : 30399 
 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 29/11/2016التاريخ : 2016/11/29 
 In Respect of: Edible oils and fatsمن اجل : الزيوت والدهون الصالحة لالكل 

 In the name of: Sharikat Al Sharq Al Adnaبأسم : شركة الشرق االدنى للصناعة والتجارة 
Lilsina’a wa Al Tijara 

 ,Address: Bait Eba, Nablus, the West Bankالعنوان : بيت ايبا, نابلس, الضفة الغربية, فلسطين 
Palestine 

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

Address for Services:  

تشتمل الخيال على اللون االخضر مع رسمة نقطة زيت مع رسمة عباد الشمس ورسومات اخرى بالبرتقالي واالصفر 

) 745 (

 Trade Mark No.: 30400العالمة التجارية رقم : 30400 
 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 29/11/2016التاريخ : 2016/11/29 
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 In Respect of: Edible oils and fatsمن اجل : الزيوت والدهون الصالحة لالكل 

 In the name of: Sharikat Al Sharq Al Adnaبأسم : شركة الشرق االدنى للصناعة والتجارة 
Lilsina’a wa Al Tijara 

 ,Address: Bait Eba, Nablus, the West Bankالعنوان : بيت ايبا, نابلس, الضفة الغربية, فلسطين 
Palestine 

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

Address for Services:  

) 746 (

 Trade Mark No.: 30402العالمة التجارية رقم : 30402 
 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 29/11/2016التاريخ : 2016/11/29 
األعمال  وتوجيه  وادارة  واإلعالن  الدعاية  خدمات   : اجل  من 
وتفعيل النشاط المكتبي, خدمات البيع بالجملة وبالتجزئة 

In Respect of: Advertising; business management; 
business administration; office functions, 
wholesale and retail services 

 In the name of: Sharikat Al Sharq Al Adnaبأسم : شركة الشرق االدنى للصناعة والتجارة 
Lilsina’a wa Al Tijara 

 ,Address: Bait Eba, Nablus, the West Bankالعنوان : بيت ايبا, نابلس, الضفة الغربية, فلسطين 
Palestine 

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

Address for Services:  

تشتمل العالمة على رسمة مع االلوان االبيض واالسود واالزرق والبرتقالي واالخضر 

) 747 (

 Trade Mark No.: 30403العالمة التجارية رقم : 30403 
 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 29/11/2016التاريخ : 2016/11/29 
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من اجل : اللحوم واألسماك والطيور الداجنة ولحوم الصيد, 
الفواكه والخضروات المحفوظة والمجففة  اللحوم,  خالصات 
بالسكر,  مطبوخة  وفواكه  ومربيات  )جلي(  هالم  والمطهية, 
والدهون  الزيوت  الحليب،  ومنتجات  والحليب  البيض 

الصالحة لالكل 

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: ACT DIS TICARET A.Sبأسم : اي سي تي للتجارة الخارجية ش.م. 

 Address: Turkeyالعنوان : تركيا 

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

Address for Services:  

تشتمل العالمة على رسمة بااللوان االبيض والخمري والذهبي 

) 748 (

 Trade Mark No.: 30404العالمة التجارية رقم : 30404 
 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 29/11/2016التاريخ : 2016/11/29 
االصطناعية,  والقهوة  والكاكاو  والشاي  القهوة   : اجل  من 
والمستحضرات  الدقيق  والساجو,  التابيوكا  واألرز,  السكر 
المصنوعة من الحبوب, الخبز والفطائر والحلويات, الحلويات 
ومسحوق  الخميرة  االسود,  والعسل  النحل  عسل  المثلجة, 
الخبيز, الملح, الخردل, الخل والصلصات )التوابل(, البهارات, 

الثلج 

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

 .In the name of: ACT DIS TICARET A.Sبأسم : اي سي تي للتجارة الخارجية ش.م. 

 Address: Turkeyالعنوان : تركيا 

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

Address for Services:  

تشتمل العالمة على رسمة بااللوان االبيض والخمري والذهبي 
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) 749 (

 Trade Mark No.: 30405العالمة التجارية رقم : 30405 
 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 29/11/2016التاريخ : 2016/11/29 
والغازية  المعدنية  المياه   ، الكحولية  غير  البيرة   : اجل  من 
الفواكه وعصير  ، شراب  الكحولية  غير  األخرى  والمشروبات 
لصنع  األخرى  والمستحضرات  العصائر  مركزات   ، الفواكه 

المشروبات 

In Respect of: Non-alcoholic beer, mineral and 
aerated waters and other non-alcoholic drinks; 
fruit drinks and fruit juices; syrups and other 
preparations for making beverages 

 .In the name of: ACT DIS TICARET A.Sبأسم : اي سي تي للتجارة الخارجية ش.م. 

 Address: Turkeyالعنوان : تركيا 

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

Address for Services:  

تشتمل العالمة على رسمة بااللوان االبيض والخمري والذهبي 

) 750 (

 Trade Mark No.: 30408العالمة التجارية رقم : 30408 
 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 30/11/2016التاريخ : 2016/11/30 
الحبوب،وجبات  من  المصنوعه  المستحضرات   : اجل  من 
خفيفه أساسها الحبوب، رقائق أساسها الحبوب,رقائق ذرة ، 
ذرة محمصه، دقيق ذرة ، بوشار ، دقيق بطاطا للطعام، بيتزا، 
رقائق شوفان ، عصيدة الذرة المطحونه، خبز زنجبيل ، أغذية 
نشوية،  أغذية  معاجين   ، الدقيق  طحن  منتجات   ، نشوية 

رقائق منتجات الحبوب ،مستحضرات الحبوب 

In Respect of: preparations made from cereals, 2 
Cereal-based snack food, Chips [cereal products، 
Corn flour, Maize flakes, Maize roasted, Maize 
meal, Popcorn, Potato flour for food, Pizzas, 
Oat flakes, Hominy grits,Gingerbread,Foods 
(Farinaceous,( Flour-milling products, 
Farinaceous food pastes, Chips [cereal products], 
Cereal preparations 
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 In the name of: Sherket Moslaiate Algnoobبأسم : شركة مسليات الجنوب مساهمة خصوصية 
moshama kososiah 

 Address: Dahiet Albareed Share Alraese Mahlateالعنوان : الرام الشارع الرئيس محالت االشهب 
Alashab 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : رام الله عمارة زيادة ط2 

) 751 (

 Trade Mark No.: 30410العالمة التجارية رقم : 30410 
 In Class: 12في الصنف : 12 

 Date: 01/12/2016التاريخ : 2016/12/01 
الدراجات  عجالت  عن  عدا  للمركبات  العجالت   : اجل  من 
إطارات  ؛  الكهربائية  الهوائية  والدراجات  الهوائية 
عجالت  عن  عدا  عجلتين  ذات  سيارات  عجالت  السيارات؛ 

الدراجات الهوائية والدراجات الهوائية الكهربائية. 

In Respect of: Tires for vehicles except bicycle 
and electric bicycle tires; tires for automobiles; 
tires for two-wheeled motor vehicles except 
bicycle and electric bicycle tires. 

 In the name of: SUMITOMO RUBBERبأسم : سوميتومو ربير إندستريز، ليمتد 
INDUSTRIES, LTD. 

العنوان : 6-9 ، واكينوهاما - شو 3 - تشومي، تشو- كو كوبي 
- شي ، هيوغو 651-0072، اليابان 

Address: 6-9, Wakinohama-cho 3-chome, Chuo-
ku Kobe-shi, Hyogo 651-0072, Japan 

.ب  - ص  الفكرية  للملكية  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
4472 البيرة 

Address for Services:  

) 752 (

 Trade Mark No.: 30411العالمة التجارية رقم : 30411 
 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 01/12/2016التاريخ : 2016/12/01 
إلى  إضافة  وطبية  صيدالنية  مستحضرات   : اجل  من 
البشرية؛  لألغراض  وأدوية  بالصحة  العناية  مستحضرات 

منتجات غذائية للحمية معدة لغايات طبية؛

In Respect of: Pharmaceutical and medical 
preparations as well as preparations for health 
care and medicines for human purposes; 
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حمية  مواد  الطبي؛  لإلستخدام  معدة  غذائية  حمية  مواد 
والمعادن  الفيتامينات  أساسها  بالصحة  للعناية  غذائية 
دهنية  وأحماض  ودهون  وبروتينات  نزرة  وعناصر 
أو في توليفة مع بعضها؛   على حدة 

ُ
إما كل وكربوهيدرات، 

مستحضرات  فيتامينية؛  مستحضرات  غذائية؛  مكمالت 
أحماض  مستحضرات  البشري؛  لإلستخدام  نزرة  عناصر  من 
مستحضرات  معدنية؛  مكمالت  طبية؛  لغايات  أمينية 
معالجة حب الشباب؛ مستحضرات استحمام لغايات طبية؛ 
مستحضرات اختبار الحمل لالستخدام المنزلي؛ مستحضرات 
األنف؛  بخاخ  مستحضرات  باإلباضة؛  للتنبوء  المختبر  في 
لغايات  مراهم  طبية؛  لغايات  دواء  أقراص  طبية؛  سكاكر 
الكتوز؛  السكري؛  لمرضى  اصطناعية  محليات  صيدالنية؛ 
صمغ كمبودي لغايات طبية؛ غسوالت األنف؛ جل للعضالت 
مستحضرات  الشعر؛  لنمو  دوائية  مستحضرات  والمفاصل؛ 
طبية؛  لغايات  وجل  بلسم  طبية؛  لغايات  باألظافر  العناية 
مستحضرات لعالج نزالت البرد؛ ألواح مكمالت غذائية بديلة 

عن الوجبات لزيادة الطاقة؛ شاي دوائي. 

dietetic food products adapted for medical 
purposes; dietetic substances adapted for medical 
use; dietetic foodstuffs for healthcare based on 
vitamins, minerals, trace elements, protein, fats, 
fatty acids and carbohydrates, either separately or 
in combination; nutritional supplements; vitamin 
preparations; trace elements preparations for 
humans; amino acid preparations for medical 
purposes; mineral supplements; acne treatment 
preparations; bath preparations for medical 
purposes; pregnancy testing preparations for home 
use; in vitro preparations for predicting ovulation; 
nasal spray preparations; candy, medicated; 
lozenges for medical purposes; ointments for 
pharmaceutical purposes; artificial sweeteners for 
diabetics; lactose; gamboge for medical purposes; 
nasal rinses; gels for muscle and joints; medicinal 
hair growth preparations; nail care preparations 
for medical purposes; balms and gels for medical 
purposes; preparations for treating colds; 
nutritional supplement meal replacement bars for 
boosting energy; medicinal tea. 

 In the name of: C. Hedenkamp GmbH & Co. KGبأسم : سي. هيِدنكامب جي إم بي إتش آند كو. كيه جي 

-Address: Schierbusch 1,33161 Hovelhofالعنوان : شيربوش 1 , 33161 هوِفلهوف - ألمانيا 
Germany 

عنوان التبليغ : سماس للملكيه الفكريه ص.ب 219 نابلس- 
فلسطين 

Address for Services:  

) 753 (

 Trade Mark No.: 30413العالمة التجارية رقم : 30413 
 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 01/12/2016التاريخ : 2016/12/01 
إلى  إضافة  وطبية  صيدالنية  مستحضرات   : اجل  من 
البشرية؛  لألغراض  وأدوية  بالصحة  العناية  مستحضرات 
حمية  مواد  طبية؛  لغايات  معدة  للحمية  غذائية  منتجات 

غذائية معدة لإلستخدام الطبي؛

In Respect of: Pharmaceutical and medical 
preparations as well as preparations for health 
care and medicines for human purposes; dietetic 
food products adapted for medical purposes;
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الفيتامينات  أساسها  بالصحة  للعناية  غذائية  حمية  مواد 
والمعادن وعناصر نزرة وبروتينات ودهون وأحماض دهنية 
أو في توليفة مع بعضها؛   على حدة 

ُ
إما كل وكربوهيدرات، 

مستحضرات  فيتامينية؛  مستحضرات  غذائية؛  مكمالت 
أحماض  مستحضرات  البشري؛  لإلستخدام  نزرة  عناصر  من 
مستحضرات  معدنية؛  مكمالت  طبية؛  لغايات  أمينية 
معالجة حب الشباب؛ مستحضرات استحمام لغايات طبية؛ 
مستحضرات اختبار الحمل لالستخدام المنزلي؛ مستحضرات 
األنف؛  بخاخ  مستحضرات  باإلباضة؛  للتنبوء  المختبر  في 
لغايات  مراهم  طبية؛  لغايات  دواء  أقراص  طبية؛  سكاكر 
الكتوز؛  السكري؛  لمرضى  اصطناعية  محليات  صيدالنية؛ 
صمغ كمبودي لغايات طبية؛ غسوالت األنف؛ جل للعضالت 
مستحضرات  الشعر؛  لنمو  دوائية  مستحضرات  والمفاصل؛ 
طبية؛  لغايات  وجل  بلسم  طبية؛  لغايات  باألظافر  العناية 
مستحضرات لعالج نزالت البرد؛ ألواح مكمالت غذائية بديلة 

عن الوجبات لزيادة الطاقة؛ شاي دوائي. 

dietetic substances adapted for medical use; 
dietetic foodstuffs for healthcare based on 
vitamins, minerals, trace elements, protein, fats, 
fatty acids and carbohydrates, either separately or 
in combination; nutritional supplements; vitamin 
preparations; trace elements preparations for 
humans; amino acid preparations for medical 
purposes; mineral supplements; acne treatment 
preparations; bath preparations for medical 
purposes; pregnancy testing preparations for home 
use; in vitro preparations for predicting ovulation; 
nasal spray preparations; candy, medicated; 
lozenges for medical purposes; ointments for 
pharmaceutical purposes; artificial sweeteners for 
diabetics; lactose; gamboge for medical purposes; 
nasal rinses; gels for muscle and joints; medicinal 
hair growth preparations; nail care preparations 
for medical purposes; balms and gels for medical 
purposes; preparations for treating colds; 
nutritional supplement meal replacement bars for 
boosting energy; medicinal tea. 

 In the name of: C. Hedenkamp GmbH & Co. KGبأسم : سي. هيِدنكامب جي إم بي إتش آند كو. كيه جي 

-Address: Schierbusch 1,33161 Hovelhofالعنوان : شيربوش 1 , 33161 هوِفلهوف - ألمانيا 
Germany 

عنوان التبليغ : سماس للملكيه الفكريه ص.ب 219 نابلس- 
فلسطين 

Address for Services:  

) 754 (

 Trade Mark No.: 30415العالمة التجارية رقم : 30415 
 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 04/12/2016التاريخ : 2016/12/04 
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غير  والمشروبات  والغازية  المعدنية  المياه   : اجل  من 
المشروبات  الفاكهة،  عصائر  و  مشروبات  األخرى،  الكحولية 

السكرية وغيرها من المستحضرات لعمل المشروبات. 

In Respect of: Mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic drinks, fruit drinks and fruit 
juices, syrups and other preparation for making 
.beverages 

 In the name of: Alarabia Company forبأسم : 
Manufacturing Carbonated Drink and Juices 

 Address: Alzarqa, Jordanالعنوان : الزرقاء ، المملكة األردنية الهاشمية 

.ب  - ص  الفكرية  للملكية  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
4472 البيرة 

Address for Services:  

تشتمل العالمة على الحماية باللون االزرق واالخضر واالصفر والبنفسجي والبرتقالي واالحمر واالبيض 

) 755 (

 Trade Mark No.: 30416العالمة التجارية رقم : 30416 
 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 04/12/2016التاريخ : 2016/12/04 
غير  والمشروبات  والغازية  المعدنية  المياه   : اجل  من 
المشروبات  الفاكهة،  عصائر  و  مشروبات  األخرى،  الكحولية 

السكرية وغيرها من المستحضرات لعمل المشروبات. 

In Respect of: Mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic drinks, fruit drinks and fruit 
juices, syrups and other preparation for making 
.beverages 

 In the name of: Alarabia Company forبأسم : 
Manufacturing Carbonated Drink and Juices 

 Address: Alzarqa, Jordanالعنوان : الزرقاء ، المملكة األردنية الهاشمية 

.ب  - ص  الفكرية  للملكية  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
4472 البيرة 

Address for Services:  

تشتمل العالمة على الحماية باللون االزرق واالخضر واالصفر واالحمر واالبيض 
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) 756 (

 Trade Mark No.: 30417العالمة التجارية رقم : 30417 
 In Class: 18في الصنف : 18 

 Date: 05/12/2016التاريخ : 2016/12/05 
من اجل : السلع الجلدية الصغيرة؛ الجلود المدبوغة، الجلود 
لحمل  حقائب  جلدية،  غير  وحقائب  المقلدة  المدبوغة 
السفرية  الحقائب  الظهر،  أنواع حقائب  كافة األشياء و كل 

والمظالت. 

In Respect of: Small leather goods; leather, 
imitation leather and non-leather bags, carry 
all bags and all type of backpacks; luggage and 
umbrellas. 

 In the name of: Perry Ellis International Groupبأسم : بيري إليس انترناشونال جروب هولدنج ليمتيد 
Holdings Limited 

الخامس، إيست  الطابق  : مونتاج ستيرلنج سينتر،  العنوان 
باي ستريت، ناسو، الباهامس 

Address: Montague Sterling Center, 5th Floor, 
East Bay Street, Nassau, Bahamas 

للخدمات  اتقان   - عساف  مهند  المحامي   : التبليغ  عنوان 
- ط3 /ص.ب  التجاري  الله  رام  برج   - الله  رام   - االستشارية 

 2334

Address for Services:  

) 757 (

 Trade Mark No.: 30418العالمة التجارية رقم : 30418 
 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 05/12/2016التاريخ : 2016/12/05 
 In Respect of: .Clothing, footwear and headgearمن اجل : المالبس، لباس القدم وأغطية الرأس. 
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 In the name of: Perry Ellis International Groupبأسم : بيري إليس انترناشونال جروب هولدنج ليمتيد 
Holdings Limited 

الخامس، إيست  الطابق  : مونتاج ستيرلنج سينتر،  العنوان 
باي ستريت، ناسو، الباهامس 

Address: Montague Sterling Center, 5th Floor, 
East Bay Street, Nassau, Bahamas 

للخدمات  اتقان   - عساف  مهند  المحامي   : التبليغ  عنوان 
- ط3 /ص.ب  التجاري  الله  رام  برج   - الله  رام   - االستشارية 

 2334

Address for Services:  

) 758 (

 Trade Mark No.: 30419العالمة التجارية رقم : 30419 
 In Class: 18في الصنف : 18 

 Date: 05/12/2016التاريخ : 2016/12/05 
من اجل : السلع الجلدية الصغيرة؛ الجلود المدبوغة، الجلود 
لحمل  حقائب  جلدية،  غير  وحقائب  المقلدة  المدبوغة 
السفرية  الحقائب  الظهر،  أنواع حقائب  كافة األشياء و كل 

والمظالت. 

In Respect of: Small leather goods; leather, 
imitation leather and non-leather bags, carry 
all bags and all type of backpacks; luggage and 
umbrellas. 

 In the name of: Perry Ellis International Groupبأسم : بيري إليس انترناشونال جروب هولدنج ليمتيد 
Holdings Limited 

الخامس، إيست  الطابق  : مونتاج ستيرلنج سينتر،  العنوان 
باي ستريت، ناسو، الباهامس 

Address: Montague Sterling Center, 5th Floor, 
East Bay Street, Nassau, Bahamas 

للخدمات  اتقان   - عساف  مهند  المحامي   : التبليغ  عنوان 
- ط3 /ص.ب  التجاري  الله  رام  برج   - الله  رام   - االستشارية 

 2334

Address for Services:  

اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

) 759 (

 Trade Mark No.: 30420العالمة التجارية رقم : 30420 
 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 05/12/2016التاريخ : 2016/12/05 
 In Respect of: .Clothing, footwear and headgearمن اجل : المالبس، لباس القدم وأغطية الرأس. 
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 In the name of: Perry Ellis International Groupبأسم : بيري إليس انترناشونال جروب هولدنج ليمتيد 
Holdings Limited 

الخامس، إيست  الطابق  : مونتاج ستيرلنج سينتر،  العنوان 
باي ستريت، ناسو، الباهامس 

Address: Montague Sterling Center, 5th Floor, 
East Bay Street, Nassau, Bahamas 

للخدمات  اتقان   - عساف  مهند  المحامي   : التبليغ  عنوان 
- ط3 /ص.ب  التجاري  الله  رام  برج   - الله  رام   - االستشارية 

 2334

Address for Services:  

اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

) 760 (

 Trade Mark No.: 30421العالمة التجارية رقم : 30421 
 In Class: 7في الصنف : 7 

 Date: 05/12/2016التاريخ : 2016/12/05 
الطعام  تحصير  مجال  في  لإلستعمال  خالطات   : اجل  من 

والشراب. 
In Respect of: Blenders for use in the field of 
food and drink preparation. 

 In the name of: BlendTec,Incبأسم : بليند تيك، أي ان سي 

 ،84058 يوتا  أوريم،  1680 ويست،  1206 ساوث   : العنوان 
الواليات المتحدة األمريكية 

Address: 1206 South 1680 West, Orem, Utah 
84058, U.S.A 

للخدمات  اتقان   - عساف  مهند  المحامي   : التبليغ  عنوان 
- ط3 /ص.ب  التجاري  الله  رام  برج   - الله  رام   - االستشارية 

 2334

Address for Services:  

) 761 (

 Trade Mark No.: 30422العالمة التجارية رقم : 30422 
 In Class: 12في الصنف : 12 

 Date: 06/12/2016التاريخ : 2016/12/06 
 In Respect of: Cut brake carsمن اجل : قطع فرامل سيارات 
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بأسم : شركة واصف الحج احمد عامر الستيراد وتوزيع قطع 
غيار السيارات 

In the name of: sharikit al wasef al haj ahmad 
amer lesterad o tawze›e keta›a ghayar al sayarat 

 :Addressالعنوان : المخفيه - نابلس - فلسطين 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : المخفيه - نابلس - فلسطين 

) 762 (

 Trade Mark No.: 30424العالمة التجارية رقم : 30424 
 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 06/12/2016التاريخ : 2016/12/06 
االعمال  وتوجيه  وادارة  واالعالن  الدعاية  خدمات   : اجل  من 

وتفعيل النشاط المكتبي 
In Respect of: Advertising; business management; 
business administration; office functions. 

 In the name of: Sharekat Spring Lilahziyaبأسم : شركة سبرنج لألحذية واالزياء مساهمة خصوصية 
Walazya› Mosahama Khososiya 

 Address: Ramallah Alshar›e Alraeseالعنوان : رام الله الشارع الرئيسي 

Address for Services:   Ramallah Alshar›e Alraeseعنوان التبليغ : رام الله الشارع الرئيسي 

) 763 (

 Trade Mark No.: 30425العالمة التجارية رقم : 30425 
 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 07/12/2016التاريخ : 2016/12/07 
من  المصنوعة  والمنتجات  المقوى  والورق  الورق   : اجل  من 
مواد  المطبوعات   ، اخرى  فئات  في  واردة  وغير  المواد  هذه 
تجليد الكتب ، الصور الفوتوغرافية، القرطاسية مواد اللصق 
المستعملة في القرطاسية او لغايات منزلية، ومواد الفنانين 
فراشي الدهان او التلوين ، االالت الكاتبة واللوازم المكتبية 

)عدا االثاث(،    مواد التوجيه والتدريس )عدا االجهزة(، 

In Respect of: Paper, cardboard and goods made 
from the materials, not included in other classes; 
printed matter; bookbinding material; photoghraphs; 
stationery; adhesives for stationary or house hold 
purpose ; artists› materials; paint brushes; typewriters 
and office requisites (exept furniture);
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 ، الواردة في فئات اخرى(  البالستيكية )غير  التغليف  مواد 
حروف الطباعة ، الكليشيهات )الراسمات(. 

instructional and teaching material (exept apparatus): 
plastic material for packaging (not included in other 
classes); printers› type; printing blocks. 

 In the name of: mohamad khaled mohamadبأسم : محمد خالد محمد عليان 
alayyan 

 Address: Amman, Jordanالعنوان : عمان، االردن 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : البيرة شارع االرسال عمارة التايجر ط7 

) 764 (

 Trade Mark No.: 30426العالمة التجارية رقم : 30426 
 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 07/12/2016التاريخ : 2016/12/07 
االعمال  وتوجيه  وادارة  واالعالن  الدعاية  خدمات   : اجل  من 

وتفعيل النشاط المكتبي 
In Respect of: Advertising: business management: 
business administration : office function 

 In the name of: mohamad khaled mohamadبأسم : محمد خالد محمد عليان 
alayyan 

 Address: Amman, Jordanالعنوان : عمان، االردن 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : البيرة شارع االرسال عمارة التايجر ط7 

) 765 (

 Trade Mark No.: 30427العالمة التجارية رقم : 30427 
 In Class: 41في الصنف : 41 

 Date: 07/12/2016التاريخ : 2016/12/07 
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نصوص  نشر  والتعليم،  التربية  عن  معلومات   : اجل  من 
نصائح  المهني  التوجيه  واإلعالن،  الدعاية  بخالف نصوص 

تعليمية أو تدريبية 

In Respect of: Information-Education, 
Publication of Texts, other than publicity texts, 
vocational guidance (education and training 
advice) 

-In the name of: Mo›assasat Abdel Mohsin Alبأسم : مؤسسة عبد المحسن القطان 
Qattan 

فلسطين  الله/  رام  الماصيون  الجهاد.  شارع   22  : العنوان 
ص.ب 2276 رام الله/فلسطين 

Address: 22 Sharie Al-Jihad Al-Masyoun-
Ramallah/ Felestine P.O. Box 2276 Ramallah/
Felestine 

الله/  رام  الماصيون  الجهاد.  شارع   22  : التبليغ  عنوان 
فلسطين ص.ب 2276 رام الله/فلسطين 

Address for Services:   22 Sharie Al-Jihad Al-
Masyoun-Ramallah/ Felestine P.O. Box 2276 
Ramallah/Felestine
مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات ذات االستخدام 

العام بمعزل عن العالمة 

) 766 (

 Trade Mark No.: 30431العالمة التجارية رقم : 30431 
 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 07/12/2016التاريخ : 2016/12/07 
 In Respect of: food starch glocoseمن اجل : نشا الطعام غلوكوز 

 In the name of: Shareket abou zeinah al tegareaبأسم : شركة ابو زينه التجارية 

 Address: Alkhaleil al-salam street- almskobeaالعنوان : الخليل-شارع السالم - المسكوبيه ت2229468 

المسكوبيه   - السالم  الخليل-شارع   : التبليغ  عنوان 
ت2229468 

Address for Services:   Alkhaleil al-salam street- 
almskobea
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) 767 (

 Trade Mark No.: 30432العالمة التجارية رقم : 30432 
 In Class: 41في الصنف : 41 

 Date: 07/12/2016التاريخ : 2016/12/07 
، تنظيم وادارة   ) )للتربية والتعليم  : االكاديميات  من اجل 
الحلقات الدراسية ، تنظيم وادارة ورشات العمل )تدريب( ، 
نشر الكتب ، التمرين )التدريب( ، دورات دراسية بالمراسلة ، 
االمتحانات التعليمية ، خدمات التربية والتعليم ، معلومات 

عن التربية والتعليم ، خدمات التدريس 

In Respect of: Academies [education], Arranging 
and conducting of colloquiums , Arranging 
and conducting of workshops [training] , 
Books (Publication of ) , Coaching [training] 
, Correspondence courses , Educational 
examination , Educational services , Information 
(Education) , Instruction services 

مساهمة  اللغات  لتعليم  الين  اون  انجلش  شركة   : بأسم 
خصوصية 

In the name of: Sharekat English Online Letaleem 
Allguat/ Mosahama Khososiya 

 Address: Anata Alquds- Alquds Moul- Amaret Alqeriالعنوان : عناتا القدس القدس مول عمارة القري 

 Address for Services:   Anata Alquds- Alqudsعنوان التبليغ : عناتا القدس القدس مول عمارة القري 
Moul- Amaret Alqeri
مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات ذات االستخدام 

العام بمعزل عن العالمة 

) 768 (

 Trade Mark No.: 30433العالمة التجارية رقم : 30433 
 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 08/12/2016التاريخ : 2016/12/08 
 In Respect of: shoes and clothesمن اجل : االحذية والمالبس 

 In the name of: sharikat magmoaat al zaghalبأسم : شركة مجموعة الزغل لالستثمار 
listithmar 
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 Address: al khalilالعنوان : الخليل الحاووز دوار التحرير 

Address for Services:   al khalilعنوان التبليغ : الخليل الحاووز دوار التحرير 

) 769 (

 Trade Mark No.: 30434العالمة التجارية رقم : 30434 
 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 08/12/2016التاريخ : 2016/12/08 
 In Respect of: shoes and clothesمن اجل : االحذية والمالبس 

 In the name of: sharikat magmoaat al zaghal listithmarبأسم : شركة مجموعة الزغل لالستثمار 

 Address: al khalilالعنوان : الخليل الحاووز دوار التحرير 

Address for Services:   al khalilعنوان التبليغ : الخليل الحاووز دوار التحرير 

) 770 (

 Trade Mark No.: 30435العالمة التجارية رقم : 30435 
 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 08/12/2016التاريخ : 2016/12/08 
والتابيوكا  واألرز  والكاكاو  والسكر  والشاي  البن   : اجل  من 
والساجور، وما يقوم مقام البن، المتة- الدقيق والمستحضرات 
المصنوعة من الحبوب– الخبز والكعك والفطائر والحلويات– 
مقبالت  غذائية–  مساحيق  الخبيز–  ومسحوق  الخميرة 
غذائية– الحالوة والطحينة- على المثلجات– الثلج– البوظة- 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, 
rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and 
preparations made from cereals, bread, pastry 
and confectionery,ices; honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt, mustard; vinegar,sauces 
(condiments); spices; ice 
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عسل النحل والعسل األسود- على الملح– الخردل– الفلفل– 
والمغطسات  الشوكوالته  الصلصة-  الخل–  التوابل– 
العلكة–  السكاكر–  ملبسة-  شوكوالته  حبوب  والبسكويت– 
الراحة– مصاص األطفال– ملبس– قضامة سكرية– فوندان.

 In the name of: mahran shoman mohamad alkhateebبأسم : مهران شومان محمد الخطيب 

 Address: Alezaria/ras kobsa/bjaneb albank alarabiالعنوان : العيزرية /راس كبسة/بجانب الببنك العربي 

 Address for Services:   Alezaria/ras kobsa/bjanebعنوان التبليغ : العيزرية /راس كبسة/بجانب الببنك العربي 
albank alarabi

) 771 (

 Trade Mark No.: 30436العالمة التجارية رقم : 30436 
 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 08/12/2016التاريخ : 2016/12/08 
 In Respect of: Washing powderمن اجل : مسحوق غسيل 

 In the name of: Ezz Edin Mahmoud Kamel Atatraبأسم : عز الدين محمود كامل عطاطرة 

 Address: Ya`bad -near Municipalityالعنوان : يعبد بالقرب من البلدية جوال رقم 0599589941 

رقم  جوال  البلدية  من  بالقرب  يعبد   : التبليغ  عنوان 
 0599589941

Address for Services:   Ya`bad -near Municipality

مالحظة : ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات ذات االستخدام العام بمعزل 
عن العالمة 

) 772 (

 Trade Mark No.: 30437العالمة التجارية رقم : 30437 
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 In Class: 30في الصنف : 30 
 Date: 08/12/2016التاريخ : 2016/12/08 

من اجل : القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية، االرز 
من  المصنوعة  والمستحضرات  الدقيق  والساغو،  ،التابيكو 
الحبوب، الخبز والفطائر والحلويات، الحلويات المثلجة، عسل 
الملح،  الخبيز،  ومسحوق  الخميرة  االسود،  والعسل  النحل 
البهارات،  البهارات،  )التوابل(،  والصلصات  الخل  الخردل، 

الثلج 

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

 In the name of: Sharekat sea level lal isterad walبأسم : شركة سي ليفيل لالستيراد والتسويق 
tasweeq 

 Address: RAMALLAHالعنوان : رام الله 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : البيرة شارع االرسال عمارة التايجر ط7 

) 773 (

 Trade Mark No.: 30438العالمة التجارية رقم : 30438 
 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 08/12/2016التاريخ : 2016/12/08 
 In Respect of: COFFEEمن اجل : القهوة 

 In the name of: SAED M S ALHELALIبأسم : سائد محمد سلمان الهاللي 

 Address: AL KHALIL TARQOMYEHالعنوان : الخليل -ترقوميا- العقبة 

 Address for Services:   AL KHALILعنوان التبليغ : الخليل -ترقوميا- العقبة 
TARQOMYEH

) 774 (

 Trade Mark No.: 30442العالمة التجارية رقم : 30442 
 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 12/12/2016التاريخ : 2016/12/12 
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األرز؛  الصناعية؛  والقهوة  الكاكاو  الشاي،  القهوة،   : من اجل 
من  المصنوعة  والمستحضرات  الدقيق  والساغو؛  التابيوكا 
القابلة  المثلجات  والحلويات؛  المعجنات  الخبز،  الحبوب؛ 
، مسحوق  الخميرة  الدبس؛ مسحوق  العسل،  السكر،  لألكل؛ 
البهارات؛  )توابل(؛  الصلصات  الخل،  الخردل؛  الملح؛  الخبيز؛ 
المقرمشات،  البسكويت،  الشوكوالتة،  الحلويات،  الثلج؛ 
كعكة  بالحليب،  الشوكوال  والرقيق،  الهش  البسكويت 
الفواكه الصغيرة، الكعك، الشوكوال والحلويات مع الكراميل. 
الخفيفة  الوجبات  لألكل.  القابلة  المثلجات  البوظة،  العلكة. 
رقائق  المطحون،  الشوفان  البوشار،  الحبوب،  أساسها  التي 
البشري،  لالستهالك  المعالج  القمح  اإلفطار،  حبوب  الذره، 
المعالج  الشوفان  البشري،  لالستهالك  المطحون  الشعير 
لالستهالك البشري، جاودار معالج لالستهالك البشري، األرز. 

In Respect of: Coffee, tea, cocoa and artificial 
coffee; rice; tapioca and sago; flour and 
preparations made from cereals; bread, pastries 
and confectionery; edible ices; sugar, honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; 
vinegar, sauces (condiments); spices; ice; 
Confectionery, chocolates, biscuits, crackers, 
wafers, milk compound chocolate, tarts, cakes, 
chocolate and confectioneries with caramel. 
Chewing gums. Ice-cream, edible ices. 
Cereal-based snack food, popcorn, crushed 
oats, corn chips, breakfast cereals, processed 
wheat for human consumption, crushed barley 
for human consumption, processed oats for 
human consumption, processed rye for human 
consumption, rice. 

بأسم : سولين سيكوالتا جيدا سانايي في تيكاريت أنونيم 
سيركيتي 

In the name of: SOLEN CIKOLATA GIDA 
SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI 

83412 نولو كادي  بولغيسي  أورغانايز سانايي   .  : العنوان 
رقم:4 سيهيتكاميل غازيانتيب ، تركيا 

Address: 4. Organize Sanayi Bolgesi, 83412 Nolu 
Cad., No: 4, Sehitkamil Gaziantep TURKIYE 

.ب  - ص  الفكرية  للملكية  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
4472 البيرة 

Address for Services:  

) 775 (

 Trade Mark No.: 30443العالمة التجارية رقم : 30443 
 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 12/12/2016التاريخ : 2016/12/12 
 In Respect of: chicken soupمن اجل : شوربة دجاج 

 In the name of: sharekt abass bwaqnh w ikhwnhبأسم : شركة عباس بواقنة واخوانه للتجارة العامة 
laltejarh alameh 

 Address: tolkarmالعنوان : طولكرم 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : جنين - شارع ابو بكر مقابل البنك العربي 
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) 776 (

 Trade Mark No.: 30444العالمة التجارية رقم : 30444 
 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 12/12/2016التاريخ : 2016/12/12 
االعمال  وتوجيه  وادارة  واالعالن  الدعاية  خدمات   : اجل  من 

وتفعيل النشاط المكتبي 
In Respect of: Advertising; business management; 
business administration; office functions 

 In the name of: Baher Mahmoud Abdallahبأسم : باهر محمود عبد الله ريان 
Rayyan 

 Address: Ramallah Shar›e Alersalالعنوان : رام الله شارع االرسال 

Address for Services:   Ramallah Shar›e Alersalعنوان التبليغ : رام الله شارع االرسال 

) 777 (

 Trade Mark No.: 30445العالمة التجارية رقم : 30445 
 In Class: 31في الصنف : 31 

 Date: 13/12/2016التاريخ : 2016/12/13 
 In Respect of: chestnutsمن اجل : الكستناء 

 In the name of: al karmel fruit and vegetablesبأسم : شركة الكرمل للخضار والفواكة 
company 

 Address: hebronالعنوان : الخليل السوق المركزي للخضار 0599340155 

للخضار  المركزي  السوق  الخليل   : التبليغ  عنوان 
 0599340155

Address for Services:   hebron
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) 778 (

 Trade Mark No.: 30446العالمة التجارية رقم : 30446 
 In Class: 38في الصنف : 38 

 Date: 13/12/2016التاريخ : 2016/12/13 
 In Respect of: radio and tv broadcasting servicesمن اجل : خدمات البث االذاعي والتلفزيوني 

 In the name of: hebron universityبأسم : جامعة الخليل 

 Address: al khalilالعنوان : الخليل حي الجامعة 

Address for Services:   al khalilعنوان التبليغ : الخليل حي الجامعة 

) 779 (

 Trade Mark No.: 30447العالمة التجارية رقم : 30447 
 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 13/12/2016التاريخ : 2016/12/13 
والمساحية  والمالحية  العلمية  واالدوات  االجهزة   : اجل  من 
والسينمائي  الفوتوغرافي  التصوير  وادوات  واجهزة 
الوزن  قياس  وادوات  واجهزة  البصرية  واالدوات  واالجهزة 
والتعليم  واالنقاذ  )االشراف(  والمراقبة  واالشارة  والقياس 
،اجهزة وادوات لوصل او فتح او تحويل او تكثيف او تنظيم 
او التحكم في الطاقة الكهربائية ، اجهزة تسجيل او ارسال 
مغناطيسيه  بيانات  ،حامالت  الصور  او  الصوت  نسخ  او 
التي  لالجهزة  واليات  الية  بيع  ماكينات   ، تسجيل  ،اقراص 
تعمل بقطع النقد ،االت تسجيل النقد ، االت حاسبة، معدات 

واجهزة حاسوبية لمعالجة البيانات، اجهزة اخماد النيران .

In Respect of: Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, 
weighing (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus 
and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or 
controling electricity; apparatus for recording, 
transmision or reproduction of sound or images, 
magnetic data carriers, recording discs; automatic 
vending machines and mechanisms for coins-
operated apparatus; cash registers,



4822017/4/26 العـدد الثامن عشر

calculating machines, data processing equipment 
and computers; fire-extinguishing apparatus 

بأسم : شركة ماستير سيف للكمبيوتر والتكنولوجيا /عادية 
عامة 

In the name of: sharikat master sef lelcomputer 
oaltocnologia/adia aama 

 Address: nablus- shareالعنوان : نابلس - -شارع فيصل-تلفون0599876101 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : نابلس-الدوار - تلفون 0599391716 

) 780 (

 Trade Mark No.: 30448العالمة التجارية رقم : 30448 
 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 13/12/2016التاريخ : 2016/12/13 
 In Respect of: Pharmaceutical preparations andمن اجل : مستحضرات ومواد صيدالنية. 

.substances 
 In the name of: AstraZeneca ABبأسم : أسترازينيكا آ بي 

 Address: SE-151 85 S?dert?lje, Swedenالعنوان : أس إي - 85 151 سوديرتالجي، السويد 

.ب  - ص  الفكرية  للملكية  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
4472 البيرة 

Address for Services:  

) 781 (

 Trade Mark No.: 30449العالمة التجارية رقم : 30449 
 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 13/12/2016التاريخ : 2016/12/13 
 In Respect of: Pharmaceutical preparations andمن اجل : مستحضرات ومواد صيدالنية. 

.substances 
 In the name of: AstraZeneca ABبأسم : أسترازينيكا آ بي 

 Address: SE-151 85 S?dert?lje, Swedenالعنوان : أس إي - 85 151 سوديرتالجي، السويد 

.ب  - ص  الفكرية  للملكية  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
4472 البيرة 

Address for Services:  
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) 782 (

 Trade Mark No.: 30450العالمة التجارية رقم : 30450 
 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 13/12/2016التاريخ : 2016/12/13 
 .In Respect of: Body lotions and creamsمن اجل : مستحضرات سائلة وكريمات للجسم. 

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

العنوان : شركة من نيوجيرسي، ون جونسون اند جونسون 
بالزا، نيو برانزويك، نيو جيرسي، 08933، الواليات المتحدة 

االمريكية 

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

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

Address for Services:  

) 783 (

 Trade Mark No.: 30451العالمة التجارية رقم : 30451 
 In Class: 45في الصنف : 45 

 Date: 13/12/2016التاريخ : 2016/12/13 
 .In Respect of: Legal servicesمن اجل : الخدمات القانونية. 

 In the name of: Baker & McKenzie LLPبأسم : بيكر اند ميكنزي ال ال بي 

 ،5000 سوت  ستريت،  راندولف  إيست   300  : العنوان 
شيكاغو، الينوي 60601، الواليات المتحدة االمريكية 

Address: 300 East Randolph Street, Suite 5000, 
Chicago, IL 60601, U.S.A. 

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

Address for Services:  

) 784 (

 Trade Mark No.: 30452العالمة التجارية رقم : 30452 
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 In Class: 41في الصنف : 41 
 Date: 13/12/2016التاريخ : 2016/12/13 

العمل  الدراسية وورشات  الحلقات  : تنظيم وادارة  من اجل 
القابلة  غير  االنترنت  عبر  والندوات  التدريبية  والدورات 
غير  االلكترونية  المنشورات  القانون،  مجال  في  للتنزيل 
وكتب  اخبارية  نشرات  شكل  على  تكون  للتنزيل  القابلة 
ونشرات  ارشاد  وكتيبات  تعليمات  وكتيبات  وكتيبات 

ومنشورات في مجال القانون. 

In Respect of: Arranging and conducting 
seminars, workshops, training courses and non-
downloadable webinars in the field of law; non-
downloadable electronic publications in the nature 
of newsletters, books, booklets, manuals, guides, 
pamphlets, and brochures in the field of law. 

 In the name of: Baker & McKenzie LLPبأسم : بيكر اند ميكنزي ال ال بي 

 ،5000 سوت  ستريت،  راندولف  إيست   300  : العنوان 
شيكاغو، الينوي 60601، الواليات المتحدة االمريكية 

Address: 300 East Randolph Street, Suite 5000, 
Chicago, IL 60601, U.S.A. 

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

Address for Services:  

) 785 (

 Trade Mark No.: 30453العالمة التجارية رقم : 30453 
 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 13/12/2016التاريخ : 2016/12/13 
من اجل : المنشورات المطبوعة وتحديدا النشرات االخبارية 
والكتب والكتيبات وكتيبات التعليمات وكتيبات االرشادات 

والكراسات والنشرات في مجال القانون. 

In Respect of: Printed publications, namely 
newsletters, books, booklets, manuals, guides, 
pamphlets and brochures in the field of law. 

 In the name of: Baker & McKenzie LLPبأسم : بيكر اند ميكنزي ال ال بي 

 ،5000 سوت  ستريت،  راندولف  إيست   300  : العنوان 
شيكاغو، الينوي 60601، الواليات المتحدة االمريكية 

Address: 300 East Randolph Street, Suite 5000, 
Chicago, IL 60601, U.S.A. 

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

Address for Services:  

) 786 (

 Trade Mark No.: 30454العالمة التجارية رقم : 30454 
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 In Class: 9في الصنف : 9 
 Date: 13/12/2016التاريخ : 2016/12/13 

الستخدامها  للتنزيل  المعدة  الحاسوب  برامج   : اجل  من 
الوصول  لتمكين  المحمول  الهاتف  أجهزة  تطبيقات  في 

للمعلومات في مجال القانون. 

In Respect of: Downloadable computer software 
for use in applications for mobile devices 
enabling access to information in the field of law. 

 In the name of: Baker & McKenzie LLPبأسم : بيكر اند ميكنزي ال ال بي 

 ،5000 سوت  ستريت،  راندولف  إيست   300  : العنوان 
شيكاغو، الينوي 60601، الواليات المتحدة االمريكية 

Address: 300 East Randolph Street, Suite 5000, 
Chicago, IL 60601, U.S.A. 

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

Address for Services:  

) 787 (

 Trade Mark No.: 30455العالمة التجارية رقم : 30455 
 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 14/12/2016التاريخ : 2016/12/14 
 In Respect of: nutsمن اجل : المكسرات 

 In the name of: RAYAN HUSAM AHMADبأسم : ريان حسام احمد ريان 
RAYAN 

 Address: NABLUS - asera al shmalya. TELالعنوان : نابلس - عصيره الشماليه - تلفون : 0599111777 
0599111777 

 : تلفون   - الشماليه  عصيره   - نابلس   : التبليغ  عنوان 
 0599111777

Address for Services:   NABLUS - asera al 
shmalya. TEL 0599111777

) 788 (

 Trade Mark No.: 30456العالمة التجارية رقم : 30456 
 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 14/12/2016التاريخ : 2016/12/14 
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 In Respect of: spicesمن اجل : البهارات 

 In the name of: amro adel ahmad amroبأسم : عمرو عادل احمد عمرو 

 Address: al khalilالعنوان : الخليل سنجر خلة مناع 

Address for Services:   al khalilعنوان التبليغ : الخليل سنجر خلة مناع 

) 789 (

 Trade Mark No.: 30458العالمة التجارية رقم : 30458 
 In Class: 3في الصنف : 3 

 Date: 14/12/2016التاريخ : 2016/12/14 
 In Respect of: DETERGENTمن اجل : منظفات 

 In the name of: MAHMOUD MOHAMMADبأسم : محمود محمد محمود ابو عرام 
MAHMOUD ABU IRAM 

 Address: AL KARMEL TATTAالعنوان : الخليل يطا الكرمل 

Address for Services:   AL KARMEL TATTAعنوان التبليغ : الخليل يطا الكرمل 

) 790 (

 Trade Mark No.: 30460العالمة التجارية رقم : 30460 
 In Class: 20في الصنف : 20 

 Date: 15/12/2016التاريخ : 2016/12/15 
)غير  والبضائع  الصور  إطارات  المرايا,  األثاث,   : اجل  من 
والفلين  الخشب  من  المصنوعة  أخرى(  فئات  في  المدرجة 
والقصب و الخوص و القرن و العظام و العاج و عظمة الحوت و 
الكهرمان و الصدف و العنبر و اللؤلؤ و االسبيوليت والبدائل 
لالستخدام  مراوح  البالستيك؛  من  أو  المواد،  هذه  لكل 
الستائر؛  حلقات  الوسائد؛  كهربائية؛  الغير  الشخصي 
المقاعد  المنصات؛  الخزائن؛  المعدن؛  من  وليس  المسامير، 
]األثاث[؛ أسطح الطاوالت، إطارات التطريز, الصناديق، الغير 

مصنوعة من المعدن؛ اللوحات )األثاث(,

In Respect of: Furniture, mirrors, picture 
frames; goods (not included in other classes) 
of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, 
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-
pearl, meerschaum and substitutes for all these 
materials, or of plastics; fans for personal use, 
non-electric; pillows; curtain rings; dowels, not of 
metal; cupboards; lecterns; benches [furniture]; 
table tops; embroidery frames; bins, not of metal;
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مساند الرأس ]األثاث[؛ صناديق من الخشب أو البالستيك؛ 
الرفوف؛  ]األثاث[؛  العربات  و  األسرة  و  األلعاب  صناديق 
حوامل الفرشاة؛ السالل الغير مصنوعة من المعدن؛ الوسائد؛ 
المراتب؛ صناديق األدراج؛ ستائرالخيزران، حماالت ؛ األرائك؛ 
أغطية  ]األثاث[؛  خزائن  العرض؛  منصات  ]األثاث[؛  رفوف 
المالبس ]تخزين[؛ كسوة األقمشة ]خزانة[؛ تجهيزات األثاث 
المصنوعة من غير المعدن ؛ تجهيزات األسرة المصنوعة من 
غير المعدن ؛ تجهيزات األبواب المصنوعة من غير المعدن 
الكراسي  ؛  المعدن  غير  من  المصنوعة  النوافذ  تجهيزات  ؛ 
المريحة القابلة للطي؛ الزهريات ]األثاث[؛ أزياء طاوالت بريدج 
األجراس  ]ديكور[؛  النقالة  الهواتف  و  الموائد  طاوالت  و 
أو  والشمع  والجص  الخشب  من  الفنية  األعمال  ]ديكور[؛ 
للمواليد،  األلعاب  صناديق  ؛  المظالت  البالستيك؛حوامل 
المكاتب؛  القبعات؛  شماعات  المعاطف؛  وحوامل  شماعات 
أرفف المجالت، حقائب النوم للتخييم؛ الكراسي ]المقاعد[؛و 
المقاعد  المفاتيح؛  عالقات  األرائك،  بذراعين,  الكراسي 
كراسي  القنينة؛  سدادات  المواليد؛  مشايات  الطويلة؛ 
منسوجة؛  مواد  من  ليست  الستائر  حامالت  لألطفال؛  األكل 
وسائد الهواء ليست لألغراض الطبية؛ مساند الهواء ليست 
الطبية؛  لألغراض  ليست  الهواء  مراتب  الطبية؛  لألغراض 
وسائد  الحيوانات،  قرون  األصفر؛  الكهرمان  الدرج؛  قضبان 
الحيوانات األليفة؛ األسرة للحيوانات األليفة المنزلية؛ بيوت 
للحيوانات األليفة المنزلية؛ مخالب )حيوان(؛ حوافر الحيوان؛ 
هياكل األسرة من الخشب أو الخيزران؛ سالل صيد األسماك؛ 
المقاعد العكسية غير المصنوعة من المعدن ؛ مقاعد العمل؛ 
أرفف المكتبات؛ فواصل األرفف غير المصنوعة من المعدن 
؛ بكرات من الخشب للحرير والغزل و الحبال؛ إطارات القوارير 
والشمع  الخشب  تماثيل  الجانبية؛  األلواح  الخشب؛  من 
والجبس أو البالستيك؛ شماعات المالبس، صناديق الرسائل 
]األثاث[؛  القواعد  أو  الحوامل  الطوب؛  أو  المعدن  من  ليست 
الخزائن؛ المفارش ما عدا الكتان؛ األسرة الهيدروستاتيكية 
غيرالمعدن؛  من  األسرة  عجالت  ؛  الطبية  لألغراض  ليست 
المطوية[؛  ]المواد  القصب  األرائك؛  القفز؛  مراتب  و  فرشات 
منصات التحميل غير المصنوعة من المعدن ؛ أرقام المنازل 
 ، الملفات  لحفظ  خزائن  المضيئة؛  غير  و  المعدن  غير  من 
مجسمات الشمع و القش و و السالت الكبيرة ]سالل[؛ لوحات 
االنارة المنزلية, سدادات القنينة من غير المعدن، السدادات 
من غير المعدن للحاويات؛ وأرفف خزانات الملفات ]األثاث[؛ 
الحاويات ليست من المعدن ]التخزين والنقل[؛ سدادات من 
الستائر؛  بكرات  الستائر؛  قضبان  الستائر؛  سنانير  الفلين؛ 
قضبان الستائر؛ حاويات التعبئة والتغليف من البالستيك 
من  تماثيل  األدوية؛  خزانات  المعدن؛  من  وليس  ]ساللم[، 

الخشب والجص، الشمع أو البالستيك؛

screens [furniture]; head-rests [furniture]; bins 
of wood or plastic; chests for toys; beds; trolleys 
[furniture]; bottle racks; brush mountings; 
baskets, not of metal; cushions; mattresses; chests 
of drawers; bamboo curtains; cradles; divans; 
racks [furniture]; display stands; index cabinets 
[furniture]; garment covers [storage]; covers for 
clothing [wardrobe]; furniture fittings, not of 
metal; bed fittings, not of metal; door fittings, 
not of metal; window fittings, not of metal; deck 
chairs; flower-stands [furniture]; dressmakers› 
dummies; tables; mobiles [decoration]; wind 
chimes [decoration]; works of art, of wood, 
wax, plaster or plastic; umbrella stands; 
playpens for babies; coat hangers; hat stands; 
coatstands; desks; magazine racks; sleeping 
bags for camping; chairs [seats]; armchairs; 
sofas, keyboards for hanging keys; stools; 
infant walkers; corks for bottles; high chairs for 
babies; curtain holders, not of textile material; air 
pillows, not for medical purposes; air cushions, 
not for medical purposes; air mattresses, not 
for medical purposes; stair rods; yellow amber; 
animal horns; pet cushions; beds for household 
pets; kennels for household pets; claws (animal 
—); animal hooves; bedsteads of wood; bamboo; 
fishing baskets; vice benches, not of metal; work 
benches; library shelves; hinges, not of metal; 
reels of wood for yarn, silk, cord; bottle casings of 
wood; sideboards; busts of wood, wax, plaster or 
plastic; costume stands; letter boxes, not of metal 
or masonry; trestles [furniture]; lockers; bedding, 
except linen; hydrostatic beds, not for medical 
purposes; bed casters, not of metal; spring 
mattresses; settees; reeds [plaiting materials]; 
loading pallets, not of metal; house numbers, 
not of metal, non-luminous; filing cabinets; 
wax figures; wickerwork; hampers [baskets]; 
fire screens, domestic; bottle closures, not of 
metal; closures, not of metal, for containers; 
shelves for filing-cabinets [furniture]; containers, 
not of metal [storage, transport]; corks; curtain 
hooks; curtain rails; curtain rollers; curtain rods; 
packaging containers of plastic; steps [ladders],
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من  ليس  اللحوم،  األزهار؛ صناديق  أوعية  العرض؛  واجهات 
المعدن؛ الالفتات من الخشب أو البالستيك ]طاوالت[؛ األثاث 
من المعدن؛ األثاث المكتبي؛ مقابض األبواب من غير المعدن؛ 
ستائر النوافذ في األماكن المغلقة ]ظالل[ ]األثاث[؛ مكاتب 

للكتابة؛ مساند للكتب ]األثاث[؛خزائن للعرض )األثاث(

not of metal; medicine cabinets; statuettes of 
wood, wax, plaster or plastic; display boards; 
flower-pot pedestals; meat chests, not of metal; 
coathooks, not of metal; signboards of wood or 
plastics; counters [tables]; furniture of metal; 
office furniture; door handles, not of metal; indoor 
window blinds [shades] [furniture]; writing desks; 
book rests [furniture]; showcases [furniture]

اس.ايه.  تكستيل,  ديزينو  دي  انداستريا   : بأسم 
)انديتيكس, اس.ايه.( 

In the name of: Industria de Diseno Textil, S.A. 
(Inditex, S.A.) 

العنوان : افينيدا دي ال ديبوتاسيون, اديفيسيو انديتيكس, 
15142 اكستيكسو, ايه كورونا, اسبانيا 

Address: Avenida de la Diputacion, Edificio 
Inditex, 15142 ARTEIXO, A CORUNA, SPAIN 

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

Address for Services:  

) 791 (

Trade Mark No.: 30461 العالمة التجارية رقم : 30461 

In Class: 21 في الصنف : 21 

Date: 15/2016/12 التاريخ : 2016/12/15 

من اجل : أدوات و علب المطبخ المنزلية ؛ األمشاط واإلسفنج، 
الفراشي؛  تصنيع  مواد  الطالء(؛  فراشي  )باستثناء  الفراشي 
الخام  الزجاج  الصلب؛  الصوف  التنظيف؛  أغراض  أدوات 
أوشبه المصنع )ما عدا الزجاج المستخدم في البناء(؛ األواني 
الزجاجية، والبورسلين والخزف غير المدرجة في فئات أخرى؛ 
طفايات  الكوكتيل؛  خالطات  الزيت؛  علب  العلب؛  فتاحات 
المكياج )غير كهربائية(؛ أطباق السكر؛  إزالة  الشمع؛ أدوات 
صواني األغراض المنزلية؛ حمامات لألطفال )المحمولة(؛ قطع 
الزجاجية[؛  األواني   [ الكريستال  و  األرضيات  قماش غسيل 
أواني الشاى الزجاجية؛ صناديق و علب الحلويات و السكاكر؛ 
الكهربائية،  غير  القهوة  أواني  الفخار؛  الحالقة؛  فراشي 
مستلزمات  الكهربائية؛  غير  األطفال  زجاجات  سخانات 
ماصات  )ماصات(،  النبيذ  مذاقات  الشمعدانات؛  األحذية؛ 
)مذاقات النبيذ(؛ منشة الحشرات, مصيدة الحشرات )الفخاخ 
أو المقشات(؛ سالل االستخدام المنزلي؛ المصافي؛ المبردات 
أغطية  األمشاط؛  صناديق  ؛  الربط  مكابس  الثلج(؛  )دالء 
طاوالت الكي )أشكال(؛ قفازات البساتين و الحدائق؛ قفازات 

االغراض المنزلية؛ قفازات للتلميع؛

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 
building); glassware, porcelain and earthenware 
not included in other classes; bottle openers; oil 
cruets; cocktail stirrers; candle extinguishers; 
appliances for removing make-up (non-electric); 
sugar bowls; trays for domestic purposes; baby 
baths (portable); cloth for washing floors; crystal 
[glassware]; tea infusers; boxes for sweetmeats, 
candy boxes; bottles; shaving brushes; pottery; 
coffee pots, non-electric; heaters for feeding 
bottles, non-electric; shoe horns; candlesticks; 
wine tasters (siphons), pipettes (wine-tasters); fly 
swatters, fly catchers (traps or whisks); epergnes; 
baskets, for domestic use; strainers; coolers (ice 
pails); tie presses; comb cases;
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المعدن؛  من  وليس   ، االحذية(  )موسعات  األحذية  عظمات 
صناديق  العصافير؛  أقفاص  األواني؛  الصابون،  صناديق 
أو  الزجاج  أو  الخزف  من  الفنية،  األعمال  المجهزة؛  التجميل 
)األدوات  السجاد  مضارب  المسواك؛  حامالت  البورسيلين؛ 
أواني  التنظيف؛  وخرق  أقمشة  الخبز؛  صناديق  (؛  اليدوية 
الفلفل و البهارات؛ مناشر الغسيل؛ أطباق المائدة؛ منافض 
الريش؛ حامل فراشي الحالقة؛ حامالت ليف االسفنج؛ حامالت 
العطور  رشاشات  البناطيل؛  لكي  مكابس  التواليت،  ورق 
الحافظات  الطعام؛  علب  الطعام؛  لبشر  المباشر  المباخر؛  و 
المائدة(؛  )أواني  المائدة  مناصب   ، الكتانية  أو  غيرالورقية 
المالحات؛ أرفف المالبس )للتجفيف(؛ أواني تقديم القهوة 
والشاي؛ خواتم مناديل الطعام، ألواح الغسيل والكي؛ ألواح 
الخبز ؛ ألواح التقطيع؛ األكواب؛ أقداح الشاي، أواني الزهور؛ 
الشوك  )غير  المائدة  أواني  الحمامات؛  واكسسوارات  أدوات 
األباريق  )أواني(؛  الزجاجية  األواني  والمالعق(؛  والسكاكين 
فراشي  للحرارة،  الحافظة  الشراب  و  الطعام  علب  الزجاجية؛ 
غير  الفاكهة،  مكابس  ؛  األسنان  تنظيف  خيوط  األسنان، 
للتنظيف؛  الصلب  الصوف  السنانير؛  أزرار  الكهربائية، 
المياه  ماصات  الطبية؛  لألغراض  وليس  الهواء  موزعات 
الغازية؛ العلب العازلة وعلب المكانس الكهربائية؛ صنابير 
للتنظيف؛  القطن  الماء؛ مخلفات  الماء، ورود النابيب  أنابيب 
مكابس الثوم )أدوات المطبخ(؛ المصابيح الزجاجية )أواني(، 
القوارير الزجاجية )أواني(؛ حلقات الدواجن؛ صواني القمامة 
للحيوانات االليفة، أقفاص للحيوانات االليفة المنزلية؛ فرش 
أغطية  الدالء،  تغذية؛  أحواض  الحيوانات؛  شعر  تنظيف 
أواني  مجموعات  الطعام،  الطيور،علب  حمامات  األطباق؛ 
الطبخ؛ المضارب غير كهربائية؛ أواني الشرب؛ عبوات زجاجية 
)قوارير(؛ أكياس حرارية؛ القوارير؛ القوارير الزجاجية )علب(؛ 
زجاجات  المساحيق؛  البودرةو  علب  الرش؛  خراطيم  فوهات 
فراشي  الزجاج؛  أو  كوتا  تيرا  الصينية،  األواني  التبريد؛ 
الحمامات؛ المقالي، األواني؛ أغطية األواني؛ العلب الزجاجية؛ 
للتخلص  المعدنية,  العلب  اليدوية؛  القهوة  مطاحن 
و  صناديق  الورقية؛  المناشف  و  للمهمالت  المخصصة 
حافظات الطعام ومرطبانات البسكويت, علب الشاي؛ القدور؛ 
أغطية أطباق الزبدة والجبن؛ خواتم الشموع؛ األباريق؛ مالعق 
الحساء، لالستخدام في المطبخ؛ القدور الفخارية؛ فرش غسل 
االطباق، الفرش الكهربائية )باستثناء أجزاء األجهزة(؛ الفخاخ 
للفئران؛ السيراميك لألغراض المنزلية؛ أكواب البيرة، السالل 
المجهزة للرحالت )بما في ذلك األطباق(؛ أغطية الغالق قدور 
الطبخ؛ أواني الطبخ غير الكهربائية؛ واكسسوارات المطابخ، 
أكواب  الغسيل؛  أحواض  االصقة,  األواني  التقطيع,  قوالب 

الفاكهة؛ قطاعات المعجنات,؛

ironing board covers (shaped); gardening gloves; 
gloves for household purposes; polishing gloves; 
shoe trees (stretchers); piggy banks, not of metal; 
soap boxes; decanters; birdcages; fitted vanity 
cases; works of art, of porcelain, terra-cotta or 
glass; toothpick holders; carpet beaters (hand 
instruments); bread bins; cloths and rags for 
cleaning; pepper pots; clothes-pegs and drying 
racks for washing; table plates; feather-dusters; 
shaving brush stands; sponge holders; toilet 
paper holders; trouser presses; perfume sprayers 
and vaporisers; graters; crumb trays; coasters, 
not of paper and other than table linen; trivets 
(table utensils); boot jacks; salt shakers; clothes 
racks (for drying); coffee and tea services; napkin 
rings; washing boards and ironing boards; bread 
boards; cutting boards; cups; teapots; flower 
pots; toilet utensils; tableware (other than knives, 
forks and spoons); glass (receptacles); cruets; 
thermally insulated containers for food and 
beverages; toothbrushes; toothbrushes, electric; 
floss for dental purposes; fruit presses, non-
electric, for household purposes; buttonhooks; 
steel wool for cleaning; aerosol dispensers, not 
for medical purposes; siphons for carbonated 
water; insulating flasks, vacuum bottles; 
nozzles for watering cans, roses for watering 
cans; cotton waste for cleaning; garlic presses 
(kitchen utensils); glass bulbs (receptacles), glass 
vials (receptacles); poultry rings; litter trays for 
pets; cages for household pets; animal bristles 
(brushware); buckskin for cleaning; feeding 
troughs; buckets, covers for dishes; bird baths; 
mess-tins; cooking pot sets; beaters, non-electric; 
drinking vessels; bottle gourds; glass jars 
(carboys); isothermic bags; carboys; glass flasks 
(containers); nozzles for sprinkler hoses; powder 
puffs; refrigerating bottles; busts of china, terra-
cotta or glass; toilet brushes; stew-pans; pots; 
pot lids; boxes of glass; coffee-grinders, hand-
operated; boxes of metal, for dispensing paper 
towels; cookie jars and lunch boxes; indoor 
aquaria; tea caddies; cauldrons; butter-dish and 
cheese¬dish covers; candle rings;
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ليست  جالس  الفيبر  خيوط  منزلية(؛  )أواني  المناخل 
السيارات  نوافذ  زجاج  النسيج؛  و  الغزل  في  لالستخدام 
)نصف مصنع(؛ األواني الزجاجية المطلية؛ أكواب من الورق 
المزهريات،  غطاء  القمامة؛  كؤوس؛ صناديق  البالستيك؛  أو 
حافظات  المطبخ(؛  )أدوات  الخلط  مالعق  الورق؛  من  وليس 
أدوات  المجوفة)الطاسات(؛  األطباق  للطاولة؛  سكاكين 
لالستخدام  االستحمام  أدوات  الكهربائية؛  الغبارغير  نفض 
الشخصي، علب الصابون؛ األدوات المائية لتنظيف األسنان 
غير  بالشمع  التلميع  أدوات  و  أجهزة  األنابيب؛  واللثة؛ 
المماسح؛  المكانس؛  السلطة؛  أطباق  لألحذية،  الكهربائية 
الزجاج  والحاويات؛  العلب  السجاد؛ فراشي تنظيف  مكانس 
التقديم )أدوات المطبخ(؛ مجموعات  بالمينا؛ مالعق  المطلي 
التوابل؛ تماثيل الخزف، تيرا كوتا أو الزجاج؛ فوط التنظيف، 
الكهربائية؛  غير  للقهوة  تصفية  اجهزة  الجلي؛  وفوط 
)تنسيق  الزهور  حامالت  المنزلية؛  لألغراض  المصافى 
أواني  الكهربائية؛  غير  العميقة  المقالي  قوارير؛  الزهور(؛ 
القلي؛ فراشي الغسيل؛ أحواض )طاسات(؛ شفاطات الدخان 
دالء  األباريق؛  للتنظيف؛  شاموا  جلود  المنزلية؛  لألغراض 
الصابون؛  أطباق  البيض؛  أكواب  للثلج؛  مكعبة  قوالب  الثلج، 
أطباق الخضار؛ لوحات الخزف أو الزجاج؛ مجموعات المقاهي 
)صواني (؛ منافض األثاث؛ أكياس تزيين الحلويات )أكياس 
 ( اليدوية  الخالطات  الطبخ؛  أواني  الزبدة؛  أطباق  الحلويات(؛ 
خالطات الكوكتيل(؛ القوالب )أدوات المطبخ(؛ الفسيفساء من 
الزجاج، وليس للبناء؛ صناديق تبريد محمولة غير الكهربائية؛ 
أواني البخار )طناجر الضغط( غير الكهربائية؛ أواني الغرف؛ 
المغارف )المائدة(؛ نكاشات األسنان؛ الشمعدانات )للشمع(؛ 
دبابيس اللف )المحلية(؛ الشمع المعطر؛ حامالت من الحديد 
الصحون؛  الزهور(؛  )تنسيق  للنباتات  حامالت  المسطح؛ 
االستعمال  علب  للفئران؛  الفخاخ  المساحيق؛  مركبات 
المنزلي )إال في المعادن الثمينة(؛ أجهزة تبريد الطعام التي 
تحتوي على سوائل التبادل الحراري لألغراض المنزلية؛ علب 
قوالب  الري،  وأجهزة  الرش،  أجهزة  الرشاشات؛  السوائل؛ 
تقطيع البسكويت، أطباق التقديم )أطباق( ؛ أطباق الشوربة؛ 
المناخل  المثلجة,  والمشروبات  الثلوج  لصنع  المعدن  أواني 
من  أغطية  المطبخ؛  ألغراض  سلخ  ألواح  منزلية(؛  )أواني 
الزجاج، سدادات الزجاج؛ أكواب؛ دالء مصنوعة من األقمشة 
المنسوجة؛ موسعات المالبس؛ مرابي حيوانات في األماكن 
المغلقة )زراعة النباتات( ؛ حامالت مناديل؛ خالطات المطبخ، 
غير  المنزلية  لألغراض  الخلط  وآالت  المنزلية  والمطاحن 

الكهربائية؛ الجرار؛ عيدان األكل؛ مساحيق زجاجية للزينة

jugs; lazy susans; basting spoons, for kitchen use; 
earthenware saucepans; dishwashing brushes; 
electric brushes (except parts of machines); 
rat traps; ceramics for household purposes; 
beer mugs; fitted picnic baskets (including 
dishes); closures for pot lids; cooking utensils,• 
non¬electric; cookery moulds; glue-pots; 
washtubs; fruit cups; corkscrews; pastry cutters; 
cosmetic utensils; sifters (household utensils); 
fibreglass thread, not for textile use; glass for 
vehicle windows (semi-finished product); painted 
glassware; cups of paper or plastic; goblets; 
refuse bins; flower-pot covers, not of paper; 
mixing spoons (kitchen utensils); knife rests for 
the table; bowls (basins); demijohns; dusting 
apparatus, non-electric; deodorising apparatus 
for personal use; soap dispensers; water apparatus 
for cleaning teeth and gums; funnels; apparatus 
for wax-polishing, non-electric; wax-polishing 
appliances, non¬electric, for shoes; salad bowls; 
brooms; mops; carpet sweepers; brushes for 
cleaning tanks and containers; enamelled glass; 
spatulas (kitchen utensils); spice sets; statues 
and statuettes of porcelain, terra-cotta or glass; 
pads for cleaning, scouring pads; coffee-filters, 
non electric; strainers for household purposes; 
holders for flowers (flower arranging); flasks; 
deep fryers, non¬electric; frying pans; scrubbing 
brushes; basins (receptacles); smoke absorbers 
for household purposes; chamois leather for 
cleaning; pitchers; ice buckets; ice cube moulds; 
egg cups; dishes for soap; vegetable dishes; 
signboards of porcelain or glass; liqueur sets; 
cabarets (trays); furniture dusters; confectioners› 
decorating bags (pastry bags); butter dishes; 
cooking pots; mixers, manual (cocktail shakers); 
moulds (kitchen utensils); mosaics of glass, not 
for building; portable coldboxes, non-electric; 
autoclaves (pressure cookers), non-electric; 
chamber pots; scoops (tableware); toothpicks; 
candelabra (candlesticks); rolling pins (domestic); 
perfume burners; spouts; flat-iron stands; holders 
for plants (flower arranging);saucers; powder 
compacts; currycombs; mouse traps; 
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containers for household use (except in precious 
metal); food cooling devices, containing heat 
exchange fluids, for household purposes; 
watering cans; sprinklers; sprinkling devices, 
watering devices; biscuit cutters; services 
(dishes); soup bowls; vessels of metal for making 
ices and iced drinks; sieves (household utensils); 
abrasive pads for kitchen purposes; glass caps, 
glass stoppers; mugs; buckets made of woven 
fabrics; stretchers for clothing; indoor terrariums 
(plant cultivation); napkin holders; kitchen 
mixers, domestic grinders, mixing machines 
for household purposes, non-electric; urns; 
chopsticks; powdered glass for decoration

اس.ايه.  تكستيل,  ديزينو  دي  انداستريا   : بأسم 
)انديتيكس, اس.ايه.( 

In the name of: Industria de Diseno Textil, S.A. 
(Inditex, S.A.) 

العنوان : افينيدا دي ال ديبوتاسيون, اديفيسيو انديتيكس, 
15142 اكستيكسو, ايه كورونا, اسبانيا 

Address: Avenida de la Diputacion, Edificio 
Inditex, 15142 ARTEIXO, A CORUNA, SPAIN 

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

Address for Services:  

) 792 (

 Trade Mark No.: 30462العالمة التجارية رقم : 30462 
 In Class: 24في الصنف : 24 

 Date: 15/12/2016التاريخ : 2016/12/15 
من اجل : المنسوجات ومنتجات المنسوجات، غير المدرجة 
للحمام  الكتان  واألسرة؛  المائدة  أغطية  أخرى؛  فئات  في 
الماكياج؛  إلزالة  النسيج  من  قطع  المالبس(؛  )باستثناء 
للجدار  المعلقات  )النسيج(؛  البطانات  )القماش(؛  البطاقات 
من المنسوجات؛ مناديل من النسيج ؛ ستائر من النسيج أو 
المنسوجات؛  من  المناشف  المنزلية،  البياضات  البالستيك؛ 
حامالت  الشبك؛  ستائر  لللف(؛  )روب  للسفر  صغير  سجاد 
الورق(؛  من  )ليس  وأعالم  الفتات  نسجية؛  مواد  من  الستار 
لألثاث؛  فضفاضة  أغطية  داخلية(؛  )مفارش  الريش  وسائد 
المخدات؛  أكياس  الفراش؛  أغطية  الوسائد؛  أغطية 
الناموسيات؛ أغطية الزجاج؛ مفارش طاولة البلياردو؛ مفارش 

الطاوالت )ليس من الورق(؛ أقمشة التطريز،

In Respect of: Textiles and textile goods, not 
included in other classes; bed and table covers; 
bath linen (except clothing); tissues of textile 
for removing make-up; labels (cloth); linings 
(textile); wall hangings of textile; handkerchiefs 
of textile; curtains of textile or plastic; household 
linen; towels of textile; travelling rugs (lap 
robes); net curtains; curtain holders of textile 
material; banners and flags (not of paper); 
eiderdowns (down coverlets); loose covers for 
furniture; covers for cushions; mattress covers; 
pillowcases; mosquito nets; glass cloths; billiard 
cloth; table cloths (not of paper);
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مناشف الوجه من النسيج؛ أكياس النوم )أغطية(؛ األقمشة 
الخيش(؛  )قماش  نحوه  و  الجمل  وبر  من  نسيج  القطنية؛ 
لصناعة  نسيج  لألحذية،  النسيج  من  بطانة  مطرزة؛  أقمشة 
االحذية، مفارش السرير )الشراشف(؛ البطاطين؛ المعرشات 
)قماش(  الغنم  جاعد  )القماش(؛  المظالت  )القماش(؛ 
أو  النسيج  من  الحمام  ستائر  الفراش(؛  )أغطية  واألقمشة 
دمشقي؛  نسيج  المفارش؛  (؛  )النسيج  كريب  البالستيك؛ 
مواد النسج المرنة، األقمشة المشمعة )الستخدامها أغطية 
؛  النسيج  القرطاسية؛  غير  الشمعي  القماش  للطاوالت(؛ 
)نسيج(؛  ناعم  نسيج   ، اسبارتو  أقمشة  الشانيل،  أقمشة 
أغطية و مفارش الحمامات )النسيج(؛ الشاش )قماش(؛قماش 
الصوفي؛  النسيج  الصوفي،  القماش  )النسيج(؛  الجيرسيه 
نسيج المالبس الداخلية؛ قماش الكتان؛ الحصير من النسيج؛ 
)القماش(؛  الرباطات  المنسوجات؛  من  البطانيات  طابعات 
األقمشة للمفروشات، نسيج تقليد لجلود الحيوانات؛ نسيج 
الصناعي  الحرير  الرامى؛  نسيج  الجبن؛  قماش  محبوك؛ 
من  أقمشة  )القماش(؛  التفتا  )القماش(؛  الحرير  للنسيج؛ 
الالصق  النسيج  النسيج؛  في  لالستخدام  الزجاجية  األلياف 

للتطبيق بفعل الحرارة؛ الكتان ؛ المخملية؛ التول 

traced cloths for embroidery; face towels 
of textile; sleeping bags (sheeting); cotton 
fabrics; haircloth (sackcloth); brocades; lining 
fabric for shoes; fabric for footwear; coverlets 
(bedspreads); bed blankets; trellis (cloth); zephyr 
(cloth); cheviots (cloth); ticks (mattress covers); 
shower curtains of textile or plastic; crepe 
(fabric); crepon; bedspreads; damask; elastic 
woven material; oilcloth (for use as table cloths); 
gummed cloth, other than for stationery; esparto 
fabric; chenille fabric; felt; flannel (fabric); fitted 
toilet lid covers (fabric); gauze (cloth); jersey 
(fabric); woollen cloth, woollen fabric; lingerie 
fabric; linen cloth; place mats of textile; printers› 
blankets of textile; marabouts (cloth); upholstery 
fabrics; fabric of imitation animal skins; knitted 
fabric; cheese cloth; ramie fabric; rayon fabric; 
silk (cloth); taffeta (cloth); fibreglass fabrics for 
textile use; adhesive fabric for application by 
heat; diapered linen; velvet; tulle 

اس.ايه.  تكستيل,  ديزينو  دي  انداستريا   : بأسم 
)انديتيكس, اس.ايه.( 

In the name of: Industria de Diseno Textil, S.A. 
(Inditex, S.A.) 

العنوان : افينيدا دي ال ديبوتاسيون, اديفيسيو انديتيكس, 
15142 اكستيكسو, ايه كورونا, اسبانيا 

Address: Avenida de la Diputacion, Edificio 
Inditex, 15142 ARTEIXO, A CORUNA, SPAIN 

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

Address for Services:  

) 793 (

 Trade Mark No.: 30463العالمة التجارية رقم : 30463 
 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 15/12/2016التاريخ : 2016/12/15 
النشاط  : االعالنات, تنظيم االعمال, ادارة االعمال,  من اجل 
االنشطة  او  االعمال  الدارة  المساعدة  خدمات  المكتبي, 
المعارض  تنظيم  تجارية,  او  صناعية  لشركات  التجارية 
التجارية للغايات االعالنية او التجارية, الخدمات الترويجية 
بطاقات  اصدار  خالل  من  تجارية  شركة  قبل  من  المقدمة 
الدعاية  نماذج  إعداد  خدمات  للعمالء,  التجارية  المحالت 

واإلعالن أو ترويج المبيعات, تحرير النصوص االعالنية,

In Respect of: Advertising; business 
management; business administration; office 
functions; assistance services for business 
management or commercial functions for an 
industrial or commercial company; organisation 
of exhibitions and trade fairs for commercial or 
advertising purposes;
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شركة  لتشغيل  المساعدة  خدمات  عامة,  عرض  خدمات 
ترويج  المنتوجات,  عرض  االمتياز,  مبدأ  على  تجارية 
المبيعات )الطراف اخرى(, المبيعات في مزادات عامة, ترويج 
لالنشطة  المساعدة  خدمات  التسوق,  مراكز  ادارة  وخدمات 
التي تتكون من طلبات معالجة من خالل شبكات  التجارية 
االعالن  والتصدير,  االستيراد  وكاالت  عالمية,  اتصاالت 
لالطراف  التوريد  خدمات  كمبيوترات,  شبكة  على  المباشر 
المنتوجات والخدمات لشركات اخرى(, توزيع  االخرى )شراء 
العينات, ادارة الملفات المحوسبة, العالقات العامة, وكاالت 
البيع, تأجير  االت  االعالنات, تاجير  التجارية, وكاالت  االنباء 
المساعدة  الدعاية واإلعالن,  المساحات اإلعالنية, نشر مواد 
في إدارة األعمال, البحث عن المعلومات لالخرين في ملفات 
حاسوب,  بيانات  قواعد  في  المعلومات  تجميع  حاسوب, 
النسخ, تحضير أعمدة الدعاية واإلعالن, المساعدة في إدارة 
التمثيل,  أو الصناعية, إدارة أعمال فناني  التجارية  األعمال 
اإلعالن بالبريد المباشر, تحديث مواد الدعاية واإلعالن, نسخ 
واإلعالن  الدعاية  اإلعالنات,  السوق, لصق  الوثائق, دراسات 
قواعد  في  المعلومات  تنظيم  الرأي,  إستطالعات  الخارجي, 
بيانات حاسوب, نشر نصوص الدعاية واإلعالن, وكاالت البيع 
وترتيب خدمات البيع, خدمات البيع بالجملة وبالتجزئة باي 
لصالح  السلع  من  تشكيلة  تجميع  خدمات  كانت,  طريقة 

الغير، وذلك لتمكين عامة الزبائن من معاينتها و شرائها 

promotion services provided by a commercial 
company by issuing store service cards to clients; 
modelling services for sales promotions or 
advertising purposes; edition of advertising texts; 
shop-window dressing; assistance services for the 
operating of a commercial company on a franchise 
basis; product demonstration; sales promotion 
(for third parties); sales at public auctions; 
shopping centre promotion and management 
services; assistance services for the commercial 
functions of a business consisting in processing 
orders through global communications networks; 
import-export agencies; on-line advertising on a 
computer network; supplying services to third 
parties (purchasing of products and services 
for other companies); distribution of samples; 
computerized file management; public relations; 
commercial information agencies; advertising 
agencies; rental of vending machines; renting of 
advertising space; dissemination of advertising 
matter; business management assistance; data 
search in computer files (for others); compilation 
of information into computer databases; 
transcription; publicity columns preparation; 
commercial or industrial management assistance; 
business management of performing artists; 
direct mail advertising; updating of advertising 
material; document reproduction; marketing 
studies; bill-posting, outdoor advertising; opinion 
polling; systemisation of information into 
computer databases; publication of advertising 
texts; sales agencies and arranging sales services; 
wholesale and retail services by any means; 
the bringing together for the benefit of others, 
of a variety of goods, enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods 

اس.ايه.  تكستيل,  ديزينو  دي  انداستريا   : بأسم 
)انديتيكس, اس.ايه.( 

In the name of: Industria de Diseno Textil, S.A. 
(Inditex, S.A.) 

العنوان : افينيدا دي ال ديبوتاسيون, اديفيسيو انديتيكس, 
15142 اكستيكسو, ايه كورونا, اسبانيا 

Address: Avenida de la Diputacion, Edificio 
Inditex, 15142 ARTEIXO, A CORUNA, SPAIN 

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

Address for Services:  
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) 794 (

 Trade Mark No.: 30466العالمة التجارية رقم : 30466 
 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 18/12/2016التاريخ : 2016/12/18 
 In Respect of: Clothing, footwear, headgearمن اجل : المالبس ولباس القدم وأغطية الراس 

 In the name of: taher ali fayez saedبأسم : طاهر علي فايز سعد 

العنوان : نابلس - دوارالشهداء - عكاره قنازع وزريق -جوال 
 0599220466:

Address: nablus - dawar al shohadaa - amaret 
qanazia wa izraq - jawwal :0599220466 

عنوان التبليغ : نابلس - دوارالشهداء - عكاره قنازع وزريق 
-جوال :0599220466 

Address for Services:   nablus - dawar al shohadaa 
- amaret qanazia wa izraq - jawwal :0599220466

) 795 (

 Trade Mark No.: 30467العالمة التجارية رقم : 30467 
 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 18/12/2016التاريخ : 2016/12/18 
 ، المساحية   ، والمالحية  العلمية،  األجهزة   : اجل  من 
والوزن،  والبصرية،   ، والسينمائي   ، الفوتوغرافي  وللتصوير 
وأجهزة  )اإلشراف)،  والمراقبة  االشارات،  وإرسال  القياس، 
 ، التوصيل  ومعّدات  أجهزة  ؛  والتعليم  اإلنقاذ  وأدوات 
التشغيل، التحويل، التجميع، التنظيم أو التحكم في الطاقة 
الكهربائية؛ أجهزة التسجيل، أو اإلرسال أو النسخ لألصوات 
أو الصور؛ حامالت البيانات المغناطيسية، أقراص التسجيل؛ 
ووسائط  الرقمية  الفيديو  أقراص  المضغوطة،  األقراص 
التسجيل الرقمية األخرى؛ آليات األجهزة التي تدار عن طريق 
القطع النقدية؛ آالت تسجيل النقد، اآلالت الحاسبة، معدات 
؛  الحاسوب  برمجيات  الحاسوب؛  أجهزة  البيانات،  معالجة 
أجهزة إطفاء الحرائق؛ تطبيقات الهواتف المحمولة القابلة 

للتنزيل؛ برمجيات الحواسيب القابلة للتنزيل؛

In Respect of: Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, 
weighing, measuring, signalling, checking 
(supervision), life-saving and teaching apparatus 
and instruments; apparatus and instruments 
for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling 
electricity; apparatus for recording, transmission 
or reproduction of sound or images; magnetic 
data carriers, recording discs; compact discs, 
DVDs and other digital recording media; 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating machines, data processing 
equipment, computers; computer software;
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الوسائط  مشغالت  الحاسوب؛  ألعاب  ؛  الحاسوب  أجهزة 
الخلوية،  للهواتف  الواقية  والحقائب  األغطية  المتعددة؛ 
الحواسيب المحمولة ومشغالت الوسائط المحمولة؛ حقائب 
العاملة  اللوحية  الحواسيب  الرأس؛  سماعات  الحاسوب؛ 
النظارات  إطارات  النظارات،  الخلوية؛  الهواتف  باللمس؛ 
الطبية، النظارات الطبية، النظارات الشمسية، علب للنظارات 
الهدايا  بطاقات  الوالء،  بطاقات  العيون؛  مظالت  الطبية، 

االلكترونية. 

fire-extinguishing apparatus; downloadable 
mobile applications; downloadable computer 
software; computer hardware; computer games; 
media players; protective covers and cases for 
cell phones, laptops and portable media players; 
computer bags; headphones; tablet computers; 
cellphones; eyewear, eyeglass frames, eyeglasses, 
sunglasses, eyeglass cases, eye shades; loyalty 
cards, electronic gift cards. 

 .In the name of: WeWork Companies Incبأسم : ويورك كومبانيز إنك. 

نيويورك،  ستريت  أتش  تي   18 ويست   115  : العنوان 
نيويورك 10011، الواليات المتحدة األمريكية 

Address: 115 West 18th Street New York, New 
York 10011, U.S.A. 

.ب  - ص  الفكرية  للملكية  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
4472 البيرة 

Address for Services:  

) 796 (

 Trade Mark No.: 30468العالمة التجارية رقم : 30468 
 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 18/12/2016التاريخ : 2016/12/18 
تجليد  مواد  المطبوعات؛  المقوى؛  الورق  و  الورق   : اجل  من 
اللصق  مواد  القرطاسية؛  الفوتوغرافية؛  الصور  الكتب؛ 
المستعملة في القرطاسية أو لغايات منزلية؛ مواد الفنانين؛ 
) المكتبية  واللوازم  الكاتبة  اآلالت  تلوين؛  أو  دهان  فراشي 
مواد  األجهزة)؛  (عدا  والتدريس  التوجيه  مواد  األثاث)؛  عدا 
التغليف البالستيكية (غير الواردة في فئات أخرى)؛ أحرف 
المطبوعة،  المنشورات  ؛  للطباعة  كليشيهات  الطباعة؛ 
النشرات  الكتب،  االرشاد،  كتيبات  التعريفية،  الكتيبات 
إعالمية،  نشرات  المنشورات،  الكتيبات،  المطبوعة،  الدورية 
بيانات المعلومات والرسائل اإلخبارية؛ المنشورات المطبوعة. 

In Respect of: Paper and cardboard; printed matter; 
bookbinding material; photographs; stationery; 
adhesives for stationery or household purposes; 
artists› materials; paintbrushes; typewriters and 
office requisites (except furniture); instructional 
and teaching material (except apparatus); 
plastic materials for packaging (not included in 
other classes); printers› type; printing blocks; 
printed pamphlets, brochures, manuals, books, 
periodicals, booklets, leaflets, informational 
flyers, informational sheets and newsletters; 
printed publications. 

 .In the name of: WeWork Companies Incبأسم : ويورك كومبانيز إنك. 

نيويورك،  ستريت  أتش  تي   18 ويست   115  : العنوان 
نيويورك 10011، الواليات المتحدة األمريكية 

Address: 115 West 18th Street New York, New 
York 10011, U.S.A. 

.ب  - ص  الفكرية  للملكية  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
4472 البيرة 

Address for Services:  
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) 797 (

 Trade Mark No.: 30469العالمة التجارية رقم : 30469 
 In Class: 20في الصنف : 20 

 Date: 18/12/2016التاريخ : 2016/12/18 
غير  العظام  الصور؛  إطارات   ، المرايا  األثاث،   : اجل  من 
الحوت  عظم  العاج،  القرون،  جزئيا،  المشغولة  أو  المشغولة 
الوسائد؛  أصفر؛  كهرمان  المرشوم؛  الصدف؛  الآللئ؛  أم  أو 

الفرشات. 

In Respect of: Furniture, mirrors, picture 
frames; unworked or semi-worked bone, horn, 
ivory, whalebone or mother-of-pearl; shells; 
meerschaum; yellow amber; pillows; mattresses 

 .In the name of: WeWork Companies Incبأسم : ويورك كومبانيز إنك. 

نيويورك،  ستريت  أتش  تي   18 ويست   115  : العنوان 
نيويورك 10011، الواليات المتحدة األمريكية 

Address: 115 West 18th Street New York, New 
York 10011, U.S.A. 

.ب  - ص  الفكرية  للملكية  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
4472 البيرة 

Address for Services:  

) 798 (

 Trade Mark No.: 30470العالمة التجارية رقم : 30470 
 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 18/12/2016التاريخ : 2016/12/18 
 In Respect of: .Clothing, footwear, headgearمن اجل : المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس. 

 .In the name of: WeWork Companies Incبأسم : ويورك كومبانيز إنك. 

نيويورك،  ستريت  أتش  تي   18 ويست   115  : العنوان 
نيويورك 10011، الواليات المتحدة األمريكية 

Address: 115 West 18th Street New York, New 
York 10011, U.S.A. 

.ب  - ص  الفكرية  للملكية  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
4472 البيرة 

Address for Services:  
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) 799 (

 Trade Mark No.: 30471العالمة التجارية رقم : 30471 
 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 18/12/2016التاريخ : 2016/12/18 
؛  األعمال  إدارة  الدعاية واإلعالن؛ خدمات  : خدمات  اجل  من 
الوظائف  خدمات  األعمال؛  شؤون  وتسيير  تولي  خدمات 
المجّهزة  العمل  على  المساعدة  المرافق  توفير  ؛  المكتبية 
بمكاتب خاّصة ، اجهزة مكتبية، غرفة البريد، مركز الطباعة، 
االتصاالت  معدات  االجتماعات،  غرفة  المطبخ،  االستقبال، 
األساسية؛  المكاتب  مستلزمات  من  وغيرها  المدى  بعيدة 
خدمات  االعمال؛  مجال  في  المعلومات  تقديم  خدمات 
تتضّمن  التي  العمل  مساحات  توفير   ، تحديدا:  الحضانة، 
الناشئة،  األساسية  المستلزمات  من  وغيرها  العمل  معّدات 
األعمال  تطوير  خدمات  والموجودة؛  المبتدئة  الشركات 
شبكات  خدمات  المكاتب؛  دعم  خدمات  توفير  التجارية؛ 
األعمال اإللكترونية عبر اإلنترنت؛ إجراء برامج الشراء الجماعي 
معلومات  تقديم  خدمات  الخصومات؛  برامج  من  وغيرها 
الخاّصة،  الفعاليات  وعقد  تنظيم  البحث؛  وخدمات  األعمال 
السفر  ورحالت  الموسيقية  الحفالت  المخيمات،  الحفالت، 
للغايات اإلعالنية والترويجية؛ خدمات إعداد قوائم  للعمل، 
المناسبة،  المهن  في  والتوظيف  التعيين  خدمات  األعمال، 
التوظيف؛  بمعلومات  التزويد  خدمات  التوظيف،  خدمات 
المدونات  تعرض  التي  اإللكترونية  المواقع  توفير  خدمات 
واإلصدارات غير القابلة للتحميل؛ خدمات المدونات، تحديدا: 
عبر  اإللكترونية  الصحف  على  المدونات  توفير  خدمات   ،
المكتبية؛  والمساحات  المكاتب  أعمال  تشغيل  ؛  اإلنترنت 
عقد وإجراء برامج العضوية التي تمكن مشتركي البرنامج من 
الحصول على اإلذن بالدخول لتشكيله واسعة من البضائع، 
التابعين؛  المزودين  قبل  من  المقّدمة  والمنافع  الخدمات 
وعمليات  األعمال  بإدارة  المتعلقة  النصائح  تقديم  خدمات 
تسيير العمل؛ خدمات تقديم النصائح عن األعمال ، خدمات 
عن  االستشارات  تقديم  والمعلومات؛  االستشارات  تقديم 
بالزبائن؛  المتعلقة  المسح  خدمات  االعمال؛  تنظيم  و  ادارة 
خدمات متاجر البيع بالتجزئه؛ خدمات متاجر البيع بالتجزئة 
الخدمات  المستهلكين؛  والء  برامج  إدارة  اإلنترنت؛  عبر 

السكرتارية. 

In Respect of: Advertising; business 
management; business administration; office 
functions; providing co-working facilities 
equipped with private offices, office equipment, 
mailroom, printing center, receptionist, kitchen, 
meeting rooms, telecommunications equipment 
and other office amenities; business information 
services; incubation services, namely, providing 
work space containing business equipment and 
other amenities to emerging, start-up and existing 
companies; business development services; 
providing office support services; online 
business networking services; administering 
group purchasing programs and other discount 
programs; business information and research 
services; arranging and conducting special events, 
parties, camps, concerts and travel for business, 
advertising and promotional purposes; job listing 
services, career placement services, employment 
services, providing employment information; 
providing a website featuring blogs and non-
downloadable publications; blogging services, 
namely, providing blogs and on-line journals; 
business operation of offices and office space; 
conducting and administering a membership 
program that enables program participants to 
obtain access to a variety of goods, services and 
benefits offered by affiliated providers; advisory 
services relating to business management 
and business operations; business advisory 
services, consultancy and information; business 
management and organization consultancy; 
consumer survey services; retail store services; 
on-line retail store services; administration of 
consumer loyalty programs; secretarial services. 

 .In the name of: WeWork Companies Incبأسم : ويورك كومبانيز إنك. 
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نيويورك،  ستريت  أتش  تي   18 ويست   115  : العنوان 
نيويورك 10011، الواليات المتحدة األمريكية 

Address: 115 West 18th Street New York, New 
York 10011, U.S.A. 

.ب  - ص  الفكرية  للملكية  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
4472 البيرة 

Address for Services:  

) 800 (

 Trade Mark No.: 30472العالمة التجارية رقم : 30472 
 In Class: 36في الصنف : 36 

 Date: 18/12/2016التاريخ : 2016/12/18 
من اجل : خدمات التأمين؛ خدمات الشؤون المالية؛ خدمات 
الشؤون النقدية؛ خدمات الشؤون العقارية؛ تأجير مساحات 
تأجير  والسكنية؛  التجارية  العقارات  تأجير  المكاتب؛ 
المساعدة  والمرافق  المكاتب  تأجير  المكتبية؛  المساحات 
الشقق  تأجير  مؤتمرات؛  غرف  تأجير  ؛  األعمال  لتأدية 
تحديدا:  الحضانة،  خدمات  واألبنية؛  الشقق  إدارة  واألبنية؛ 
المستقلين،  للموظفين  المكتبية  المساحات  تأجير   ،
الربحية؛  غير  والشركات  الموجودة  الشركات  المبتدئين، 
خدمات جمع التبرعات؛ جمع األموال لغايات خيرية؛ وساطة 
التأمين  الصحي؛  التأمين  خدمات  الفنون؛  تقييم  الفنون؛ 
المصرفية؛ بطاقات اإلئتمان، خدمات  الخدمات  الحياة؛  على 
الكامل؛  بالتسديد  اآلجل  الدفع  وبطاقات  الخصم  بطاقات 
معالجة  المالية؛  التعامالت  وتسوية  تفويض  خدمات 
خدمات  والتحقق؛  التدقيق  خدمات  اإللكترونية،  الدفعات 

ق بالخدمات سابقة الذكر. 
ّ
تقديم النصائح فيما يتعل

In Respect of: Insurance; financial affairs; 
monetary affairs; real estate affairs; leasing 
of office space; leasing of commercial and 
residential real estate; rental of office space; 
rental of co-working offices and facilities; 
rental of conference rooms; rental of apartments 
and buildings; management of apartments and 
buildings; incubation services, namely, rental 
of office space to freelancers, start-ups, existing 
businesses and non-profits; fundraising services; 
charitable fundraising services; art brokerage; 
art appraisal; health insurance services; life 
insurance; banking services; credit card, 
debit card and charge card services; financial 
transaction authorization and settlement services; 
electronic payment processing, authentication 
and verification services; advisory services in 
relation to the aforementioned services. 

 .In the name of: WeWork Companies Incبأسم : ويورك كومبانيز إنك. 

نيويورك،  ستريت  أتش  تي   18 ويست   115  : العنوان 
نيويورك 10011، الواليات المتحدة األمريكية 

Address: 115 West 18th Street New York, New 
York 10011, U.S.A. 

.ب  - ص  الفكرية  للملكية  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
4472 البيرة 

Address for Services:  
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) 801 (

 Trade Mark No.: 30473العالمة التجارية رقم : 30473 
 In Class: 38في الصنف : 38 

 Date: 18/12/2016التاريخ : 2016/12/18 
اتصاالت  خدمات  المدى؛  بعيدة  االتصاالت   : اجل  من 
المستخدمين  متعدد  الدخول  توفير   ، الرقمية  الشبكات 
لشبكة الحاسوب العالمية؛ توفير الدخول الالسلكي متعدد 
المستخدمين لشبكة اإلنترنت؛ اإلرسال اإللكتروني للرسائل 
عبر  الرقمية  والرسائل  الصور  الفيديو،  مقاطع  النصية، 
السلكية  االتصاالت  أجهزة  وعبر  المحمولة  النقالة  األجهزة 
إلكترونيا،  الرسائل  إرسال  من  الزبائن  لتمكين  والالسلكية؛ 
الفيديو،  مقاطع   ، المتعددة  الوسائط  محتويات  النصوص، 
شبكة  عبر  والصور  المتحركة  الرسوم   ، الصوتية  والمقاطع 
الحاسوب العالمية؛ خدمات توفير المنتديات على االنترنت، 
محادثات  اإللكترونية؛  اإلعالنية  واللوحات  الدردشة  غرف 
فيديو تربط طرفين أو أكثر؛ توفير المرافق والمعدات لعقد 
لوحات  خدمات  االفتراضية؛  والواقعية  المرئية  المؤتمرات 
بعيدة  االتصاالت  معدات  تأجير  االلكترونية؛  النشرات 

المدى؛ البث اإلذاعي والتلفزيوني. 

In Respect of: Telecommunications; digital 
network telecommunications services, providing 
multiple user access to a global computer 
network; providing multiple user wireless 
access to the Internet; electronic transmission 
of text messages, videos, images and digital 
messaging via mobile handheld devices and 
via wired and wireless communication devices; 
enabling users to electronically transmit 
messages, text, multimedia content, videos, 
audio, animation and images via a global 
computer network; providing online forums, 
chat rooms and electronic bulletin boards; 
video conferencing services; providing facilities 
and equipment for video and telepresence 
conferencing; electronic bulletin board services; 
rental of telecommunication equipment; radio 
and television broadcasting. 

 .In the name of: WeWork Companies Incبأسم : ويورك كومبانيز إنك. 

نيويورك،  ستريت  أتش  تي   18 ويست   115  : العنوان 
نيويورك 10011، الواليات المتحدة األمريكية 

Address: 115 West 18th Street New York, New 
York 10011, U.S.A. 

.ب  - ص  الفكرية  للملكية  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
4472 البيرة 

Address for Services:  

) 802 (

 Trade Mark No.: 30474العالمة التجارية رقم : 30474 
 In Class: 41في الصنف : 41 

 Date: 18/12/2016التاريخ : 2016/12/18 
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التدريب؛  توفير  خدمات  ؛  التعليمية  الخدمات   : اجل  من 
الخدمات الترفيهية؛ خدمات األنشطة الرياضية والثقافية؛ 
وصفوف،  التدريب،  وترتيب  تنظيم  خدمات  وتنظيم، 
والمعارض؛  المؤتمرات  العمل،  وورش   ، الدراسية  والحلقات 
خدمات نشر الكتب، الكتيبات التعريفية، المجالت، والتقارير 
والنشرات؛ النشر االلكتروني للصفحات االلكترونية، الكتب، 
الكتيبات التعريفية، المجالت، والتقارير والنشرات؛ خدمات 
والحفالت  األحداث  واستضافة  إقامة  وتنظيم،  ترتيب، 
توزيع  حفالت  وتجهيز  تنظيم  الترفيهية؛  االجتماعية 
الجوائز؛ خدمات المدونات، تحديدا: خدمات توفير المدونات 
االندية  خدمات  ؛  اإلنترنت  عبر  اإللكترونية  الصحف  على 
الصحية؛ توفير مرافق للياقة والتمارين؛ إقامة حصص لياقة 
بدنية؛ المكاتب؛ إقامة الحفالت من أجل المواعيد والتعارف 
االجتماعي للبالغين؛ مسارح األفالم؛ توفير المرافق ألغراض 
ترفيهية؛ توفير مرافق لغرف الوسائط التي تقدم معدات 
والثقافية  الرياضية  األحداث  تنظيم  الفيديو؛   - الصوت 
االجتماعية؛ خدمات صاالت البولنج؛ خدمات الترجمه؛ تقديم 
مسابقات  تنظيم  خدمات  والتعليم؛  التحفيز  متحدثي 

الجمال؛ خدمات الغناء مع الموسيقى؛ خدمات المقامرة. 

In Respect of: Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities; 
organizing, conducting and arranging training, 
classes, seminars, workshops, conferences and 
exhibitions; publication of books, brochures, 
magazines, and newsletters; electronic publication 
of blogs, books, brochures, magazines, and 
newsletters; arranging, organizing, conducting 
and hosting social entertainment events and 
parties; organizing and conducting awards 
ceremonies; blogging services, namely, providing 
blogs and on-line journals; health club services; 
providing fitness and exercise facilities; 
conducting fitness classes; libraries; conducting 
parties for the purpose of dating and social 
introduction for adults; movie theaters; providing 
facilities for entertainment purposes; providing 
media room facilities featuring audio-visual 
equipment; organizing community sporting and 
cultural events; bowling alley services; translation 
services; providing motivational and educational 
speakers; arranging of beauty contests; karaoke 
services; gambling services. 

 .In the name of: WeWork Companies Incبأسم : ويورك كومبانيز إنك. 

نيويورك،  ستريت  أتش  تي   18 ويست   115  : العنوان 
نيويورك 10011، الواليات المتحدة األمريكية 

Address: 115 West 18th Street New York, New 
York 10011, U.S.A. 

.ب  - ص  الفكرية  للملكية  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
4472 البيرة 

Address for Services:  

) 803 (

 Trade Mark No.: 30475العالمة التجارية رقم : 30475 
 In Class: 42في الصنف : 42 

 Date: 18/12/2016التاريخ : 2016/12/18 
األبحاث  وخدمات  والتقنية  العلمية  الخدمات   : اجل  من 
واألبحاث  التحاليل  خدمات  بها؛  المتعلقة  والتصاميم 
وبرمجيات  قطع  وتطوير  تصميم  خدمات  الصناعية؛ 

الحاسوب؛ خدمات الحاسوب، تحديدا: ،

In Respect of: Scientific and technological services 
and research and design relating thereto; industrial 
analysis and research services; design and 
development of computer hardware and software;
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للمستخدمين  اإلنترنت  عبر  اإللكترونية  المجتمعات  إنشاء 
من  راجعة  تغذية  على  الحصول  النقاشات،  في  للمشاركة 
أقرانهم، من المجتمعات االفتراضية ، واالنخراط بالتواصل 
العملي واالجتماعي ؛ إنشاء واستضافة البرامج لتوفير مداخل 
اإللكترونية؛  المواقع  على  تعتمد  اإلنترنت  عبر  إلكترونية 
اإللكترونية  المواقع  استضافة  تحديدا:  الحاسوب،  خدمات 
مزودي  خدمات  تحديدًا:  الحاسوب،  خدمات  اإلنترنت؛  عبر 
االستضافة على شبكة االنترنت؛ خدمات الحاسوب، تحديدا: 
بعد؛  عن  أو  الموقع  من  المعلومات  تكنولوجيا  أنظمة  إدارة 
للتحميل؛  القابلة  للبرمجيات غير  المؤقت  توفير االستخدام 
خدمات البرمجيات كخدمات (اس ايه ايه اس)؛ توفير المواقع 
وتكنولوجيا  الحاسوب  برمجيات  مجال  في  اإللكترونية 
البرمجيات  واستشارات  المعلومات  تكنولوجيا  ؛  المعلومات 
تأجير  الحواسيب؛  برمجيات  وصيانة  وتحديث  تركيب،  ؛ 
التقني؛  الدعم  خدمات  الخادم؛  استضافة  الشبكة؛  خوادم 
مشاكل  اكتشاف  خدمات  تحديدا:  التقني،  الدعم  خدمات 
المعماري؛  التصميم  الحاسوب؛  وبرمجيات  برامج  وحلول 
اإلعدادات  تصميم  الداخلي؛  الديكور  تصميم  خدمات 
الداخلية والخارجية المختّصة؛ خدمات التصميم الجرافيكي؛ 

خدمات التصميم الصناعي؛ التنبؤ باألحوال الجوية. 

computer services, namely, creating an on-line 
community for users to participate in discussions, 
get feedback from their peers, form virtual 
communities, and engage in business and social 
networking; creating and hosting of platforms for 
providing web-based on-line portals; computer 
services, namely, hosting on-line web facilities; 
computer services, namely, cloud hosting provider 
services; computer services, namely, on-site and 
remote management of IT systems; providing 
temporary use of non-downloadable software; 
software as a service (SAAS) services; providing 
a website in the field of computer software and 
information technology; information technology 
and software consulting; installation, updating and 
maintenance of computer software; rental of web 
servers; server hosting; technical support services; 
technical support services, namely, troubleshooting 
of computer hardware and software problems; 
architectural design; interior design services; design 
of specialty interior and exterior environment 
settings; graphic design services; industrial design 
services; weather forecasting. 

 .In the name of: WeWork Companies Incبأسم : ويورك كومبانيز إنك. 

نيويورك،  ستريت  أتش  تي   18 ويست   115  : العنوان 
نيويورك 10011، الواليات المتحدة األمريكية 

Address: 115 West 18th Street New York, New 
York 10011, U.S.A. 

.ب  - ص  الفكرية  للملكية  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
4472 البيرة 

Address for Services:  

) 804 (

 Trade Mark No.: 30476العالمة التجارية رقم : 30476 
 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 18/12/2016التاريخ : 2016/12/18 
اإلقامة  والمشروبات؛  األطعمة  توفير  خدمات   : اجل  من 
الفنادق؛  خدمات  المؤقتة؛  اإلقامة  منازل  توفير  المؤقتة؛ 
والمطاعم؛ خدمات  الكافتريات  الحانات، خدمات  المقاهي، 

التزويد بالطعام والشراب؛

In Respect of: Services for providing food and 
drink; temporary accommodation; providing 
temporary housing accommodations; hotel 
services; café, bar, cafeteria and restaurant 
services;
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االجتماعية؛  واالجتماعات  للقاءات  مجتمعية  مراكز  توفير 
المعارض  مرافق  خدمات  الممؤتمرات،  توفير  خدمات 
ألحداث  االجتماعات  وغرف  المرافق  تأجير  واالجتماعات؛ 
الرعاية  تقديم  خدمات  واالجتماعية؛  التجارية  األعمال 
النهارية؛ خدمات رعاية نهارية للحيوانات األليفة؛ خدمات 
حانات  الفنادق،  المؤقتة،  لإلقامة  والحجز  الحجوزات 
المطاعم، خدمات التزويد بالطعام والشراب، تقديم طلبات 
والحمامات؛  األسرة  بياضات  تأجير  ؛  الطعام  وأخذ  إليصال 

تأجير بياضات الطاوالت. 

catering services; providing community centers 
for social gatherings and meetings; providing 
conference, exhibition and meeting facilities; 
rental of facilities and meeting rooms for business 
and social events; providing day care services; 
pet day care services; booking and reservation 
services for temporary accommodation, hotels, 
restaurants bars, catering services, and for placing 
orders for food delivery and pick up; rental of bed 
and bath linens; rental of table linens. 

 .In the name of: WeWork Companies Incبأسم : ويورك كومبانيز إنك. 

نيويورك،  ستريت  أتش  تي   18 ويست   115  : العنوان 
نيويورك 10011، الواليات المتحدة األمريكية 

Address: 115 West 18th Street New York, New 
York 10011, U.S.A. 

الفكرية - ص .ب  للملكية  : سابا وشركاهم  التبليغ  عنوان 
4472 البيرة 

Address for Services:  

) 805 (

 Trade Mark No.: 30477العالمة التجارية رقم : 30477 
 In Class: 45في الصنف : 45 

 Date: 18/12/2016التاريخ : 2016/12/18 
لحماية  األمنية  والخدمات  القانونية؛  الخدمات   : اجل  من 
التي  واالجتماعية  الشخصية  الخدمات  واألفراد؛  الممتلكات 
التواصل  خدمات  األفراد؛  حاجات  لتلبية  آخرون  يقدمها 
في  االجتماعي  التواصل  خدمات  اإلنترنت؛  على  االجتماعي 
خدمات  اإللكترونية؛  المواقع  عبر  المقّدمة  األعمال  مجال 
المعلومات  توفير  خدمات  لآلخرين؛  الشخصية  الحراسة 
األليفة؛  الحيوانات  رعاية  باألطفال؛  العناية  القانونية؛ 
الممتلكات  إعادة  المنازل؛  المواعدة؛ خدمات حماية  خدمات 

المفقودة؛ تأجير الخزنات. 

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; online social 
networking services; social networking services 
in the field of business provided via a website; 
personal concierge services for others; legal 
information services; baby sitting; pet sitting; 
dating services; house sitting services; lost 
property return; rental of safes. 

 .In the name of: WeWork Companies Incبأسم : ويورك كومبانيز إنك. 

نيويورك،  ستريت  أتش  تي   18 ويست   115  : العنوان 
نيويورك 10011، الواليات المتحدة األمريكية 

Address: 115 West 18th Street New York, New 
York 10011, U.S.A. 

.ب  - ص  الفكرية  للملكية  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
4472 البيرة 

Address for Services:  
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) 806 (

 Trade Mark No.: 30480العالمة التجارية رقم : 30480 
 In Class: 9في الصنف : 9 

 Date: 18/12/2016التاريخ : 2016/12/18 
: اجهزة وبرمجيات قياس شدة الضوء في الطيف  من اجل 

لمقاييس شدة الضوء الطيفي. 
In Respect of: Spectrophotometers and software 
for spectrophotometers. 

 In the name of: Akzo Nobel Coatings Internationalبأسم : أكزو نوبل كوتينغز إنترناشيونال بي.في. 
B.V. 

 ,Address: Velperweg 76, 6824 BM ARNHEMالعنوان : فيلبيرويغ 76 ، 6824 بي أم أرنهيم ، هولندا 
Netherlands 

.ب  - ص  الفكرية  للملكية  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
4472 البيرة 

Address for Services:  

) 807 (

 Trade Mark No.: 30481العالمة التجارية رقم : 30481 
 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 18/12/2016التاريخ : 2016/12/18 
المكتبي،  النشاط  االعمال،  ادارة  االعمال،  تنظيم   : اجل  من 
المحاسبة  خدمات  االعمال،  الدارة  المساعدة  خدمات 
وخدمات تدقيق الحسابات ؛ استشارات الضرائب والخدمات 
االندماج  مجال  في  االستشارية  الخدمات  االستشارية؛ 
واالستحواذ والتصفية ، وإدارة األعمال واستشارات األعمال 
وخدمات  الشركات  إدارة  مجال  في  االستشارية  والخدمات 
أبحاث السوق، خدمات استشارية في مجال الموارد البشرية 
والخدمات  المصرفي  االستثمار  مجال  في  استشارات   ،
االستشارية،  والخدمات  المالية  االستشارات  االستشارية؛ 
التجارية،  المشاريع  مجاالت  في  المالي  التقييم  وخدمات 
وقوائم الجرد، واألصول ، والمعدات، والترخيص، والعقارات 
الخدمات   ، العقارات  تقييم  خدمات  ؛  الفكرية  والملكية 

المالية إلدارة المخاطر.

In Respect of: Business management; business 
administration; office functions; assistance 
services for business management Accounting 
services; business auditing services; tax 
consulting and advisory services; merger 
acquisition and divestiture consulting and 
advisory services; business management and 
business consulting and advisory services; 
corporate governance advisory services; market 
research services; human resource consulting 
services, investment banking consulting and 
advisory services; financial consulting and 
advisory services, financial valuation services in 
the areas of business enterprises, 
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inventories, assets, equipment, licensing, real 
estate and intellectual property; real estate appraisal 
services; financial risk management services 

 In the name of: Omran Hamdan Mohamed Nasserبأسم : عمران حمدان محمد ناصر 

 Address: Ramallah, Al Irsal, Gateway Build.3FLالعنوان : رام الله، االرسال، عمارة الجيت واي، ط3 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : بالل كمال، البيرة، مركز البيرة التجاري/ ط6. 

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام 
ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

) 808 (

 Trade Mark No.: 30482العالمة التجارية رقم : 30482 
 In Class: 38في الصنف : 38 

 Date: 18/12/2016التاريخ : 2016/12/18 
 In Respect of: communicationsمن اجل : االتصاالت 

 In the name of: sharekat al etesalat al khalawiehبأسم : شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية 
al falastinieh 

 Address: albireh al balouالعنوان : البيرة البالوع 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : البيرة - البالوع 

: ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام 
ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

) 809 (

 Trade Mark No.: 30484العالمة التجارية رقم : 30484 
 In Class: 38في الصنف : 38 
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 Date: 18/12/2016التاريخ : 2016/12/18 
 In Respect of: communicationsمن اجل : االتصاالت 

 In the name of: sharekat al etesalat al khalawiehبأسم : شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية 
al falastinieh 

 Address: albireh - al balouالعنوان : البيرة - البالوع 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : البيرة - البالوع 

: ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام 
ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 

) 810 (

 Trade Mark No.: 30485العالمة التجارية رقم : 30485 
 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 18/12/2016التاريخ : 2016/12/18 
 In Respect of: mineral waterمن اجل : مياه معدنية 

 In the name of: Anas Imad Mohammad ALLahamبأسم : انس عماد محمد اللحام 

 Address: Hendaza-bethlehem-palestineالعنوان : هندازة- بيت لحم -فلسطين 

-Address for Services:   Hendaza-bethlehemعنوان التبليغ : هندازة- بيت لحم -فلسطين 
palestine

) 811 (

 Trade Mark No.: 30486العالمة التجارية رقم : 30486 
 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 18/12/2016التاريخ : 2016/12/18 



5062017/4/26 العـدد الثامن عشر

االعمال  وتوجيه  وادارة  واالعالن  الدعاية  خدمات   : اجل  من 
وتفعيل النشاط المكتبي 

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

 In the name of: Ihab Mohamad Ahmad Atawnehبأسم : ايهاب محمد أحمد عطاونة 

 Address: Alkhaleel Biet Kahel Wad Alqufالعنوان : الخليل بيت كاحل واد القف 

 Address for Services:   Alkhaleel Biet Kahel Wadعنوان التبليغ : الخليل بيت كاحل واد القف 
Alquf

) 812 (

 Trade Mark No.: 30490العالمة التجارية رقم : 30490 
 In Class: 8في الصنف : 8 

 Date: 19/12/2016التاريخ : 2016/12/19 
من اجل : عدد يدوية تدار باليد ، عدد يدوية للسحج والسنفرة 
، قدائم )عدد( ، مثاقب لولبية يدوية ، مثاقب ، أدات ثقب 
، مثاقب للنجارة )يدوية( ، لقم )اجزاء من عدد يدوية( ، عدد 
 ، يدوية  عدد  شفرات   ، للمساحج  شفرات   ، الشفرات  لسن 
هراوات ، مقصات حواف ، مناشير قوسية ، مطارق للنقش 
 ، سواطير   ، للنجارين  مالزم   ، قطاعات   ، أزاميل   ، )حرارات( 
عتالت ، أدوات قطع )عدد يدوية( ، ماس الزجاج )عدد يدوية 
( ، حفارات يدوية ، أسالك سحب ، سكاكين كشط ، مدكات 
، دواليب جلخ  مبارد سحج )سنفرة(   ، أدوات نقش   ، أرضية 
مطارق   ، كماشات   ، زرديات   ، مسامير  كماشات   ، وسنفرة 
يدوية )للنقش والتحزيز( ، أدوات تلميع ، أحزمة حاملة للعدد 
، عدد الحدائق التي تدار باليد ، معدات زراعية تدار باليد ، 
فؤوس ، مقصات تقليم ، اطارات للمناشير اليدوية ، مطارق ، 
شرخ )فأس صغير( ، فؤوس للحفر ، مناشير ، مدقات يدوية 
، مبرشمات  ، مبارد خشب  ، زرديات تخريم  ، مطارق بنائين 
ثقيلة  مطارق   ، مجارف   ، مفكات   ، مقصات  يدوية(  )عدد 
)مهدات(، مطارق الحجارة ، مسطرينات ، عصي ، أدوات قطع 
األنابيب ، شوك مستعملة في الحدائق ، معريات األسالك 
رشاشات   ، المبيدات  لرش  محاقن   ، الشوك  اقتالع  عدد   ،

المبيدات الحشرية ، مضخات يدوية ، رافعات يدوية

In Respect of: Hand tools, hand-operated, 
Abrading instruments [hand instruments], Adzes 
[tools], Augers [hand tools], Awls, Borers, Bits 
[parts of hand tools], Bits [hand tools], Blade 
sharpening instruments, Blades for planes, 
Blades [hand tools], Bludgeons, Border shears, 
Bow saws, Bushhammers, Chisels, Choppers, 
Clamps for carpenters, Cleavers, Crow bars, 
Cutting tools [hand tools Cutlery], Diamonds 
(Glaziers’-) [parts of hand tools], Diggers [hand 
tools], Draw wires [hand tools], Drawing knives, 
Earth ,(rammers [hand tools], Embossers [hand 
tools], Emery files, Emery grinding wheels, 
Nail Extractors, Plierss, Nippers(Pincer), Fullers 
[hand tools], Polishing irons [glazing tools], Belts 
(Tool-) [holders], Garden tools [hand-operated], 
Agricultural implements, hand-operated, Axes, 
Bill-hooks, Frames for handsaws, Hammers 
[hand tools], Hatchets, Holing axes, Jig-saws, 
Mallets [hand instruments], Masons’ hammers, 
Punch pliers [hand tools], Rasps [hand tools], 
Riveters [hand tools], Scissors, Screwdrivers,
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Shovels [hand tools], Sledgehammers, Stone 
hammers, Trowels, Truncheons, Tube cutting 
instruments, Weeding forks [hand tools], Wire 
strippers [hand tools], Thistle extirpators [hand 
tools], Syringes for spraying insecticides, 
Insecticide sprayers [hand tools], Hand pumps, 
Jacks (Lifting-), hand-operated 

والتصدير  لالستيراد  الفلسطيني  السوق  شركة   : بأسم 
والتجارة العامة 

In the name of: Palestinian Market Company for 
import , export & generaltrade 

القدس  شارع   – الخضر   – لحم  بيت   - فلسطين   : العنوان 
الخليل – قرب البوابة 

Address: Palestine – Bethlehem - Alkhader Gate 
– Jerusalem Hebrew St. 

عنوان التبليغ : فلسطين - بيت لحم – الخضر – شارع القدس 
الخليل – قرب البوابة 

Address for Services:   Palestine – Bethlehem - 
Alkhader Gate – Jerusalem Hebrew St.

) 813 (

 Trade Mark No.: 30491العالمة التجارية رقم : 30491 
 In Class: 6في الصنف : 6 

 Date: 19/12/2016التاريخ : 2016/12/19 
، مسامير برشام  أربطة معدنية   ، : مزاليج معدنية  من اجل 
 ، ، مسامير ذات عراوي  ، مسامير مسطحة  ، مسامير ملولبة 
معدنية  مقابض   ، معدنية  براغي   ، الرأس  مسامير صغيرة 
وصالت   ، للبناء  معدنية  لوازم  )خردوات(،  معدنية  أبازيم   ،
كوابل   ، معدنية  مشابك   ، كهربائية  غير  معدنية  كوابل 
معدنية غير كهربائية ، خزائن متينة لحفظ األشياء الثمينة 
معدنية  حبال   ، معدنية  دواليب   ، معدنية  نقد  ، صناديق 
المداخن  أغطية   ، معدنية  معدنية، سالسل  لحام  أسالك   ،
أسالك   ، المواسير  لربط  أطواق معدنية   ، ، مداخن معدنية 
أقفال  )قامطات(،  معدنية  كالبات   ، معزولة  غير  نحاسية 
أبواب   ، لألبواب  معدنية  تجهيزات   ، كهربائية  غير  أبواب 
معدنية ، شباك معدنية ، أشرطة حديدية ، مفاتيح ، ساللم 

معدنية ، أقفال معدنية، بكرات معدنية غير ميكانيكية 

In Respect of: Latches of metal, Bindings of metal, 
Rivets of metal, Bolts, flat, Eye bolts, Brads, 
Screws of metal, handles of metal, Buckles of 
common metal [hardware], Buildings (Fittings of 
metal), Cable joints of metal, non-electric, Clips 
of metal, Cables of metal, Safes [strong boxes], 
Cashboxes of metal, Casters of metal, Ropes of 
metal, Soldering wire of metal, Chains of metal, 
Chimney cowls of metal, Chimneys of metal, 
Collars of metal for fastening pipes, Copper wire, 
not insulated, Cramps of metal [crampons], Door 
closers [non-electric], Door fittings, of metal, 
Doors of metal, Gratings of metal, Iron strip , 
Keys, Ladders of metal, Locks of metal, Reels 
of metal 



5082017/4/26 العـدد الثامن عشر

والتصدير  لالستيراد  الفلسطيني  السوق  شركة   : بأسم 
والتجارة العامة 

In the name of: Palestinian Market Company for 
import , export & generaltrade 

القدس  شارع   – الخضر   – لحم  بيت   - فلسطين   : العنوان 
الخليل – قرب البوابة 

Address: Palestine – Bethlehem - Alkhader Gate 
– Jerusalem Hebrew St. 

عنوان التبليغ : فلسطين - بيت لحم – الخضر – شارع القدس 
الخليل – قرب البوابة 

Address for Services:   Palestine – Bethlehem - 
Alkhader Gate – Jerusalem Hebrew St.

) 814 (

 Trade Mark No.: 30492العالمة التجارية رقم : 30492 
 In Class: 16في الصنف : 16 

 Date: 19/12/2016التاريخ : 2016/12/19 
من اجل : مواد التغليف البالستيكية )غير واردة في فئات 
أخرى( , أشرطة الصقة ) قرطاسية( , أشرطة من الورق , بكرات 
دهان منزلية , مواد الصقة لالستعمال المنزلي والقرطاسية 
 , للوثائق  , صفائح  والقرطاسية  المنزلي  , غراء لالستعمال 
ابر   , التشكيل  معجون   , التشكيل  مواد   , للورق  سكاكين 
نحت , نماذج مهندسين معماريين , فراشي دهان أو تلوين 
رصاص  أقالم   , الزاوية  قائمة  مساطر   , رسامين  فراشي   ,
ارداوزية , أقالم فحم , معجون نشا , حجر صابوني )طباشير( 
, أنابيب من الورق المقوى , أجهزة نقش , ورق لف , أكياس 

نفايات )ورقية وبالستيكية( . 

In Respect of: plastic materials for packaging 
(not included in other classes) , Gummed tape 
[stationery], Ribbons (Paper), House painters’ 
rollers, adhesives for stationery or household 
purposes, Isinglass for stationery or household 
purposes, Laminators for document, Paper 
Knives, Modelling materials, Modelling 
paste, Etching needles, Models ( Architects) , 
Paintbrushes, Painters’ brushes, Rulers (Square), 
Slate pencils, Charcoal pencils, Starch paste, 
Steatite [chalk], Tubes (Cardboard), Vignetting 
apparatus, Wrapping paper, Bags (Garbage?) of 
paper or of plastics. 

والتصدير  لالستيراد  الفلسطيني  السوق  شركة   : بأسم 
والتجارة العامة 

In the name of: Palestinian Market Company for 
import , export & generaltrade 

القدس  شارع   – الخضر   – لحم  بيت   - فلسطين   : العنوان 
الخليل – قرب البوابة 

Address: Palestine – Bethlehem - Alkhader Gate 
– Jerusalem Hebrew St. 

عنوان التبليغ : فلسطين - بيت لحم – الخضر – شارع القدس 
الخليل – قرب البوابة 

Address for Services:   Palestine – Bethlehem - 
Alkhader Gate – Jerusalem Hebrew St.
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) 815 (

 Trade Mark No.: 30493العالمة التجارية رقم : 30493 
 In Class: 1في الصنف : 1 

 Date: 19/12/2016التاريخ : 2016/12/19 
من اجل : لواصق ألغراض صناعية ، لواصق لالعالنات، لواصق 
لورق الجدران ، لواصق لبالط الجدران ، ملصقات للخرسانة ، 

غراء بخالف المستخدم ألغراض قرطاسية أو منزلية 

In Respect of: Adhesives for industrial 
purposes, Adhesives for billposting, Adhesives 
for paperhanging, Adhesives for wall tiles, 
Agglutinants for concrete, Isinglass other than 
for stationery, household or alimentary purposes 

والتصدير  لالستيراد  الفلسطيني  السوق  شركة   : بأسم 
والتجارة العامة 

In the name of: Palestinian Market Company for 
import , export & generaltrade 

القدس  شارع   – الخضر   – لحم  بيت   - فلسطين   : العنوان 
الخليل – قرب البوابة 

Address: Palestine – Bethlehem - Alkhader Gate 
– Jerusalem Hebrew St. 

عنوان التبليغ : فلسطين - بيت لحم – الخضر – شارع القدس 
الخليل – قرب البوابة 

Address for Services:   Palestine – Bethlehem - 
Alkhader Gate – Jerusalem Hebrew St.

) 816 (

 Trade Mark No.: 30494العالمة التجارية رقم : 30494 
 In Class: 17في الصنف : 17 

 Date: 19/12/2016التاريخ : 2016/12/19 
من اجل : عوازل للكبالت ، مواد لسد الشقوق ، حبال مطاطية 
 ، الحراري  اإلشعاع  لمنع  مركبات   ، للعزل  الزجاج  صوف   ،
خراطيم ري ، مواد عازلة للرطوبة في المباني ، أنسجة عازلة ، 
لباد عازل ، قفازات عازلة ، مواد عازلة ، أشرطة وأربطة عازلة ، 

In Respect of: Cables Insulators, Caulking 
materials, Cords of rubber, Glass wool for 
insulation, Heat (Compositions to prevent the 
radiation of—), Hose Watering, 
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فتحات  الصالح  كيميائية  مركبات   ،[ [مطاط  لثي   ، عوازل 
التسرب ، اشرطة تلقائية اللصق بخالف القرطاسة وليست 
لغايات طبية أو منزلية ، نعال )اسبستوس – مطاط( ، أغطية 

بالستيكية ليس للتغليف 

Insulating buildings against moisture (Substances 
for—), Insulating fabrics, Insulating felt, Insulating 
gloves, Insulating materials, Insulating tape and 
band, Insulating plaster, Insulators, Latex [rubber], 
Leaks (Chemical compositions for repairing —), 
Self-adhesive tapes, other than stationery and not for 
medical or household purposes, Soles (Asbestos— 
rubber), Plastic film other than for wrapping 

والتصدير  لالستيراد  الفلسطيني  السوق  شركة   : بأسم 
والتجارة العامة 

In the name of: Palestinian Market Company for 
import , export & generaltrade 

القدس  شارع   – الخضر   – لحم  بيت   - فلسطين   : العنوان 
الخليل – قرب البوابة 

Address: Palestine – Bethlehem - Alkhader Gate 
– Jerusalem Hebrew St. 

عنوان التبليغ : فلسطين - بيت لحم – الخضر – شارع القدس 
الخليل – قرب البوابة 

Address for Services:   Palestine – Bethlehem - 
Alkhader Gate – Jerusalem Hebrew St.

) 817 (

 Trade Mark No.: 30495العالمة التجارية رقم : 30495 
 In Class: 35في الصنف : 35 

 Date: 20/12/2016التاريخ : 2016/12/20 
االعمال  وتوجيه  وادارة  واالعالن  الدعاية  خدمات   : اجل  من 

وتفعيل النشاط المكتبي 
In Respect of: Advertising; business management; 
business administration; office functions 

بأسم : شركة جيالن بلس الدارة وتسويق المرافق السياحية 
مساهمة خصوصية 

In the name of: Sharekat Jelan Plus Laidarat Wa 
tasweeq Almarafeq Alsiyahiya Mosahama Khososiya 

 Address: Bet Laheem Shar›e Al atienالعنوان : بيت لحم شارع العطن 

   :Address for Servicesعنوان التبليغ : عمارة زيادة تلفون 2963344 و 2963343 

) 818 (

 Trade Mark No.: 30496العالمة التجارية رقم : 30496 
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 In Class: 5في الصنف : 5 
 Date: 21/12/2016التاريخ : 2016/12/21 

تغذية  مواد  طبّية،  : مستحضرات صحية ألغراض  اجل  من 
ومواد  أطعمة  لألطفال،  أغذية  الطبي،  لالستعمال  معّدة 
بكافة  األطفال  حليب  والّرضع،  باألطفال  خاصة  غذائية 
المرضعات  باألمهات  خاصة  غذائية  ومواد  أطعمة  أشكاله، 
معّدة  غذائية  مكّمالت  الطبي،  لالستخدام  المعّدة 
غذائية،  مكّمالت  والمرضعات،  للحوامل  الطبي  لالستعمال 
الفيتامينات، مستحضرات األطعمة  البروتين، مستحضرات 

غير العضوية. 

In Respect of: Dietetic beverages adapted for 
medical purposes; dietetic foods adapted for 
medical purposes; dietetic substances adapted 
for medical use; lacteal flour for babies; food 
and food substances for babies; food for babies; 
infant formula; food for infants; powdered milk 
for babies; food and food substances for nursing 
mothers for medical use; nutritional supplements 
for medical purposes for pregnant women and 
nursing mothers; nutritional supplements; protein 
dietary supplements; vitamin preparations; 
mineral food supplements 

 .In the name of: Société des Produits Nestlé S.Aبأسم : سوسيتية دي برودوي نستلة أس .آ. 

 Address: 1800 Vevey, Switzerlandالعنوان : 1800 فيفاي، سويسرا 

.ب  - ص  الفكرية  للملكية  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
4472 البيرة 

Address for Services:  

تشتمل العالمة على االحمر والبني والبرتقالي واالصفر واالزرق 

) 819 (

 Trade Mark No.: 30497العالمة التجارية رقم : 30497 
 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 21/12/2016التاريخ : 2016/12/21 
الحليب، مستحضرات غذائية  الحليب، مشروبات   : اجل  من 
حليب  الحليب،  بدائل  الحليب،  منتجات  الحليب،  أساسها 
الحليب(،  )بدائل  األرز  حليب  الحليب(،  )بدائل  الصويا 
مستحضرات غذائية قائمة على الحليب تحتوي على الحبوب 
من  المصنوعة  الغذائية  المواد  السمك،  الشوكوالته،  و/أو 
الفاكهة  من  المؤلفة  الخفيفة  الوجبات  الفاكهة،  السمك، 
المحفوظة  الخضار  الدواجن،  اللحوم،  المجففة،  الفاكهة  أو 

والمطبوخة والمجففة، اللبن. 

In Respect of: Milk; milk beverages, milk 
predominating ; milk products; protein milk; 
soya milk [milk substitute]; rice milk [milk 
substitute]; milk based beverages containing 
cereals and / or chocolate; fish meal for human 
consumption; foods made from fish; fruit, 
preserved; fruit-based snack food; meat; poultry, 
not live; vegetables, preserved; vegetables, 
cooked; vegetables, dried; yogurt. 
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 .In the name of: Société des Produits Nestlé S.Aبأسم : سوسيتية دي برودوي نستلة أس .آ. 

 Address: 1800 Vevey, Switzerlandالعنوان : 1800 فيفاي، سويسرا 

.ب  - ص  الفكرية  للملكية  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
4472 البيرة 

Address for Services:  

تشتمل العالمة على االحمر والبني والبرتقالي واالصفر واالزرق 

) 820 (

 Trade Mark No.: 30501العالمة التجارية رقم : 30501 
 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 21/12/2016التاريخ : 2016/12/21 
والغازية  المعدنية  المياه   ، الكحولية  غير  البيرة   : اجل  من 
الفواكه وعصير  ، شراب  الكحولية  غير  األخرى  والمشروبات 
لصنع  األخرى  والمستحضرات  العصائر  مركزات   ، الفواكه 

المشروبات 

In Respect of: Non-alcoholic beer, mineral and 
aerated waters and other non-alcoholic drinks; 
fruit drinks and fruit juices; syrups and other 
preparations for making beverages 

 In the name of: Argo Food & Beverageبأسم : ارغو فود & بيفيريج انترناشيونال استابليشمنت 
International Establishment 

فينانزكونتور  اوند,   - انداستري  سي/او   : العنوان 
اتابليسيمينت, هيرينغاسه 21, 9490 فادوز, ليخنشتاين 

Address: c/o INDUSTRIE – UND, 
FINANZKONTOR ETABLISSEMENT, 
HERRENGASSE 21, 9490 Vaduz, Liechtenstein 

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

Address for Services:  

) 821 (

 Trade Mark No.: 30502العالمة التجارية رقم : 30502 
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 In Class: 32في الصنف : 32 
 Date: 21/12/2016التاريخ : 2016/12/21 

والغازية  المعدنية  المياه   ، الكحولية  غير  البيرة   : اجل  من 
الفواكه وعصير  ، شراب  الكحولية  غير  األخرى  والمشروبات 
لصنع  األخرى  والمستحضرات  العصائر  مركزات   ، الفواكه 

المشروبات 

In Respect of: Non-alcoholic beer, mineral and 
aerated waters and other non-alcoholic drinks; 
fruit drinks and fruit juices; syrups and other 
preparations for making beverages 

 In the name of: Argo Food & Beverageبأسم : ارغو فود & بيفيريج انترناشيونال استابليشمنت 
International Establishment 

فينانزكونتور  اوند,   - انداستري  سي/او   : العنوان 
اتابليسيمينت, هيرينغاسه 21, 9490 فادوز, ليخنشتاين 

Address: c/o INDUSTRIE – UND, 
FINANZKONTOR ETABLISSEMENT, 
HERRENGASSE 21, 9490 Vaduz, Liechtenstein 

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

Address for Services:  

) 822 (

 Trade Mark No.: 30503العالمة التجارية رقم : 30503 
 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 21/12/2016التاريخ : 2016/12/21 
والغازية  المعدنية  المياه   ، الكحولية  غير  البيرة   : اجل  من 
الفواكه وعصير  ، شراب  الكحولية  غير  األخرى  والمشروبات 
لصنع  األخرى  والمستحضرات  العصائر  مركزات   ، الفواكه 

المشروبات 

In Respect of: Non-alcoholic beer, mineral and 
aerated waters and other non-alcoholic drinks; 
fruit drinks and fruit juices; syrups and other 
preparations for making beverages 

 In the name of: Argo Food & Beverageبأسم : ارغو فود & بيفيريج انترناشيونال استابليشمنت 
International Establishment 

فينانزكونتور  اوند,   - انداستري  سي/او   : العنوان 
اتابليسيمينت, هيرينغاسه 21, 9490 فادوز, ليخنشتاين 

Address: c/o INDUSTRIE – UND, 
FINANZKONTOR ETABLISSEMENT, 
HERRENGASSE 21, 9490 Vaduz, Liechtenstein 

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

Address for Services:  
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) 823 (

 Trade Mark No.: 30504العالمة التجارية رقم : 30504 
 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 21/12/2016التاريخ : 2016/12/21 
والغازية  المعدنية  المياه   ، الكحولية  غير  البيرة   : اجل  من 
الفواكه وعصير  ، شراب  الكحولية  غير  األخرى  والمشروبات 
لصنع  األخرى  والمستحضرات  العصائر  مركزات   ، الفواكه 

المشروبات 

In Respect of: Non-alcoholic beer, mineral and 
aerated waters and other non-alcoholic drinks; 
fruit drinks and fruit juices; syrups and other 
preparations for making beverages 

 In the name of: Argo Food & Beverageبأسم : ارغو فود & بيفيريج انترناشيونال استابليشمنت 
International Establishment 

فينانزكونتور  اوند,   - انداستري  سي/او   : العنوان 
اتابليسيمينت, هيرينغاسه 21, 9490 فادوز, ليخنشتاين 

Address: c/o INDUSTRIE – UND, 
FINANZKONTOR ETABLISSEMENT, 
HERRENGASSE 21, 9490 Vaduz, Liechtenstein 

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

Address for Services:  

) 824 (

 Trade Mark No.: 30505العالمة التجارية رقم : 30505 
 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 21/12/2016التاريخ : 2016/12/21 
والغازية  المعدنية  المياه   ، الكحولية  غير  البيرة   : اجل  من 
الفواكه وعصير  ، شراب  الكحولية  غير  األخرى  والمشروبات 
لصنع  األخرى  والمستحضرات  العصائر  مركزات   ، الفواكه 

المشروبات 

In Respect of: Non-alcoholic beer, mineral and 
aerated waters and other non-alcoholic drinks; 
fruit drinks and fruit juices; syrups and other 
preparations for making beverages 
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 In the name of: Argo Food & Beverageبأسم : ارغو فود & بيفيريج انترناشيونال استابليشمنت 
International Establishment 

فينانزكونتور  اوند,   - انداستري  سي/او   : العنوان 
اتابليسيمينت, هيرينغاسه 21, 9490 فادوز, ليخنشتاين 

Address: c/o INDUSTRIE – UND, 
FINANZKONTOR ETABLISSEMENT, 
HERRENGASSE 21, 9490 Vaduz, Liechtenstein 

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

Address for Services:  

) 825 (

 Trade Mark No.: 30506العالمة التجارية رقم : 30506 
 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 21/12/2016التاريخ : 2016/12/21 
والغازية  المعدنية  المياه   ، الكحولية  غير  البيرة   : اجل  من 
الفواكه وعصير  ، شراب  الكحولية  غير  األخرى  والمشروبات 
لصنع  األخرى  والمستحضرات  العصائر  مركزات   ، الفواكه 

المشروبات 

In Respect of: Non-alcoholic beer, mineral and 
aerated waters and other non-alcoholic drinks; 
fruit drinks and fruit juices; syrups and other 
preparations for making beverages 

 In the name of: Argo Food & Beverageبأسم : ارغو فود & بيفيريج انترناشيونال استابليشمنت 
International Establishment 

فينانزكونتور  اوند,   - انداستري  سي/او   : العنوان 
اتابليسيمينت, هيرينغاسه 21, 9490 فادوز, ليخنشتاين 

Address: c/o INDUSTRIE – UND, 
FINANZKONTOR ETABLISSEMENT, 
HERRENGASSE 21, 9490 Vaduz, Liechtenstein 

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

Address for Services:  

ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات الوصفية واألرقام 
ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة 
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) 826 (

 Trade Mark No.: 30507العالمة التجارية رقم : 30507 
 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 21/12/2016التاريخ : 2016/12/21 
والغازية  المعدنية  المياه   ، الكحولية  غير  البيرة   : اجل  من 
الفواكه وعصير  ، شراب  الكحولية  غير  األخرى  والمشروبات 
لصنع  األخرى  والمستحضرات  العصائر  مركزات   ، الفواكه 

المشروبات 

In Respect of: Non-alcoholic beer, mineral and 
aerated waters and other non-alcoholic drinks; 
fruit drinks and fruit juices; syrups and other 
preparations for making beverages 

 In the name of: Argo Food & Beverageبأسم : ارغو فود & بيفيريج انترناشيونال استابليشمنت 
International Establishment 

فينانزكونتور  اوند,   - انداستري  سي/او   : العنوان 
اتابليسيمينت, هيرينغاسه 21, 9490 فادوز, ليخنشتاين 

Address: c/o INDUSTRIE – UND, 
FINANZKONTOR ETABLISSEMENT, 
HERRENGASSE 21, 9490 Vaduz, Liechtenstein 

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

Address for Services:  

) 827 (

 Trade Mark No.: 30509العالمة التجارية رقم : 30509 
 In Class: 6في الصنف : 6 

 Date: 21/12/2016التاريخ : 2016/12/21 
 In Respect of: Pulleys Stone and Iron Cuttingمن اجل : طارات لقص الحديد والحجر 

مساهمة  والتصدير  لالستيراد  المتميزون  شركة   : بأسم 
خصوصية 

In the name of: Sharekat Almotamaezoon 
lilestirad Waltasdeer Mosahama Khososiya 

 Address: Ramallah Beituniyaالعنوان : رام الله بيتونيا 

Address for Services:   Ramallah Beituniyaعنوان التبليغ : رام الله بيتونيا 
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) 828 (

 Trade Mark No.: 30511العالمة التجارية رقم : 30511 
 In Class: 38في الصنف : 38 

 Date: 22/12/2016التاريخ : 2016/12/22 
 In Respect of: Telecommunicationsمن اجل : االتصاالت 

-In the name of: Sharikat Mobile Al-Wataniya Alبأسم : شركة موبايل الوطنية الفلسطينية لإلتصاالت 
Falastiniah Lel-Etisalat 

 Address: Al-Bira/Satah Merhaba, Tri-Fitnessالعنوان : البيرة/سطح مرحبا، تراي فتنس سنتر، ص.ب 4236 
Centre P.O 4236 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : ص . ب. 1903 , رام الله 

عدم منح حماية على كلمة سوبر فاتورة 

) 829 (

 Trade Mark No.: 30514العالمة التجارية رقم : 30514 
 In Class: 39في الصنف : 39 

 Date: 22/12/2016التاريخ : 2016/12/22 
نقل،  جمع،  تحديدًا:  والتوصيل،  الشحن  خدمات   : اجل  من 

إرسال وتخزين الوثائق، الطرود والحموالت برًا وجوأ. 
In Respect of: Shipping and delivery services, 
namely, pick-up, transportation, delivery and 
storage of documents, packages and cargo by 
land and air. 

 In the name of: Federal Express Corporationبأسم : فيديرال إكسبريس كوربوريشن 

الطابق  بي،  بيلدينغ  روود،  كروس  هاكس   3620  : العنوان 
المتحدة  الواليات   ،  38125 تينيسي  ميمفيس،  الثالث، 

األمريكية 

Address: 3620 Hacks Cross Road, Building B, 
3rd Floor, Memphis, Tennessee 38125, U.S.A. 

.ب  - ص  الفكرية  للملكية  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
4472 البيرة 

Address for Services:  

تشتمل العالمة على اللونين البنفسجي والبرتقالي 
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) 830 (

 Trade Mark No.: 30517العالمة التجارية رقم : 30517 
 In Class: 25في الصنف : 25 

 Date: 26/12/2016التاريخ : 2016/12/26 
 In Respect of: Clothing, footwear, headgearمن اجل : المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس. 

 In the name of: ASICS CORPORATIONبأسم : أسكس كوربوريشن 

العنوان : 1-1-7، ميناتوجيما – ناكاماشي تشو – كو ، كوبي 
8555-650 اليابان 

Address: 7-1-1, Minatojima-Nakamachi Chuo-
ku, KOBE 650-8555 JAPAN 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : سابا وشركاهم للملكية الفكرية - ص .ب 4472 البيرة 

) 831 (

 Trade Mark No.: 30519العالمة التجارية رقم : 30519 
 In Class: 43في الصنف : 43 

 Date: 26/12/2016التاريخ : 2016/12/26 
من اجل : المقاهي ، الكافتيريات ، التزويد بالطعام والشراب 

، المطاعم ، مطاعم تقديم الوجبات الخفيفة 
In Respect of: Cafes , Cafeterias , Catering (Food 
and drink) , Restaurants , Snack-bars 

 In the name of: Sharekat Mataem Wa Coffe Shopبأسم : شركة مطعم وكوفي شوب استكانة عادية عامة 
Istikana Adiyah Ammah 

 Address: Ramallah Ein Monjedالعنوان : رام الله عين منجد 

Address for Services:   Ramallah Ein Monjedعنوان التبليغ : رام الله عين منجد 

) 832 (

 Trade Mark No.: 30520العالمة التجارية رقم : 30520 
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 In Class: 42في الصنف : 42 
 Date: 26/12/2016التاريخ : 2016/12/26 

من اجل : برمجة الكمبيوتر ، تأجير أجهزة كمبيوتر ، تصميم 
أنظمة  تحليل   ، كمبيوتر  برامج  تحديث   ، كمبيوتر  برامج 

كمبيوتر ، تصميم أنظمة كمبيوتر 

In Respect of: Computer programming , 
Computer rental , Computer software design , 
Computer software (Updating of ) , Computer 
system analysis , Computer system design 

 In the name of: Mohammed Saleh Ibrahim Saedبأسم : محمد صالح ابراهيم سعد 

 Address: Ramallah Al Mazra›a Asharqiyaالعنوان : رام الله المزرعة الشرقية 

Address for Services:   Ramallah Al Mazra›a Asharqiyaعنوان التبليغ : رام الله المزرعة الشرقية 

) 833 (

 Trade Mark No.: 30521العالمة التجارية رقم : 30521 
 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 26/12/2016التاريخ : 2016/12/26 
 In Respect of: Olive-Olive Oilمن اجل : زيت زتون-ثمار زتون 

 In the name of: Holy Land Oil Companyبأسم : شركة زيوت االرض المقدسه 

 Address: Illar-main-street-tulkarem 0598222104العنوان : عالر-الشارع الرئيسي-طولكرم0598222104- 

 Address for Services:   Illar-main-street-tulkaremعنوان التبليغ : عالر-الشارع الرئيسي-طولكرم0598222104- 
0598222104

عدم منح حماية على شركة زيوت االرض المقدسة 

) 834 (

 Trade Mark No.: 30523العالمة التجارية رقم : 30523 
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 In Class: 32في الصنف : 32 
 Date: 26/12/2016التاريخ : 2016/12/26 

 In Respect of: Waters [table]من اجل : مياه الشرب الصحية )ماء الينابيع( 

وتأجير  والتصدير  لالستيراد  الحوامدة  عمر  شركة   : بأسم 
السيارات عادية عامة 

In the name of: sharket omar alhwamdeh lelestrad 
w altassder w ta›jeer alsyarat adyyeh ammeh 

 Address: Areha almntteqa Alsinaiya Alzerayahالعنوان : أريحا المنطقة الصناعية الزراعية 

 Address for Services:   Areha almntteqa Alsinaiyaعنوان التبليغ : أريحا المنطقة الصناعية الزراعية 
Alzerayah

) 835 (

 Trade Mark No.: 30524العالمة التجارية رقم : 30524 
 In Class: 32في الصنف : 32 

 Date: 26/12/2016التاريخ : 2016/12/26 
 In Respect of: Waters [table]من اجل : مياه الشرب الصحية )ماء الينابيع( 

وتأجير  والتصدير  لالستيراد  الحوامدة  عمر  شركة   : بأسم 
السيارات عادية عامة 

In the name of: sharket omar alhwamdeh lelestrad 
w altassder w ta›jeer alsyarat adyyeh ammeh 

 Address: Areha almntteqa Alsinaiya Alzerayahالعنوان : أريحا المنطقة الصناعية الزراعية 

 Address for Services:   Areha almntteqa Alsinaiyaعنوان التبليغ : أريحا المنطقة الصناعية الزراعية 
Alzerayah

) 836 (

 Trade Mark No.: 30526العالمة التجارية رقم : 30526 
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 In Class: 30في الصنف : 30 
 Date: 27/12/2016التاريخ : 2016/12/27 

التي  المشروبات  المثلج،  الشاي  الشاي؛  القهوة،   : اجل  من 
بودرة  الكعك.  الكاكاو.  ومسحوق  الكاكاو  الشاي،  اساسها 
االصطناعية.  القهوة  ساغو.  التابيوكا.  السكر؛  الكعكة. 
الطحين والمستحضرات المصنوعة من الحبوب والذرة. دقيق 
الكاسترد؛  وخلطات  الكاسترد  مسحوق  الكاسترد؛  الذرة؛ 
الجلي.  لصنع  والخلطات  السكر  ]الحلويات[،  الفاكهة  جلي 
بودرة.  شكل  على  البودنغ  أو   / و  البودنغ  لصنع  الخلطات 
الورد،  بنكهة  التقليدية  البودنغ  البودمغ،  الزالبية،  خليط 
كريم كراميل؛ مستحضرات تتكون من الجلوكوز لالستخدام 
الدبيس،  العسل.  الثلوج.  الخبز؛  مسحوق  لكريم،  كبديل 
الشواء،  صلصة  الصلصات،  الخل؛  الخردل.  الملح.  الخميرة. 
صلصة الطماطم؛ صلصة حارة؛ المايونيز. صلصات السلطات، 
البني.  باللون  صلصة  والحامض،  الحلو  صلصة  الكاتشب، 
التي تحتوي  التوابل؛ صلصات السلطات، صلصات السلطة 

على كريم، الفانيال المحالة ، خالصات الطبخ واأللوان. 

In Respect of: Coffee; tea; ice tea and tea based 
beverages; cocoa and cocoa powder; cakes; cake 
powder; sugar; tapioca; sago; artificial coffee; 
flour and preparations made from cereals and 
corn; cornflour; custards; custard powder and 
custard mixes; fruit jellies [confectionery]; sugar 
and mixes for making jellies; mixes for making 
pudding and/or puddings in powder form; 
dumpling mix; puddings; traditional pudding with 
rose flavour base; crème caramel; preparations 
composed of glucose for use as substitute for 
cream; baking powder; ices; honey; treacle; 
yeast; salt; mustard; vinegar; sauces; barbecue 
sauces; tomato sauce; hot sauce; mayonnaise; 
salad sauces; ketchup; sweet and sour sauces; 
brown sauce; spices; salad dressings; salad 
dressings containing cream; sweetened vanilla; 
culinary essences and colors. 

 In the name of: Sharket Hani Al Ajawy Alبأسم : شركة هاني العجاوي التجارية العادية العامة 
Tijaryah 

 Address: jenin - Egga - Palestaineالعنوان : جنين - عجة - فلسطين 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : جنين - عجة - فلسطين 

) 837 (

 Trade Mark No.: 30527العالمة التجارية رقم : 30527 
 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 27/12/2016التاريخ : 2016/12/27 
من اجل : اللحوم، األسماك، الدواجن و الطيور ، مستخرجات 
الهالم،  والمجففة،  المحفوظة  والخضروات  الفواكه   ، اللحوم 
األلبان،  الحليب ومنتجات  المجفف،  البيض  البيض،  المربى، 
الزبدة،  السمن،  لألكل،  قابلة  ودهون  زيوت  الحليب،  مربى 
العداد  تستخدم  التي  المواد  الشوربة،  الجبنة،  النقانق، 

الشوربة، الزبادي، معجون الطماطم، البطاطا المقليه،

In Respect of: Meat, fish, poultry and game, meat 
extracts, preserved, dried and cooked fruit and 
vegetables, jellies, jams, eggs; powdered eggs; 
milk and dairy products; milk jam; edible oils 
and fats, margarine, butter, sausages; cheese; 
soups; preparations for making soup; yogurt; 
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المصنعة  المكسرات  التمور،  المصنع،  السوداني  الفول 
)فواكه ، الزبيب، المخلل، رقائق البطاطس. 

tomato puree; french fries; processed peanuts, 
dates, processed nuts [fruits]; raisins, gherkins; 
potato chips; all included in class 29. 

 In the name of: Sharket Hani Al Ajawy Alبأسم : شركة هاني العجاوي التجارية العادية العامة 
Tijaryah 

 Address: jenin - Egga - Palestaineالعنوان : جنين - عجة - فلسطين 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : جنين - عجة - فلسطين 

) 838 (

 Trade Mark No.: 30528العالمة التجارية رقم : 30528 
 In Class: 30في الصنف : 30 

 Date: 27/12/2016التاريخ : 2016/12/27 
التي  المشروبات  المثلج،  الشاي  الشاي؛  القهوة،   : اجل  من 
بودرة  الكعك.  الكاكاو.  ومسحوق  الكاكاو  الشاي،  اساسها 
االصطناعية.  القهوة  ساغو.  التابيوكا.  السكر؛  الكعكة. 
الطحين والمستحضرات المصنوعة من الحبوب والذرة. دقيق 
الكاسترد؛  وخلطات  الكاسترد  مسحوق  الكاسترد؛  الذرة؛ 
الجلي.  لصنع  والخلطات  السكر  ]الحلويات[،  الفاكهة  جلي 
بودرة.  شكل  على  البودنغ  أو   / و  البودنغ  لصنع  الخلطات 
الورد،  بنكهة  التقليدية  البودنغ  البودمغ،  الزالبية،  خليط 
كريم كراميل؛ مستحضرات تتكون من الجلوكوز لالستخدام 
الدبيس،  العسل.  الثلوج.  الخبز؛  مسحوق  لكريم،  كبديل 
الشواء،  صلصة  الصلصات،  الخل؛  الخردل.  الملح.  الخميرة. 
صلصة الطماطم؛ صلصة حارة؛ المايونيز. صلصات السلطات، 
البني.  باللون  صلصة  والحامض،  الحلو  صلصة  الكاتشب، 
التي تحتوي  التوابل؛ صلصات السلطات، صلصات السلطة 

على كريم، الفانيال المحالة ، خالصات الطبخ واأللوان. 

In Respect of: Coffee; tea; ice tea and tea based 
beverages; cocoa and cocoa powder; cakes; cake 
powder; sugar; tapioca; sago; artificial coffee; 
flour and preparations made from cereals and 
corn; cornflour; custards; custard powder and 
custard mixes; fruit jellies [confectionery]; sugar 
and mixes for making jellies; mixes for making 
pudding and/or puddings in powder form; 
dumpling mix; puddings; traditional pudding with 
rose flavour base; crème caramel; preparations 
composed of glucose for use as substitute for 
cream; baking powder; ices; honey; treacle; 
yeast; salt; mustard; vinegar; sauces; barbecue 
sauces; tomato sauce; hot sauce; mayonnaise; 
salad sauces; ketchup; sweet and sour sauces; 
brown sauce; spices; salad dressings; salad 
dressings containing cream; sweetened vanilla; 
culinary essences and colors. 

 In the name of: Sharket Hani Al Ajawy Alبأسم : شركة هاني العجاوي التجارية العادية العامة 
Tijaryah 

 Address: jenin - Egga - Palestaineالعنوان : جنين - عجة - فلسطين 

  :Address for Servicesعنوان التبليغ : جنين - عجة - فلسطين 
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) 839 (

 Trade Mark No.: 30529العالمة التجارية رقم : 30529 
 In Class: 29في الصنف : 29 

 Date: 27/12/2016التاريخ : 2016/12/27 
المطبوخة  أو  المجففة  أو  المحفوظة  الحبوب   : اجل  من 
و  واألسماك  اللحوم  ومعلبات  والمخلالت  والمربى  والهالم 
الخضار والفواكة واألثمار واللحم والسمك والطيور والقنص 

وخالصات اللحم والسمك والخضار 

In Respect of: meat.fish.poultry and game.meat 
extract.preserved.dried and cooked fruits and 
vegetables .jellies.jams.pickes.canned meat.fish.
fruits and vegetables 

 In the name of: Khaled Sead Mustafa Al Shineبأسم : خالد سعيد مصطفى الشني 

 Address: al berihالعنوان : البيرة، شارع نابلس 

المحامي   ، التجاري/ ط6  البيرة  مركز  البيرة،   : التبليغ  عنوان 
بالل كمال 

Address for Services:  

) 840 (

 Trade Mark No.: 28817العالمة التجارية رقم : 28817 
 In Class: 19في الصنف : 19 

 Date: 17/03/2016التاريخ : 2016/03/17 
من اجل : حجارةطبيعيةللبناء؛حجارةاصطناعيةللبناء؛غرانيت
؛جير؛طينالبناء؛جبسللبناء؛حصى؛مواسيرمنالخزف؛أسمنتمنال

خزف؛أسفلت؛أنابيبزفت؛قار 

In Respect of: Natural stone for building; artificial 
stone for building; granites; lime;mortar; plaster 
for construction; gravel; pipes of earthenware; 
cement of earthenware; asphalt; pitch; bitumen. 

 In the name of: POKARNA ENGINEEREDبأسم : بوكارناانجنيردستونليمتد 
STONE LIMITED 

العنوان : 105,سوريا تاورز, ساردار باتيل روود سيكوندراباد 
 Surya ,105 .500 003, تيالنجانا, الهند

Address: Towers, Sardar Patel RoadSecundrabad 
500 003, Telangana, India 

عنوان التبليغ : سماس للملكيه الفكريه ص.ب 219 نابلس- 
فلسطين 

Address for Services:  
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) 841 (

 Trade Mark No.: 28682العالمة التجارية رقم : 28682 
 In Class: 44في الصنف : 44 

 Date: 28/02/2016التاريخ : 2016/02/28 
: توفير المعلومات في مجاالت الصّحة والطب في  من اجل 

الفئة 44. 
In Respect of: Providing information in the fields 
of health and medicine in Class 44 

 .In the name of: Coherus BioSciences, Incبأسم : كوهيروس بيوسينسيز، إنك. 

ريدوود   600 درايف، سويت  دولفين  توين   333  : العنوان 
سيتي، سي إيه 94065، الواليات المتحدة االمريكية 

Address: 333 Twin Dolphin Drive, Suite 600 
Redwood City, CA 94065, United States f 
America 

.ب  - ص  الفكرية  للملكية  وشركاهم  سابا   : التبليغ  عنوان 
4472 البيرة 

Address for Services:  

) 842 (

 Trade Mark No.: 30039العالمة التجارية رقم : 30039 
 In Class: 5في الصنف : 5 

 Date: 03/10/2016التاريخ : 2016/10/03 
 In Respect of: Human pharmaceuticalمن اجل : المستحضرات الصيدلية البشرية. 

preparations. 
 In the name of: JANSSEN SCIENCESبأسم : جانسن ساينسز ايرلندا يو سي 

IRELAND UC 
العنوان : إيستغيت فيالج، إيستغيت، ليتل ايالند، كاونتي 

كورك، ايرلندا. 
Address: Eastgate Village, Eastgate Little Island 
County Cork, IRELAND 

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

Address for Services:  
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نشرة 18 من تاريخ 2016/8/8 ولغاية 2017/1/17

العالمات التجارية التى انتقلت ملكيتها # 155 # 

رقم 
العالمة 

تاريخ سند 
التحويل 

المالك الجديد المالك االصلى 

كوالتي از اور ريسيبي، ال ال سي وينديز انترناشونال، انك 2016/11/06 2986 

كوالتي از اور ريسيبي، ال ال سي ويندينز انترناشونال ،انك 2016/11/06 2987 

كوالتي از اور ريسيبي، ال ال سي ويندينز انترناشونال ،انك 2016/11/06 2988 

كوالتي از اور ريسيبي، ال ال سي ويندينز انترناشونال ،انك 2016/11/06 2989 

كوالتي از اور ريسيبي، ال ال سي ويندينز انترناشونال ،انك 2016/11/06 2990 

كوالتي از اور ريسيبي، ال ال سي ويندينز انترناشونال ،انك 2016/11/06 2991 

كوالتي از اور ريسيبي، ال ال سي ويندينز انترناشونال ،انك 2016/11/06 2992 

كوالتي از اور ريسيبي، ال ال سي ويندينز انترناشونال ،انك 2016/11/06 2993 

كوالتي از اور ريسيبي، ال ال سي وينديز انترناشيونال انك. 2016/11/06 3087 

كوالتي از اور ريسيبي، ال ال سي وينديز انترناشيونال انك. 2016/11/06 3088 

جيلمار اس.بيه.ايه. سيمينفيست انفستمنتس بي .في 2016/10/04 3893 

جيلمار اس.بيه.ايه. سيمينفيست انفستمنتس بي .في 2016/10/04 3895 

جيلمار اس.بيه.ايه. سيمينفيست انفستمنتس بي .في 2016/09/26 3898 

جيلمار اس.بيه.ايه. سمينفيست انفيستمانتس بي في 2016/09/26 3900 

دي ام سي دولفوس-ميج اند سي-دي ام سي 2016/11/24 4464 

دي ام سي دولفوس-ميج اند سي-دي ام سي 2016/11/24 4686 

ليو فارما ايه/اس استيالس فارما اينك. 2017/01/02 5145 

كوالتي از اور ريسيبي، ال ال سي وينديز انترناشونال، انك. 2016/11/06 7519 

كوالتي از اور ريسيبي، ال ال سي وينديز انترناشونال، انك. 2016/11/06 7520 

كوالتي از اور ريسيبي، ال ال سي وينديز انترناشونال، انك. 2016/11/06 7521 

كوالتي از اور ريسيبي، ال ال سي وينديز انترناشونال، انك. 2016/11/06 7522 

كوالتي از اور ريسيبي، ال ال سي وينديز انترناشونال، انك. 2016/11/06 7523 

كوالتي از اور ريسيبي، ال ال سي وينديز انترناشونال، انك. 2016/11/06 7524 

كوالتي از اور ريسيبي، ال ال سي وينديز انترناشونال، انك. 2016/11/06 7525 

كوالتي از اور ريسيبي، ال ال سي وينديز انترناشونال، انك. 2016/11/06 7526 

كوالتي از اور ريسيبي، ال ال سي وينديز انترناشونال، انك. 2016/11/06 7527 

كوالتي از اور ريسيبي، ال ال سي وينديز انترناشونال ,انك 2016/11/06 7528 
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رقم 
العالمة 

تاريخ سند 
التحويل 

المالك الجديد المالك االصلى 

كوالتي از اور ريسيبي، ال ال سي وينديز انترناشونال ,انك 2016/11/06 7529 

كوالتي از اور ريسيبي، ال ال سي وينديز انترناشونال ,انك 2016/11/06 7530 

كوالتي از اور ريسيبي، ال ال سي وينديز انترناشونال ,انك 2016/11/06 7531 

كوالتي از اور ريسيبي، ال ال سي وينديز انترناشونال ,انك 2016/11/06 7532 

كوالتي از اور ريسيبي، ال ال سي وينديز انترناشونال ,انك 2016/11/06 7533 

كوالتي از اور ريسيبي، ال ال سي وينديز انترناشونال ,انك 2016/11/06 7534 

كوالتي از اور ريسيبي، ال ال سي وينديز انترناشونال ,انك 2016/11/06 7535 

كوالتي از اور ريسيبي، ال ال سي وينديز انترناشونال ,انك. 2016/11/06 7536 

كوالتي از اور ريسيبي، ال ال سي وينديز انترناشونال ,انك 2016/11/06 7537 

كوالتي از اور ريسيبي، ال ال سي وينديز انترناشونال ,انك 2016/11/06 7538 

كوالتي از اور ريسيبي، ال ال سي وينديز انترناشونال ,انك 2016/11/06 7539 

كوالتي از اور ريسيبي، ال ال سي وينديز انترناشونال ,انك 2016/11/06 7540 

كوالتي از اور ريسيبي، ال ال سي وينديز انترناشونال ,انك 2016/11/06 7541 

كوالتي از اور ريسيبي، ال ال سي وينديز انترناشونال ,انك 2016/11/06 7542 

كوالتي از اور ريسيبي، ال ال سي وينديز انترناشونال ,انك 2016/11/06 7543 

كوالتي از اور ريسيبي، ال ال سي وينديز انترناشونال، انك. 2016/11/06 7544 

كوالتي از اور ريسيبي، ال ال سي وينديز انترناشونال، انك. 2016/11/06 7545 

كوالتي از اور ريسيبي، ال ال سي وينديز انترناشونال ,انك 2016/11/06 7546 

ليو فارما ايه/اس استيالس فارما اينك. 2017/01/02 7820 

ليو فارما ايه/اس استيالس فارما اينك. 2017/01/02 9895 

ليو فارما ايه/اس استيالس فارما اينك. 2017/01/02 9967 

امبير اي بي براندز اس اي ار ال سبريتس انترناشينال بي.في 2017/01/02 10940 

امبير اي بي براندز اس اي ار ال سبريتس انترناشينال بي.في 2017/01/02 10941 

زيس اي بي ورلدوايد اس اي ار ال سبريتس انترناشينال بي.في. 2016/12/21 10942 

زيس اي بي ورلدوايد اس اي ار ال سبريتس انترناشينال بي.في. 2016/12/21 10943 

امبير اي بي براندز اس اي ار ال سبريتس انترناشينال بي.في 2017/01/02 10944 

امبير اي بي براندز اس اي ار ال سبريتس انترناشينال بي.في 2017/01/02 10945 

زيس اي بي ورلدوايد اس اي ار ال سبريتس انترناشينال بي.في. 2016/12/21 10946 

زيس اي بي ورلدوايد اس اي ار ال سبريتس انترناشينال بي.في. 2016/12/21 10947 

شركة نوفارتس فارما ايه جي ليو اوسبري ليمتد 2016/08/21 12200 

ليو اوسبري ليمتد سمثكالين بتشام )كورك( ليمتد 2016/08/21 12200 

تومي هيلفيجر اليسنسنغ بي.في. تومي هيلفيجر اليسنسنغ، ال ال سي. 2016/11/21 12279 
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رقم 
العالمة 

تاريخ سند 
التحويل 

المالك الجديد المالك االصلى 

تومي هيلفيجر اليسنسنغ بي.في. تومي هيلفيجر ليسينسنغ ال.ال .سي. 2016/11/21 12283 

جانسن ساينسز ايرلندا يو سي جانسن ار اند دي ايرلندا 2016/10/19 12323 

جانسن ساينسز ايرلندا يو سي جانسن ار اند دي ايرلندا 2016/10/19 12324 

جانسن ساينسز ايرلندا يو سي جانسن ار اند دي ايرلندا 2016/10/19 12325 

جانسن ساينسز ايرلندا يو سي جانسن ار اند دي ايرلندا 2016/10/19 12338 

سولين سيكوالا غيدا سانايي في تيكاريت جمال الدين سعيد طاهر المسلماني 2016/08/21 12506 
إيه. اس 

جي ار سويس جيه في, ال ال سي غوثي-رينكر ال ال سي 2016/08/28 12524 

جي ار سويس جيه في, ال ال سي غوثي-رينكر ال ال سي 2016/08/28 12525 

شركة ناوس البوراتوير بيوديرما 2016/10/04 12847 

شركة ناوس البوراتوير بيوديرما 2016/10/04 12848 

زيس اي بي ورلدوايد اس اي ار ال سبريتس انترناشينال بي.في. 2016/12/21 13343 

زيس اي بي ورلدوايد اس اي ار ال سبريتس انترناشينال بي.في. 2016/12/21 13344 

زيس اي بي ورلدوايد اس اي ار ال سبريتس انترناشينال بي.في. 2016/12/21 13345 

زيس اي بي ورلدوايد اس اي ار ال سبريتس انترناشينال بي.في. 2016/12/21 13346 

زيس اي بي ورلدوايد اس اي ار ال سبريتس انترناشينال بي.في. 2016/12/21 13347 

زيس اي بي ورلدوايد اس اي ار ال سبريتس انترناشينال بي.في. 2016/12/21 13348 

زيس اي بي ورلدوايد اس اي ار ال سبريتس انترناشينال بي.في. 2016/12/21 13349 

زيس اي بي ورلدوايد اس اي ار ال سبريتس انترناشينال بي.في. 2016/12/21 13350 

زيس اي بي ورلدوايد اس اي ار ال سبريتس انترناشينال بي.في. 2016/12/21 13351 

زيس اي بي ورلدوايد اس اي ار ال سبريتس انترناشينال بي.في. 2016/12/21 13352 

زيس اي بي ورلدوايد اس اي ار ال سبريتس انترناشينال بي.في. 2016/12/21 13353 

زيس اي بي ورلدوايد اس اي ار ال سبريتس انترناشينال بي.في. 2016/12/21 13354 

زيس اي بي ورلدوايد اس اي ار ال سبريتس انترناشينال بي.في. 2016/12/21 13355 

زيس اي بي ورلدوايد اس اي ار ال سبريتس انترناشينال بي.في. 2016/12/21 13356 

جانسن ساينسز ايرلندا يو سي جانسن ار اند دي ايرلندا 2016/10/19 13365 

جانسن ساينسز ايرلندا يو سي جانسن ار اند دي ايرلندا 2016/10/19 13366 

جانسن ساينسز ايرلندا يو سي جانسن ار اند دي ايرلندا 2016/10/19 13367 

جانسن ساينسز ايرلندا يو سي جانسن ار اند دي ايرلندا 2016/10/19 13369 

جانسن ساينسز ايرلندا يو سي جانسن ار اند دي ايرلندا 2016/10/19 13370 

جانسن ساينسز ايرلندا يو سي جانسن ار اند دي ايرلندا 2016/10/19 13480 

جانسن ساينسز ايرلندا يو سي جانسن ار اند دي ايرلندا 2016/10/19 13481 



5282017/4/26 العـدد الثامن عشر

رقم 
العالمة 

تاريخ سند 
التحويل 

المالك الجديد المالك االصلى 

جانسن ساينسز ايرلندا يو سي جانسن ار اند دي ايرلندا 2016/10/19 13482 

بفيزر اريالند فارماسيوتيكالز غالكسوسميثكالين بايولوجيكالز اس.اي. 2016/12/28 13807 

جانسن ساينسز ايرلندا يو سي جانسن ار اند دي ايرلندا 2016/10/19 14544 

ذا تشيمورس كومباني أف سي، ال ال سي إي. آي. دو بونت دي نيمورس آند كومبني 2016/09/26 17818 

ذا تشيمورس كومباني أف سي، ال ال سي إي. آي. دو بونت دي نيمورس آند كومبني 2016/09/26 17819 

ذا تشيمورس كومباني أف سي، ال ال سي إي. آي. دو بونت دي نيمورس آند كومبني 2016/09/26 17820 

دابور انديا ليمتد دابور انترناشونال لمتد 2016/11/07 17910 

جانسن ساينسز ايرلندا يو سي جانسن ار اند دي ايرلندا 2016/10/19 17996 

جانسن ساينسز ايرلندا يو سي جانسن ار اند دي ايرلندا 2016/10/19 17997 

جانسن ساينسز ايرلندا يو سي جانسن ار اند دي ايرلندا 2016/10/19 17998 

جانسن ساينسز ايرلندا يو سي جانسن ار اند دي ايرلندا 2016/10/19 17999 

جانسن ساينسز ايرلندا يو سي جانسن ار اند دي ايرلندا 2016/10/19 18000 

جانسن ساينسز ايرلندا يو سي جانسن ار اند دي ايرلندا 2016/10/19 18001 

جانسن ساينسز ايرلندا يو سي جانسن ار اند دي ايرلندا 2016/10/19 18099 

جانسن ساينسز ايرلندا يو سي جانسن ار اند دي ايرلندا 2016/10/19 19170 

جانسن ساينسز ايرلندا يو سي جانسن ار اند دي ايرلندا 2016/10/19 19171 

جانسن ساينسز ايرلندا يو سي جانسن ار اند دي ايرلندا 2016/10/19 19197 

جانسن ساينسز ايرلندا يو سي جانسن ار اند دي ايرلندا 2016/10/19 19198 

جانسن ساينسز ايرلندا يو سي جانسن ار اند دي ايرلندا 2016/10/19 19199 

جانسن ساينسز ايرلندا يو سي جانسن ار اند دي ايرلندا 2016/10/19 19253 

جانسن ساينسز ايرلندا يو سي جانسن ار اند دي ايرلندا 2016/10/19 19254 

جانسن ساينسز ايرلندا يو سي جانسن ار اند دي ايرلندا 2016/10/19 19255 

جانسن ساينسز ايرلندا يو سي جانسن ار اند دي ايرلندا 2016/10/19 19256 

جانسن ساينسز ايرلندا يو سي جانسن ار اند دي ايرلندا 2016/10/19 19257 

هيلتون ورلدوايد هولدينغ ال ال بي اتش ال تي إنترناشينال أي بي ال ال سي 2016/11/13 19793 

هيلتون ورلدوايد هولدينغ ال ال بي اتش ال تي إنترناشينال أي بي ال ال سي 2016/11/13 19798 

هيلتون ورلدوايد هولدينغ ال ال بي اتش ال تي إنترناشينال أي بي ال ال سي 2016/11/13 19799 

هيلتون ورلدوايد هولدينغ ال ال بي اتش ال تي إنترناشينال أي بي ال ال سي 2016/11/13 19800 

هيلتون ورلدوايد هولدينغ ال ال بي اتش ال تي إنترناشينال أي بي ال ال سي 2016/11/13 19801 

هيلتون ورلدوايد هولدينغ ال ال بي اتش ال تي إنترناشينال أي بي ال ال سي 2016/11/13 19803 

هيلتون ورلدوايد هولدينغ ال ال بي اتش ال تي كونراد أي بي ال ال سي 2016/11/13 19806 

هيلتون ورلدوايد هولدينغ ال ال بي اتش ال تي إنترناشينال أي بي ال ال سي 2016/11/13 19807 
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التحويل 

المالك الجديد المالك االصلى 

ولفيراين أوتدورس، إنك. ولفورين ورلد وايد، اينك. 2017/01/08 21245 

جانسن ساينسز ايرلندا يو سي جانسن ار اند دي ايرلندا 2016/10/19 22808 

جانسن ساينسز ايرلندا يو سي جانسن ار اند دي ايرلندا 2016/10/19 22809 

جانسن ساينسز ايرلندا يو سي جانسن ار اند دي ايرلندا 2016/10/19 22810 

جانسن ساينسز ايرلندا يو سي جانسن ار اند دي ايرلندا 2016/10/19 22811 

جانسن ساينسز ايرلندا يو سي جانسن ار اند دي ايرلندا 2016/10/19 22812 

جانسن ساينسز ايرلندا يو سي جانسن ار اند دي ايرلندا 2016/10/19 22813 

جانسن ساينسز ايرلندا يو سي جانسن ار اند دي ايرلندا 2016/10/19 22814 

جانسن ساينسز ايرلندا يو سي جانسن ار اند دي ايرلندا 2016/10/19 22815 

جانسن ساينسز ايرلندا يو سي جانسن ار اند دي ايرلندا 2016/10/19 22820 

جانسن ساينسز ايرلندا يو سي جانسن ار اند دي ايرلندا 2016/10/19 22821 

جانسن ساينسز ايرلندا يو سي جانسن ار اند دي ايرلندا 2016/10/19 22822 

هانجين كال كورب. هانجين شيبينغ كو.، ال تي دي 2016/12/26 23401 

هانجين كال كورب. هانجين شيبينغ كو.، ال تي دي 2016/12/26 23402 

سامح حمدي صالح مقبول مجدي حمدي صالح مقبول 2016/12/04 23649 

ستاربكس كوربوريشن تيفانا كوربوريشن 2016/11/24 23759 

ستاربكس كوربوريشن تيفانا كوربوريشن 2016/11/24 23760 

ستاربكس كوربوريشن تيفانا كوربوريشن 2016/11/24 23761 

ستاربكس كوربوريشن تيفانا كوربوريشن 2016/11/24 23762 

ستاربكس كوربوريشن تيفانا كوربوريشن 2016/11/24 23763 

ستاربكس كوربوريشن تيفانا كوربوريشن 2016/11/24 23764 

بي 2016/11/29 23787  ام  جي  هولدينغز  تريدمارك  بورغوارد 
اتش 

بيكي فوتون موتور كو.، ال تي دي 

بي 2016/11/29 23788  ام  جي  هولدينغز  تريدمارك  بورغوارد 
اتش 

بيكي فوتون موتور كو.، ال تي دي 

بي 2016/11/29 23789  ام  جي  هولدينغز  تريدمارك  بورغوارد 
اتش 

بيكي فوتون موتور كو.، ال تي دي 

شركة ابل انك.، برايتفالش يو اس ايه ال ال سي 2016/11/29 23923 

شركة ابل انك.، برايتفالش يو اس ايه ال ال سي 2016/11/29 23924 

مهدي محمد محمود ابو غزاله رامي مدحت نعيم غزال 2016/12/21 26011 

رامي مدحت نعيم غزال رامي عباس محمد جابر 2016/08/17 26011 

الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق 2016/12/28 26761 
م.ع.م. 

شركة برافو لمراكز التسوق. 
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شركة جاك سوينغ ماشين كو.، لميتد. نضال بكر حسن صراوي 2017/01/08 26855 

دياغو نورث امريكا ، اي ان سي صن مارك )غلف( جاي أل تي 2016/11/27 27060 

الخفيفة 2016/08/15 27349  للمشروبات  التجارية  غيث  شركة 
والموادالغذائية 

الشركة العربية لصناعة المشروبات الغازية 
والعصائر 

المساهمة 2016/12/18 27364  التجميل  لمواد  فمنيت  شركة 
الخصوصية المحدودة 

شركة مكياجي لالستيراد والتصدير ع.ع 
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العالمات التجارية التى تم تغيير اسم المالك # 47 # 

رقم 
العالمة 

تاريخ سند 
التحويل 

االسم الجديد االسم االصلى 

يونيليفر اسرائيل فودس ال تي دي. يونيلفير بيستفودز ازرائيل ال تي دي 2016/11/24 3275 

يونيليفر اسرائيل فودس ال تي دي. يونيلفير بيستفودز ازرائيل ال تي دي 2016/11/24 3276 

فريزالند كامبينا ندرالند بي.في. فريزالند براندس بي .في 2016/11/13 3862 

فريزالند كامبينا ندرالند بي.في. فريزالند براندس بي .في 2016/11/13 3862 

فريزالند كامبينا ندرالند بي.في. فريزالند براندس بي .في 2016/11/13 3864 

فريزالند كامبينا ندرالند بي.في. فريزالند براندس بي .في 2016/11/13 3864 

فريزالند كامبينا ندرالند بي.في. فريزالند براندس بي .في 2016/11/13 4863 

فريزالند كامبينا ندرالند بي.في. فريزالند براندس بي .في 2016/11/13 4863 

شركة ايفريدي باتاري كومباني أل أل سي شركة ايفريدي باتاري كومباني، انك 2016/11/22 8631 

ايدجويل بيرسونال كير براندس، ال ال سي. شركة ايفريدي باتيري، ال ال سي. 2016/11/22 8631 

شركة ايفريدي باتاري كومباني أل أل سي شركة ايفريدي باتاري كومباني، انك 2016/11/22 9061 

ايدجويل بيرسونال كير براندس، ال ال سي. شركة ايفريدي باتيري، ال ال سي. 2016/11/22 9061 

شركة ايفريدي باتاري كومباني أل أل سي شركة ايفريدي باتاري كومباني، انك 2016/11/22 9062 

ايدجويل بيرسونال كير براندس، ال ال سي. شركة ايفريدي باتيري، ال ال سي. 2016/11/22 9062 

ايدجويل بيرسونال كير براندس، ال ال سي. شركة ايفريدي باتيري، ال ال سي. 2016/11/22 9063 

وارنر المبرت كومباني ل ل س وارنر المبرت كومباني 2016/11/22 9063 

شركة ايفريدي باتاري كومباني أل أل سي شركة ايفريدي باتاري كومباني، انك 2016/11/22 10683 

ايدجويل بيرسونال كير براندس، ال ال سي. شركة ايفريدي باتيري، ال ال سي. 2016/11/22 10683 

سانديسك ال ال سي سانديسك كوربوريشن 2017/01/02 10920 

شركة ايفريدي باتاري كومباني أل أل سي شركة ايفريدي باتاري كومباني، انك 2016/11/22 11285 

ايدجويل بيرسونال كير براندس، ال ال سي. شركة ايفريدي باتيري، ال ال سي. 2016/11/22 11285 

شركة ايفريدي باتاري كومباني أل أل سي شركة ايفريدي باتاري كومباني، انك 2016/11/22 11286 

ايدجويل بيرسونال كير براندس، ال ال سي. شركة ايفريدي باتيري، ال ال سي. 2016/11/22 11286 

شركة ايفريدي باتاري كومباني أل أل سي شركة ايفريدي باتاري كومباني، انك 2016/11/22 12359 

ايدجويل بيرسونال كير براندس، ال ال سي. شركة ايفريدي باتيري، ال ال سي. 2016/11/22 12359 

ويث هولدينجز ال ال سي واييت هولدينغز كوربوريشن 2016/10/18 13039 

ويث هولدينجز ال ال سي واييت هولدينغز كوربوريشن 2016/10/18 13039 

ايدجويل بيرسونال كير براندس، ال ال سي. شركة ايفريدي باتيري، ال ال سي. 2016/11/22 15689 

شركة ايفريدي باتاري كومباني أل أل سي شركة ايفريدي باتاري كومباني، انك 2016/11/22 15689 

ايدجويل بيرسونال كير براندس، ال ال سي. شركة ايفريدي باتيري، ال ال سي. 2016/11/22 15690 
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رقم 
العالمة 

تاريخ سند 
التحويل 

االسم الجديد االسم االصلى 

شركة ايفريدي باتاري كومباني أل أل سي شركة ايفريدي باتاري كومباني، انك 2016/11/22 15690 

إنفيرنيس ميديكال سويتزرالند ج م ب 2016/08/08 16780 
أتش 

ألير سويتزرالند جي أم بي أتش 

إنفيرنيس ميديكال سويتزرالند ج م ب 2016/08/08 16781 
أتش 

ألير سويتزرالند جي أم بي أتش 

إنفيرنيس ميديكال سويتزرالند ج م ب 2016/08/08 16782 
أتش 

ألير سويتزرالند جي أم بي أتش 

إنفيرنيس ميديكال سويتزرالند ج م ب 2016/08/08 16783 
أتش 

ألير سويتزرالند جي أم بي أتش 

إنفيرنيس ميديكال سويتزرالند ج م ب 2016/08/08 16784 
أتش 

ألير سويتزرالند جي أم بي أتش 

إنفيرنيس ميديكال سويتزرالند ج م ب 2016/08/08 16786 
أتش 

ألير سويتزرالند جي أم بي أتش 

إنفيرنيس ميديكال سويتزرالند ج م ب 2016/08/08 16787 
أتش 

ألير سويتزرالند جي أم بي أتش 

شركة الخبير الدولي ش.م.ب. )مقفلة( و 2016/11/13 17302 
شركة الخبير المالية 

شركة سنابل لالستثمار ش.م.ب . مقفلة 

ستاروود هوتيلز آند ريزورتس وورلدوايد 2017/01/04 19900 
، إنك. 

ستاروود هوتيلز آند ريزورتس وورلدوايد ، أل أل 
سي. 

ستاروود هوتيلز آند ريزورتس وورلدوايد 2017/01/04 19901 
، إنك. 

ستاروود هوتيلز آند ريزورتس وورلدوايد ، أل أل 
سي. 

ستاروود هوتيلز آند ريزورتس وورلدوايد 2017/01/04 19902 
، إنك. 

ستاروود هوتيلز آند ريزورتس وورلدوايد ، أل أل 
سي. 

ستاروود هوتيلز آند ريزورتس وورلدوايد 2017/01/04 19903 
، إنك. 

ستاروود هوتيلز آند ريزورتس وورلدوايد ، أل أل 
سي. 

توتس - بينجو اس.ايه. بينجو اس.ايه 2016/10/31 24864 

شركة ايفريدي باتيري، ال ال سي. شركة افريدي باتري، أي.ان.سي. 2016/11/21 27181 

ايدجويل بيرسونال كير براندس، ال ال سي. شركة ايفريدي باتيري، ال ال سي. 2016/11/22 27181 

شركة ايفريدي باتيري، ال ال سي. شركة افريدي باتري، أي.ان.سي. 2016/11/22 27181 
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العالمات التجارية التى تم تغيير عنوان المالك # 39 # 

رقم 
العالمة 

تاريخ سند 
التحويل 

العنوان الجديد العنوان االصلى 

فيا مانتوفا، 166 بارما، ايطاليا فيالي ريكاردو باريال 3/أيه، بارما، إيطاليا. 2016/11/09 2197 

2525 ارميتاج افنيو، ملروز بارك اي ال 60160، 2016/11/24 2888 
الواليات المتحدة االمريكية 

ان جي  كلفز،  انجليوود  افنيو،  700 سليفان 
07632 الواليات المتحدة االمريكية 

2525 ارميتاج افنيو، ملروز بارك اي ال 60160، 2016/11/24 2889 
الواليات المتحدة االمريكية 

ان جي  كلفز،  انجليوود  افنيو،  700 سليفان 
07632 الواليات المتحدة االمريكية 

سي 2016/11/13 3862  يه   8937  1 ستويفيسانتويع  ابيتر 
ميوواردين - هولندا 

،ميبيل  اي  بي   7943  ،142 بالنكينستين 
هولندا 

أمرسفورت، بالنكينستين 142، 7943 بي اي ،ميبيل هولندا 2016/11/13 3862  إي  إل   3818  ،4 ستايشنبالن 
هولندا 

سي 2016/11/13 3862  يه   8937  1 ستويفيسانتويع  ابيتر 
ميوواردين - هولندا 

،ميبيل  اي  بي   7943  ،142 بالنكينستين 
هولندا 

بيتر ستايفسينت1 8937 ايه سي ميوواردين 2016/11/13 3864 
- هولندا 

،ميبيل  اي  بي   7943  ،142 بالنكينستين 
هولندا 

بيتر ستايفسينت1 8937 ايه سي ميوواردين 2016/11/13 3864 
- هولندا 

،ميبيل  اي  بي   7943  ،142 بالنكينستين 
هولندا 

أمرسفورت، بالنكينستين 142، 7943 بي اي ،ميبيل هولندا 2016/11/13 3864  إي  إل   3818  ،4 ستايشنبالن 
هولندا 

 3949 2016/11/20 2 سنتر  كوربوريشن  بلفد  سكاوت  ووز   4211
تامبا فلوريدا 33607 الواليات المتحدة 

5519 ويست أيدليويلد أفنيو، تامبا، فلوريدا 
33634-8016، الواليات المتحدة االمريكية 

4211 وو. بوي سكاوت بلفد كوربوريشن سنتر 2016/11/20 3950 
2 تامبا ، فلوريدا 33607 الواليات المتحدة 

5519 ويست أيدليويلد أفنيو، تامبا، فلوريدا 
33634-8016، الواليات المتحدة االمريكية 

20 ريد ستريت، ويليام هاوس، هاملتون، 33-5، 2016/11/09 3991 
بورمودا; مانوفاكتورز 

فيكتوريا   26 الثالث،  بيلدينغ،الطابق  سوان 
ستريت، هاميلتون، أتش أم12، بيرمودا 

1608 شارع سانت ريجيس، دورفال، كيوبيك، 2016/12/01 4319 
كندا. 

هاليفاكس،  ستريت،  واتر  ابير   1959-900
نوفا سوتيا بي3جي 3ان2، كندا 

سي 2016/11/13 4863  ايه   8937  1 ستويفيسانتويع  بيتر 
ميوواردين - هولندا 

،ميبيل  اي  بي   7943  ،142 بالنكينستين 
هولندا 

سي 2016/11/13 4863  ايه   8937  1 ستويفيسانتويع  بيتر 
ميوواردين - هولندا 

،ميبيل  اي  بي   7943  ،142 بالنكينستين 
هولندا 

أمرسفورت، بالنكينستين 142، 7943 بي اي ،ميبيل هولندا 2016/11/13 4863  إي  إل   3818  ،4 ستايشنبالن 
هولندا 
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رقم 
العالمة 

تاريخ سند 
التحويل 

العنوان الجديد العنوان االصلى 

دي 2016/11/24 6580  في  اي  بي  سكوت  بوي  دبليو   4211
 33607 فلوريدا  تامبا   11 سنتر  كوربوريشن 

الواليات المتحدة 

5519 ويست ايدليويلد افنيو، تامبا، فلوريدا 
33634-8016 ، الواليات المتحدة االمريكية 

دي 2016/11/24 6582  في  اي  بي  سكوت  بوي  دبليو   4211
 33607 فلوريدا  تامبا   11 سنتر  كوربوريشن 

الواليات المتحدة 

5519 ويست ايدليويلد افنيو، تامبا، فلوريدا 
33634-8016 ، الواليات المتحدة االمريكية 

ست. 2016/11/22 8631  درايف،  يونيفيرستي  ماريفيل   533
لويس، مو 63141, الواليات المتحدة االمريكية 

كونيتيكت  شيلتون،  درايف،  ريسيرتش   6
06484 ، الواليات المتحدة االمريكية 

ست. 2016/11/22 9061  درايف،  يونيفيرستي  ماريفيل   533
لويس، مو 63141, الواليات المتحدة االمريكية 

كونيتيكت  شيلتون،  درايف،  ريسيرتش   6
06484 ، الواليات المتحدة االمريكية 

ست. 2016/11/22 9062  درايف،  يونيفيرستي  ماريفيل   533
لويس، مو 63141, الواليات المتحدة االمريكية 

كونيتيكت  شيلتون،  درايف،  ريسيرتش   6
06484 ، الواليات المتحدة االمريكية 

ست. 2016/11/22 9063  درايف،  يونيفيرستي  ماريفيل   533
لويس، مو 63141, الواليات المتحدة االمريكية 

كونيتيكت  شيلتون،  درايف،  ريسيرتش   6
06484 ، الواليات المتحدة االمريكية 

600 نورث يو اس هايوي 45، اليبرتفيل، اي ال 2016/09/01 9751 
60048، الواليات المتحدة االمريكية 

بالزا، سويت  مارت  دبليو. ميرتشاندايز   222
الواليات   60654 إلينوي  شيكاغو،   1800

المتحدة االمريكية 

600 نورث يو اس هايوي 45، اليبرتفيل، اي ال 2016/09/01 9754 
60048، الواليات المتحدة االمريكية 

بالزا، سويت  مارت  دبليو. ميرتشاندايز   222
الواليات   60654 إلينوي  شيكاغو،   1800

المتحدة االمريكية 

600 نورث يو اس هايوي 45، اليبرتفيل، اي ال 2016/09/22 9756 
60048، الواليات المتحدة االمريكية 

بالزا، سويت  مارت  دبليو. ميرتشاندايز   222
الواليات   ،  60654 إلينوي  شيكاغو،   1800

المتحدة االمريكية 

ست. 2016/11/22 10683  درايف،  يونيفيرستي  ماريفيل   533
لويس، مو 63141, الواليات المتحدة االمريكية 

كونيتيكت  شيلتون،  درايف،  ريسيرتش   6
06484 ، الواليات المتحدة االمريكية 

601 نورث مكارثي بلفد، ميلبيتاس، كاليفورنيا، 2017/01/02 10920 
95035 ، الواليات المتحدة 

ايه  ميلبيتاس، سي  951 سانديسكدرايف، 
95035، يو اس ايه 

ميلبيتاس، الواليات المتحدة االمريكية 2017/01/02 10920  بلفد،  مكارثي  نورث   601
كاليفورنيا، 95035 ، الواليات المتحدة 

ست. 2016/11/22 11285  درايف،  يونيفيرستي  ماريفيل   533
لويس، مو 63141, الواليات المتحدة االمريكية 

كونيتيكت  شيلتون،  درايف،  ريسيرتش   6
06484 ، الواليات المتحدة االمريكية 

ست. 2016/11/22 11286  درايف،  يونيفيرستي  ماريفيل   533
لويس، مو 63141, الواليات المتحدة االمريكية 

كونيتيكت  شيلتون،  درايف،  ريسيرتش   6
06484 ، الواليات المتحدة االمريكية 

 11994 2016/09/25 75002 باريس،  سيبمتمبري،  كوارتي  دو  رو   9
فرنسا 

 92500 روزفيلت،  فرانكلين  بوليفارد   91-89
روي، ماميزون)فرنسا( 
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رقم 
العالمة 

تاريخ سند 
التحويل 

العنوان الجديد العنوان االصلى 

 11995 2016/09/25 75002 باريس،  سيبمتمبري،  كوارتي  دو  رو   9
فرنسا 

 92500 روزفيلت،  فرانكلين  بوليفارد   91-89
روي، ماميزون)فرنسا( 

ست. 2016/11/22 12359  درايف،  يونيفيرستي  ماريفيل   533
لويس، مو 63141, الواليات المتحدة االمريكية 

كونيتيكت  شيلتون،  درايف،  ريسيرتش   6
06484 ، الواليات المتحدة االمريكية 

، نيو جرسي 2016/10/18 13039  فايف جيرالدا فارمس، ماديسون 
07940 ، الواليات المتحدة األمريكية 

235 إيست 42 ان دي ستريت ،نيويرك ، أن 
واي 10017، الواليات المتحدة االمريكية. 

، نيو جرسي 2016/10/18 13039  فايف جيرالدا فارمس، ماديسون 
07940 ، الواليات المتحدة األمريكية 

235 إيست 42 ان دي ستريت ،نيويرك ، أن 
واي 10017، الواليات المتحدة االمريكية. 

ست. 2016/11/22 15689  درايف،  يونيفيرستي  ماريفيل   533
لويس، مو 63141, الواليات المتحدة االمريكية 

كونيتيكت  شيلتون،  درايف،  ريسيرتش   6
06484 ، الواليات المتحدة االمريكية 

ست. 2016/11/22 15690  درايف،  يونيفيرستي  ماريفيل   533
لويس، مو 63141, الواليات المتحدة االمريكية 

كونيتيكت  شيلتون،  درايف،  ريسيرتش   6
06484 ، الواليات المتحدة االمريكية 

ست. 2016/11/21 27181  درايف،  يونيفيرستي  ماريفيل   533
لويس، مو 63141, الواليات المتحدة االمريكية 

كونيتيكت  شيلتون،  درايف،  ريسيرتش   6
06484 ، الواليات المتحدة االمريكية 

ست. 2016/11/22 27181  درايف،  يونيفيرستي  ماريفيل   533
لويس، مو 63141, الواليات المتحدة االمريكية 

كونيتيكت  شيلتون،  درايف،  ريسيرتش   6
06484 ، الواليات المتحدة االمريكية 
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عالمات مجددة 325

المالك اسم العالمة تاريخ التجديد رقم العالمة

اسا ابلوي ايه بي  يالي   2016/11/28  553

االستثمار  و  العامه  التجارة  و  للتصنيع  ريدكو  شركة 
المساهمه الخصوصيه المحدوده 

تراك   2016/11/28  3436

ليو فارما ايه/أس  ليو   2016/08/14  3659

شركة محمد ابو طه وشركاه  ساجدة   2016/08/19  3660

مازدا موتور كوربوريشن  مازدا   2016/08/23  3670

لـ جي كورب  الـ جي   2016/08/28  3686

الـ جي كورب  الـ جي   2016/08/12  3687

ال جي كورب  أل جي رسمة   2016/08/28  3688

ال جي كورب  أل جي رسمة   2016/08/28  3689

ال جي كورب  أل جي   2016/08/28  3690

لوق اليكنترولنيس انفيستمنت ال تي دي   LG  2016/08/28  3691

كرافت فودز دنمارك للملكية الفكرية أي بي أس  دايرول   2016/08/28  3692

كرافت فودز دنمارك للملكية الفكرية أي بي أس  دايرول   2016/08/28  3693

كرافت فودز دنمارك للملكية الفكرية أي بي أس  ستيمرون   2016/08/28  3694

بالنت هولي وود انترناشونال انك  بال نت هولي ود   2016/08/28  3696

فياكوم انترناشيونال انك .  شعار ميوزك فيرست   2016/09/02  3707

كومباجني جيرفايس دانون  داني   2016/09/02  3711

فياكوم انترناشيونال انك .  في اتش 1 ميزيك فيرست   2016/09/02  3717

فياكوم انترناشيونال انك .  ام تي في ميزك تلفيجن   2016/09/02  3718

فياكوم انترناشيونال انك .  ام تي في   2016/09/02  3719

فياكوم انترناشيونال انك .  نيك ات نايت   2016/09/02  3720

فياكوم انترناشيونال انك .  ام تي في   2016/09/02  3721

فياكوم انترناشيونال انك .  نيكلودين   2016/09/02  3722

فياكوم انترناشيونال انك .  نيكيلديون   2016/09/02  3723

فياكوم انترناشيونال انك .  نيك ات نايت   2016/09/02  3724

فياكوم انترناشيونال انك .  نيك ات نايت   2016/09/02  3725

فياكوم انترناشيونال انك .  نيكيلوديون   2016/09/02  3726

فياكوم انترناشيونال انك .  في اتش 1   2016/09/02  3727

باكاردي & كومبني ليميتيد  ديويارز   2016/09/04  3742

اي بي ام انترنوشانل بيزنيس ماشينز كوربوريشن  اي بي ام   2016/09/13  3751
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اي بي ام انترنوشانل بيزنيس ماشينز كوربوريشن  ا ب م   2016/09/13  3752

اي بي ام انترنوشانل بيزنيس ماشينز كوربوريشن  ا ب م   2016/09/13  3753

اي بي ام انترنوشانل بيزنيس ماشينز كوربوريشن  ا ب م   2016/09/13  3754

ميرك ك ج أ أ  ميرك   2016/09/14  3755

ميرك ك ج أ أ  ميرك   2016/09/14  3756

ميرك ك ج أ أ  نيوروبيون   2016/09/13  3757

ميرك كاي . جي ايه . ايه  كونسور   2016/09/14  3758

بكاردي اند كومبني لمتد  صوره +كلمة مارتيني   2016/09/21  3764

دي ريجو اس بي ايه  ستينج   2016/09/26  3772

جونسن أند جونسون  سبوراناكوس   2016/10/03  3776

جونسن أند جونسون  ريسيردال   2016/10/03  3778

جونسن أند جونسون  سوفنتا   2016/10/03  3779

جونسن أند جونسون  فيرموكس   2016/10/03  3780

جونسن أند جونسون  هالدول   2016/10/03  3781

جونسن أند جونسون  ايموديوم   2016/10/03  3783

جونسن أند جونسون  ليفوستين   2016/10/03  3785

جونسن أند جونسون  موتليم   2016/10/03  3786

جونسن أند جونسون  نيزورال   2016/10/03  3788

جونسن أند جونسون  ترياتوب   2016/10/03  3789

جونسن أند جونسون  داكتاكورت   2016/10/03  3792

جونسن أند جونسون  دوروغيسيك   2016/10/03  3793

جونسن أند جونسون  هالدول   2016/10/03  3795

جونسن أند جونسون  داكتارين   2016/10/03  3796

جوهنسون اند جوهنسون ) نيو جيرسي كوربريشن (  ايفوريل   2016/10/03  3802

جونسون & جونسون  كيالج   2016/10/03  3810

دياجو آيرلند  جويسيسيس   2016/10/08  3819

جونسن اند جونسن  رينباث   2016/10/11  3829

جونسن اند جونسن  تي/ جيل   2016/10/11  3830

جونسن اند جونسن  نيوتروجينا   2016/10/11  3831

جونسن اند جونسن  نيتروجينا   2016/10/11  3832

جونسن اند جونسن  نيتروجينا نورويجينا فورمال   2016/10/11  3833

يونيلفر بي أل سي  كورنيتو   2016/10/12  3834

يونيلفر بي أل سي  ماغنوم   2016/10/12  3837
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مارس ، انكوربوريتد  جالكسي   2016/10/12  3838

ريليغوس تيكنولوجي سينتر  ديانتيكس   2016/10/14  3843

ريليغوس تيكنولوجي سينتر  صورة   2016/10/14  3844

ريليغوس تيكنولوجي سينتر  هاربارد   2016/11/10  3845

ريليغوس تيكنولوجي سينتر  ساينتولوجي   2016/10/14  3846

ريليغوس تيكنولوجي سينتر  صورة   2016/10/14  3847

شركة االصيل المحدودة  االصيل   2016/10/15  3848

كيمبارلي كالرك ورلدوايد آي أن سي  بولل يو بي اس   2016/10/16  3850

كيمبارلي كالرك ورلدوايد آي أن سي  هوككيز   2016/10/16  3852

كيمبارلي كالرك ورلدوايد آي أن سي  ديبند   2016/10/16  3853

كيمبارلي كالرك ورلدوايد آي أن سي  ديبند   2016/10/16  3855

مارس انكوربوريتد  صورة   2016/10/19  3856

فريزالند كامبينا ندرالند بي.في.  كومبيتا   2016/10/25  3862

فريزالند كامبينا ندرالند بي.في.  كومبليتا   2016/10/25  3864

وايرلبول يوروب سي ار اي  اجنيس   2016/10/25  3866

وايرلبول يوروب سي ار ال  اجنيس   2016/10/25  3867

ديوتساش بانك اي تشي  داتش بانك   2016/10/29  3869

ديوتساش بانك اي تشي  صورة   2016/10/29  3870

ابو غزالة انتليكجوال بروبريتي  الفكرية تي  للملكية  أبو غزاله 
إم بي إجنتس 

 2016/10/30  3874

إكسون موبيل كوربوريشن  اكسون   2016/10/31  3877

إكسون موبيل كوربوريشن  اكسون   2016/10/31  3878

إكسون موبيل كوربوريشن  اكسون   2016/10/31  3879

إكسون موبيل كوربوريشن  اكسون   2016/10/31  3880

إكسون موبيل كوربوريشن  اكسون   2016/10/31  3881

جيلمار اس بي اي  غيلمار   2016/11/11  3887

جيلمار اس بي اي  سبورت ايس   2016/11/11  3889

جيلمار اس بي اي  ايسبيرغ   2016/11/11  3890

جيلمار اس بي اي  غيراني   2016/11/11  3891

جيلمار اس بي اي  غيراني   2016/11/11  3892

جيلمار اس.بيه.ايه.  ايسبيرغ   2016/11/11  3893

جيلمار سي بي ايه  سبورت اي سي اي   2016/11/11  3894

جيلمار اس.بيه.ايه.  ايس بيرج   2016/11/11  3895
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جيلمار اس.بيه.ايه.  ايسبيرج   2016/11/11  3898

جيلمار سي بي ايه  جيلمار   2016/11/11  3899

جيلمار اس.بيه.ايه.  آيسبيرج   2016/11/11  3900

كوميونيكيشن  كوربوريت  اند  ماركتنينغ  غروب  فيات 
اس.بي.ايه. 

فيات   2016/11/18  3902

كوميونيكيشن  كوربوريت  اند  ماركتنينغ  غروب  فيات 
اس.بي.ايه. 

فيات   2016/11/18  3904

كوميونيكيشن  كوربوريت  اند  ماركتنينغ  غروب  فيات 
اس.بي.ايه. 

فيات   2016/11/18  3905

لويجي الفازا اس بيه ايه  الفازا   2016/11/18  3906

سير النكا تي بورد  سيالن تي+ صوره   2016/11/18  3908

ويال جي ام بي اتش  ويلال   2016/11/18  3910

اوتيس ايليوفيتور كومباني  اوتس   2016/11/23  3918

اوتيس ايليوفيتور كومباني  صور   2016/11/23  3919

كيس كوربوريشن  كيس   2016/11/23  3920

كيس كوربوريشن  كيس   2016/11/23  3921

كيس كوربوريشن  هاي ترين   2016/11/23  3922

كيس كوربوريشن  صورة   2016/11/23  3923

كيس كوربوريشن  صورة   2016/11/23  3924

كيس كوربوريشن  ماكسوم   2016/11/23  3925

كيس كوربوريشن  ماغنوم   2016/11/23  3926

جرين بروسسنج كوربوريشن  مل ترين   2016/11/28  3929

جرين بروسسنج كوربوريشن  مال ترين   2016/11/28  3930

إكسون موبيل كوربوريشن  اسكورين   2016/12/04  3938

كوت بيفيرجس انك  ار سي   2016/12/04  3949

كوت بيفيرجس انك  رويال كراون   2016/12/04  3950

جريثر اي جي  فينجال   2016/12/04  3956

ذي ابسلوت كومباني أكتيبوالج  صورة   2016/12/04  3958

ذي ابسلوت كومباني أكتيبوالج  ابسوليت كورانت   2016/12/04  3959

ذي ابسلوت كومباني أكتيبوالج  ابسولوت   2016/12/04  3960

ذي ابسلوت كومباني أكتيبوالج  ابسولوت فودكا   2016/12/04  3961

ذي ابسلوت كومباني أكتيبوالج  ابسولوت سيترون   2016/12/04  3962

ذي ابسلوت كومباني أكتيبوالج  ابسولوت بيبار   2016/12/04  3963
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بست وسترن انترناشيونال, انك.  بيست ويسترن   2016/10/12  3966

اتش بي هيوليت باكارد غروب ال ال سي.  هوليت-باكارد   2016/12/16  3972

اتش بي هيوليت باكارد غروب ال ال سي.  اتش بي   2016/12/16  3974

اتش بي هيوليت باكارد غروب ال ال سي.  هيولت باكرد   2016/12/16  3975

اتش بي هيوليت باكارد غروب ال ال سي.  اتش بي   2016/12/16  3976

اتش بي هيوليت باكارد غروب ال ال سي.  هيولت باكرد   2016/12/16  3977

اتش بي هيوليت باكارد غروب ال ال سي.  اتش بي   2016/12/16  3978

اتش بي هيوليت باكارد غروب ال ال سي.  اتش بي   2016/12/16  3979

جنيرال ميلز ، انك  باغليز   2016/12/17  3981

ميفرومال جروزالم انداستريز ال تي دي  شعار   2016/12/21  3989

 ( ايرالند  اف  كومباني  مانيوفاكتورنج  كونستريت  ذا 
السو تريدنج از سيفن- اب انترناشنال ( 

سفن اب   2016/12/21  3991

ايطاليانا  فابريكا  ازيوناريا  سوسايتيه  سافيلو 
الفورازيون اوكشيالي اس بي ايه 

سافيلو   2016/12/21  3993

رودستار مانجمنت اس ايه   Roadstar  2016/12/23  3994

فيليب موريس بروداكتس اس اي  بريزيدانت   2016/12/31  3998

سوسيتيه دي برودوي نيستله اس اي  نيستلة   2017/01/02  4001

سوسيت دس بروداكتس نستل اس اي  نيستلي   2017/01/02  4006

سوسيت دس بروداكتس نستل اس اي  نستل   2017/01/02  4011

بالسون ال تي دي  بالسؤون   2017/01/03  4018

بالسون ال تي دي  بالسون   2017/01/03  4019

بالسون ال تي دي  بالسون   2017/01/03  4020

بالسون ال تي دي  بالسون   2017/01/03  4021

بالسون ال تي دي  كالس اون   2017/01/03  4022

شركة شاهين للمنتوجات الغذائية م.خ.م  سوبر جولد   2017/01/16  10618

شركة رال التجارية اإلستثمارية المساهمة الخصوصية  تايجر شاهين   2016/08/23  11792

شركة رال التجارية االستثمارية المساهمة الخصوصية 
-العادية العامة 

جاكور   2016/08/23  14996

شركة الرماح الماسية التجارية للصناعة واالستثمار  ايكو   2016/11/17  15594

شركة اس. او. سي. للتجميل  تو - مي مع رسمة   2016/08/16  16549

شركة أكرم سبيتاني وأوالده المساهمة الخصوصية  ماجيك   2016/08/12  16592

شركة أكرم سبيتاني وأوالده المساهمة الخصوصية  ماجيك   2016/08/12  16593

شركة أكرم سبيتاني وأوالده المساهمة الخصوصية  كوكينج  شيف  ماجيك 
ابليانسز 

 2016/08/12  16594
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شركة أكرم سبيتاني وأوالده المساهمة الخصوصية  كوكينج  شيف  ماجيك 
ابليانسز 

 2016/08/12  16595

شركة أكرم سبيتاني وأوالده المساهمة الخصوصية  شيفس ايد كوكوير   2016/08/12  16596

شركة أكرم سبيتاني وأوالده المساهمة الخصوصية  شيفس ايد كوكوير   2016/08/12  16597

شركة أكرم سبيتاني وأوالده المساهمة الخصوصية  شيفس ايد   2016/08/12  16598

شركة أكرم سبيتاني وأوالده المساهمة الخصوصية  فاير غاز هاي تيك   2016/08/12  16600

شركة أكرم سبيتاني وأوالده المساهمة الخصوصية  سبيتاني   2016/08/12  16602

شركة أكرم سبيتاني وأوالده المساهمة الخصوصية  سبيتاني   2016/08/12  16603

شركة أكرم سبيتاني وأوالده المساهمة الخصوصية  سبيتاني   2016/08/12  16604

شركة أكرم سبيتاني وأوالده المساهمة الخصوصية  حرف ان مع رسمة   2016/08/12  16605

شركة أكرم سبيتاني وأوالده المساهمة الخصوصية  يوروفاك   2016/08/12  16606

المنزلية  واألدوات  لالستثمار  هوم  سبيتاني  شركة 
المساهمة الخصوصية 

سبيتاني هوم   2016/08/12  16607

ريتيل ورلد ليمتد  جونيورز مع رسمة   2016/08/19  16618

ريتيل ورلد ليمتد  جونيورز مع رسمة   2016/08/19  16619

ارتيكو ان.في.  فريكور   2016/08/19  16620

شركة سنقرط للمنتوجات الغذائية  البركات   2016/08/20  16623

شركة سوبر تكس للتجارة واالستثمار - العادية العامة  سوبر تكس اس تي مع رسمة 
نجمة 

 2016/08/08  16624

ذا كوكا كوال كومبني )ا ديالوير كوربوريشن(  أروى - حياة و حيوية   2016/08/27  16632

ديسكوفر فينانشال سيرفيسز  ديسكوفر مع رسمة   2016/08/30  16636

ديسكوفر فينانشال سيرفيسز  ديسكوفر   2016/08/30  16637

السيد فواز مالك فايز المصري  شوكوديت مع رسمة   2016/09/01  16651

بي تي اندوفود سوكسيس ماكمور تي بي كيه  إندومي مع رسمة   2016/09/02  16652

بي تي اندوفود سوكسيس ماكمور تي بي كيه  إندومي مع رسمة   2016/09/02  16653

بي تي اندوفود سوكسيس ماكمور تي بي كيه  سوبرمي مع رسمة   2016/09/02  16654

بي تي اندوفود سوكسيس ماكمور تي بي كيه  سوبرمي مع رسمة   2016/09/02  16655

بي تي اندوفود سوكسيس ماكمور تي بي كيه  إندوفود مع رسمة   2016/09/02  16656

بي تي اندوفود سوكسيس ماكمور تي بي كيه  إندوفود مع رسمة   2016/09/02  16657

ديالوير  انك.,  كوربوريشن,  نيتورك  كارتوون  ذا 
كوربوريشن 

بن تن مع رسمة   2016/09/03  16663

ديالوير  انك.,  كوربوريشن,  نيتورك  كارتوون  ذا 
كوربوريشن 

بن تن مع رسمة   2016/09/03  16664
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ديالوير  انك.,  كوربوريشن,  نيتورك  كارتوون  ذا 
كوربوريشن 

بن تن مع رسمة   2016/09/03  16665

ديالوير  انك.,  كوربوريشن,  نيتورك  كارتوون  ذا 
كوربوريشن 

بن تن مع رسمة   2016/09/03  16666

ديالوير  انك.,  كوربوريشن,  نيتورك  كارتوون  ذا 
كوربوريشن 

بن تن مع رسمة   2016/09/03  16667

ديالوير  انك.,  كوربوريشن,  نيتورك  كارتوون  ذا 
كوربوريشن 

بن تن مع رسمة   2016/09/03  16668

ديالوير  انك.,  كوربوريشن,  نيتورك  كارتوون  ذا 
كوربوريشن 

بن تن مع رسمة   2016/09/03  16669

ديالوير  انك.,  كوربوريشن,  نيتورك  كارتوون  ذا 
كوربوريشن 

بن تن مع رسمة   2016/09/03  16670

ديالوير  انك.,  كوربوريشن,  نيتورك  كارتوون  ذا 
كوربوريشن 

بن تن مع رسمة   2016/09/03  16671

ديالوير  انك.,  كوربوريشن,  نيتورك  كارتوون  ذا 
كوربوريشن 

بن تن مع رسمة   2016/09/03  16672

ديالوير  انك.,  كوربوريشن,  نيتورك  كارتوون  ذا 
كوربوريشن 

بن تن الين فورس مع رسمة   2016/09/03  16673

ديالوير  انك.,  كوربوريشن,  نيتورك  كارتوون  ذا 
كوربوريشن 

بن تن الين فورس مع رسمة   2016/09/03  16683

شركة أكرم سبيتاني وأوالده المساهمة الخصوصية  يوروستار أبالينسيس   2016/09/06  16684

شركة أكرم سبيتاني وأوالده المساهمة الخصوصية  يوروستار أبالينسيس   2016/09/06  16685

المنزلية  واألدوات  لالستثمار  هوم  سبيتاني  شركة 
المساهمة الخصوصية 

سبيتاني هوم   2016/09/06  16686

شركة أكرم سبيتاني وأوالده المساهمة الخصوصية  سبيتاني   2016/09/06  16687

شركة أكرم سبيتاني وأوالده المساهمة الخصوصية  سبيتاني سنتر   2016/09/06  16688

هنكل اي جي اند كو. كيه جي اي اي  بيرفيوم بيرلز   2016/09/08  16693

ديالوير  انك.,  كوربوريشن,  نيتورك  كارتوون  ذا 
كوربوريشن 

بن 10 التيميت الين   2016/09/10  16694

ديالوير  انك.,  كوربوريشن,  نيتورك  كارتوون  ذا 
كوربوريشن 

بن 10 التيميت الين   2016/09/10  16704

اسا ابلوي براندينغ اس.ايه.ار.ال.  اسا ابلوي   2016/09/14  16706

اسا ابلوي براندينغ اس.ايه.ار.ال.  اسا ابلوي   2016/09/14  16707

شركة أكرم سبيتاني وأوالده المساهمة الخصوصية  كوكينغ  شيف  ماجيك 
اكويبمنت 

 2016/09/16  16709

كوربوريشن هابانوس ، أس.إيه  كوهيبا   2016/09/27  16712
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عمر امين محمد عايش  حالوة عايش   2016/09/27  16713

جابان توباكو انك.  وينستون اكس اس   2016/09/27  16715

جابان توباكو انك.  وينستون اكسنس   2016/09/27  16716

دوبيك لميتد.  دوبيك   2016/09/29  16727

دوبيك لميتد.  نوبلس   2016/09/29  16728

دوبيك لميتد.  تايم   2016/09/29  16730

تشوغاي سيياكو كابوشيكي كايشا  اكتيمرا   2016/10/04  16735

شركة مصانع الشرق العربية للفوط الصحية  سوبر ستار   2016/10/05  16739

شركة مصانع الشرق العربية للفوط الصحية  سوبر ستار وباللغة العبرية   2016/10/05  16740

شركة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت  فويس اس ام اس   2016/10/07  16753

شركة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت  حرف  شكل  على  واو  رسمة 
دبليو ميل 

 2016/10/07  16755

شركة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت  بزنس اورز   2016/10/07  16757

شركة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت  ساعات العمل   2016/10/07  16758

شركة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت  دندن بزنس   2016/10/07  16759

شركة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت  دندن أعمال   2016/10/07  16760

شركة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت  مرسال   2016/10/07  16765

شركة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت  شير   2016/10/07  16766

شركة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت  شارك   2016/10/07  16767

شركة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت  اكسترا   2016/10/07  16768

شركة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت  X ترا   2016/10/07  16769

شركة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت  مسنجر   2016/10/07  16776

ان بي ايه بروبرتيز, انك.  فيالديلفيا 76ايرس مع رسمة   2016/10/07  16779

ألير سويتزرالند جي أم بي أتش  أليري   2016/10/08  16780

ألير سويتزرالند جي أم بي أتش  أليري   2016/10/08  16781

ألير سويتزرالند جي أم بي أتش  أليري   2016/10/08  16782

ألير سويتزرالند جي أم بي أتش  أليري   2016/10/08  16783

ألير سويتزرالند جي أم بي أتش  أليري   2016/10/08  16784

ألير سويتزرالند جي أم بي أتش  أليري   2016/10/08  16786

ألير سويتزرالند جي أم بي أتش  أليري   2016/10/08  16787

أنونيوم  تيكاريت  في  ساناي  جيدا  سيكوالته  سولن 
سيركيتي 

اوزمو اوجوبوجو   2016/10/08  16789

كوردس كوربوريشن )فلوريدا كوربويشن(  RES TECHNOLOGY  2016/10/11  16794
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سانوفي  رسمة   2016/10/11  16795

سانوفي  رسمة   2016/10/11  16796

شركة صن تكس للصناعة واالستثمار  صن تكس   2016/10/12  16799

شركة صن تكس للصناعة واالستثمار  صن تكس   2016/10/12  16800

شركة صن تكس للصناعة واالستثمار  صن تكس   2016/10/12  16801

شركة صن تكس للصناعة واالستثمار  صن تكس   2016/10/12  16802

شركة الشمس التجارية للمواد الطبية  س بي   2016/10/12  16803

شركة الشمس التجارية للمواد الطبية  س بي   2016/10/12  16804

شركة الشمس التجارية للمواد الطبية  س بي   2016/10/12  16805

شركة اس. او. سي. للتجميل  تو-مي مع رسمة   2016/08/16  16813

زهير محمد راجح دويكات  شامبو ياسمين   2016/10/14  16818

ذا جوديير تاير أند ربر كومباني  جوديير   2016/10/19  16822

كيه واي بي كوربوريشن  كيه واي بي برميوم )شعار(   2016/10/25  16831

كادبوري يو كيه لميتد  النش بار   2016/10/25  16832

الشركة االسالمية الفلسطينية للتنمية  االسالمية مع رسمة رأس بقره   2016/10/25  16833

الشركة االسالمية الفلسطينية للتنمية  رسمة ديك حبش   2016/10/25  16834

الشركة االسالمية الفلسطينية للتنمية  رسمة على شكل ديك حبش   2016/10/25  16835

الشركة االسالمية الفلسطينية للتنمية  او  دجاجة  شكل  على  رسمة 
ديك 

 2016/10/25  16836

الشركة االسالمية الفلسطينية للتنمية  رسمة   2016/10/25  16837

أسترازينيكا آبي  أسترا زينيكا   2016/11/01  16853

أسترازينيكا آبي  أسترازينيكا   2016/11/01  16854

أسترازينيكا آبي  أسترازينيكا   2016/11/01  16858

فروماجري بيل  كيري   2016/11/04  16860

فريسينيوس ميديكال كير دوتشالند جي ام بي اتش  فريسينيوس ميديكال كير   2016/11/04  16866

فريسينيوس ميديكال كير دوتشالند جي ام بي اتش  فريسينيوس ميديكال كير   2016/11/04  16867

فريسينيوس ميديكال كير دوتشالند جي ام بي اتش  فريسينيوس ميديكال كير   2016/11/04  16868

فريسينيوس ميديكال كير دوتشالند جي ام بي اتش  فريسينيوس ميديكال كير   2016/11/04  16869

فريسينيوس ميديكال كير دوتشالند جي ام بي اتش  فريسينيوس ميديكال كير   2016/11/04  16870

دولي فوود كومباني، انك.  دولي   2016/11/05  16871

دولي فوود كومباني، انك.  دولي   2016/11/05  16872

دولي فوود كومباني، انك.  دولي   2016/11/05  16873

دولي فوود كومباني، انك.  دولي   2016/11/05  16874
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شركة ورقة التبغ الذهبية لتجارة التبغ  فيرست كالس مع رسمة على 
شكل مربعات 

 2016/11/08  16875

شركة ورقة التبغ الذهبية لتجارة التبغ  فيفير مع رسمة   2016/11/08  16876

شركة اإلمارات لإلتصاالت المتكاملة )ش.م.ع(  أنايو   2016/11/10  16878

شركة اإلمارات لإلتصاالت المتكاملة )ش.م.ع(  أنايو   2016/11/10  16879

شركة اإلمارات لإلتصاالت المتكاملة )ش.م.ع(  أنايو   2016/11/10  16880

شركة اإلمارات لإلتصاالت المتكاملة )ش.م.ع(  أنايو   2016/11/10  16881

شركة اإلمارات لإلتصاالت المتكاملة )ش.م.ع(  أنايو   2016/11/10  16882

شركة اإلمارات لإلتصاالت المتكاملة )ش.م.ع(  أنايو مع رسم   2016/11/10  16883

شركة اإلمارات لإلتصاالت المتكاملة )ش.م.ع(  أنايو مع رسمة   2016/11/10  16884

شركة نابلس لصناعة المنظفات  نابلس   2016/11/11  16886

شركة الحمام لصناعة المواد الغذائية  هل هاللك   2016/11/17  16893

ريتش برودكتس كوربوريشن  ريتشس   2016/11/18  16896

ريتش برودكتس كوربوريشن  ريتشس   2016/11/18  16897

ريتش برودكتس كوربوريشن  ريتشس بشكل خاص   2016/11/18  16898

ريتش برودكتس كوربوريشن  ريتشس بشكل خاص   2016/11/18  16899

بريتيش اميريكان توباكو )براندز( لميتد  أو - )شعار وكلمة(   2016/11/23  16906

بريتيش اميريكان توباكو )براندز( لميتد  أون )شعار وكلمة(   2016/11/23  16907

بريتيش اميريكان توباكو )براندز( إينك.،  فايسروي )صورة وكلمة(   2016/11/23  16908

ريتش برودكتس كوربوريشن  غني   2016/12/02  16913

ريتش برودكتس كوربوريشن  غني   2016/12/02  16914

برومود  برومود   2016/12/02  16915

برومود  برومود   2016/12/02  16916

برومود  برومود   2016/12/02  16917

برومود  برومود   2016/12/02  16918

شركة ابو سرية التجارية م خ م  رسمة  مع  االنجليزية  الوردة 
وردة 

 2016/12/28  16919

أسترازينيكا آبي  أسترازينيكا   2016/12/06  16925

أسترازينيكا آبي  أسترازينيكا   2016/12/06  16926

أسترازينيكا آبي  أسترازينيكا   2016/12/07  16930

اي تي آي جيدا ساناي في تيكاريت أنونيم سيركتي  اي تي آي بنيمو   2016/12/07  16943

اي تي آي جيدا ساناي في تيكاريت أنونيم سيركتي  اي تي آي بوريكاس كالسيك   2016/12/07  16944

اي تي آي جيدا ساناي في تيكاريت أنونيم سيركتي  اي تي آي سين   2016/12/07  16945
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اي تي آي جيدا ساناي في تيكاريت أنونيم سيركتي  اي تي فورم   2016/12/07  16946

اي تي آي جيدا ساناي في تيكاريت أنونيم سيركتي  اي تي كوكو بومبا   2016/12/07  16947

اي تي آي جيدا ساناي في تيكاريت أنونيم سيركتي  اي تي آي سيسي بيبي   2016/12/07  16948

اي تي آي جيدا ساناي في تيكاريت أنونيم سيركتي  اي تي آي نيغرو   2016/12/07  16949

اي تي آي جيدا ساناي في تيكاريت أنونيم سيركتي  اي تي آي بتيتو   2016/12/07  16950

اي تي آي جيدا ساناي في تيكاريت أنونيم سيركتي  اي تي آي جوكر   2016/12/07  16952

شركة اس. او. سي. للتجميل  تو -مي   2016/12/21  16957

ي جيدا ساناي في تيكاريت أنونيم سيركتي 
َ
أي تي ا اي تي آي سوهو   2016/12/10  16970

ي جيدا ساناي في تيكاريت أنونيم سيركتي 
َ
أي تي ا اي تي آي توبكيك مايفيلي   2016/12/10  16971

ي جيدا ساناي في تيكاريت أنونيم سيركتي 
َ
أي تي ا اي تي آي كاتمر كراكر   2016/12/10  16972

ي جيدا ساناي في تيكاريت أنونيم سيركتي 
َ
أي تي ا اي تي آي ميك كالسيك   2016/12/10  16973

شركة تريتس هولدنغ ش.م.ل.  سمسم مع رسمة   2016/12/13  16977

كيزميكي غيدا سانايي في تيكاريت أنونيم سيركيتي  كيزميكي تايم هاي هاي   2016/12/14  16983

كيزميكي غيدا سانايي في تيكاريت أنونيم سيركيتي  كيزميكي تايم كريبي   2016/12/14  16984

كيزميكي غيدا سانايي في تيكاريت أنونيم سيركيتي  كيزميكي تايم سوبررول   2016/12/14  16985

كيزميكي غيدا سانايي في تيكاريت أنونيم سيركيتي  كيزميكي تايم ويفر ماستر   2016/12/14  16986

شركة أرما للصناعات الغذائية ش.م.م.  كارينا   2016/12/16  16993

شركة أرما للصناعات الغذائية ش.م.م.  كارينا   2016/12/16  16994

التميمي ومشاركوه  التميمي ومشاركوه   2016/12/22  17022

باياز كاجيت في هيجينيك اورونلير تيميزليك انسات 
ساناي تيكاريت ليمتد سيركتي 

بيروس   2016/12/23  17029

غالنبيا نوتريتشيونالز )إيرلند( ليميتد  هايدروواي   2016/12/31  17030

شركة هائل سعيد أنعم وشركاه شركة مساهمة مقفلة  بريز مع رسمة   2017/01/10  17043

باير كونسيومر كير آ جي  بيبانتهين   2017/01/13  17044

اكسيونز  بار  سوسيتي  كوزميتيك  ديرمو-  فابره  بيير 
سيمبليفيه 

سينسينول   2017/01/14  17046

اكسيونز  بار  سوسيتي  كوزميتيك  ديرمو-  فابره  بيير 
سيمبليفيه 

سينسينول   2017/01/14  17047

بيردورف أي جي  ناتشورال فيرنيس   2017/01/14  17049
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شكل العالمة بعد التعديل تاريخ سند التحويل رقم العالمة 

 26584 2016/08/28

 26585 2016/08/28

 26588 2016/08/28

 27478 2016/10/04
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العالمات التجارية التى تم تعديل البضائع # 2 # 

رقم 
العالمة 

تاريخ سند 
التحويل 

البضائع بعد التعديل - التيني البضائع بعد التعديل - عربي 

 26928 2016/10/18

القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية، 
والمستحضرات  الدقيق  والساغو،  التابيكو 
والفطائر  الخبز  الحبوب،  من  المصنوعة 
النحل  عسل  المثلجة،  الحلويات  والحلويات، 
الخبيز،  ومسحوق  الخميرة  االسود،  والعسل 
)التوابل(،  والصلصات  الخل  الخردل،  الملح، 

البهارات، البهارات، الثلج 

 coffe,tea,cocoa and artificial
 coffe, tapioca and sago,flour and
 preparations made from cereals,
 bread,pastry and confectionery
ices, honey, treacle, yeast, baking-

 powder,salt, mustard,vinegar,
 sauces)condiments( spices, ice

rice. االرز 2016/11/02 28849 
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إعالن رقم )01( لسنة 2017
قانون امتيازات االختراع والرسوم

رقم )22( لسنة 1953

طلبات  قدمت  فقد   ،1953 لسنة   )22( رقم  والرسوم  االختراع  امتياز  قانون  ألحكام  وفقًا 
لتسجيل رسوم صناعية المنشورة في اإلعالن ويحق آلي شخص التقدم بطلب لشطب الرسم 
قانون  من   )36( المادة  أحكام  بموجب  تسجيله  تاريخ  قبل  استخدامه  تم  قد  بان  ثبت  إذا 
الرسوم والنماذج الصناعية، على أن يقدم طالب الشخص الئحة خطية حسب األصول المقررة 

إلى المسجل، يبين فيها أسباب شطب الرسم التي يستند إليها في الئحته

علي عمر ذوقان

مسجل امتيازات االختراع والرسوم
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رقم االمتياز: 

287

 Patent No. :

287

اسم وعنوان المخترع:
احمد عماد أنور كنعان

نابلس ، فلسطين 

Name & Address of Inventor:
Ahmad imad anwar kanaan
Nablus, palestine

اسم وعنوان صاحب االمتياز:
احمد عماد أنور كنعان

نابلس ، فلسطين 

Name and address of the Applicant: 
Ahmad imad anwar kanaan
Nablus, palestine

تاريخ تقديم الطلب:
2016/10/20

Date of Application :
20/10/2016

موضوع االختراع : 
السريع وسائل اسفلتي  للترقيع  خلطة اسفلتية سريعة 
التزفيت في  من  بدال  في  والتوفير  الطرق  لصيانة  معدل 

المناطق السكنية

Title of Invention:
Instant asphalt patch for quick pothole repair 
and special bituminous liquid for special 
roadway treatments

مدة االمتياز :
 16 سنة

Period of Patent:
 16 Years

عنوان التبليغ:
رام الله ، 0599769614

Address for Services:
Ramallah , 0599769614

رقم االمتياز: 

308

 Patent No. :

308

اسم وعنوان المخترع:
محمد ايهاب احمد خريس/ محمد احمد مصطفى الحاج / 
عطاالله محمود محمد باللم / اية جميل احمد سليمان / 

هديل زهير احمد جابر
نزلة   // //نابلس  جنين  جلقموس-   // ليد-طولكرم  بيت 

عيسى-طولكرم // باقة الشرقية -طولكرم

Name & Address of Inventor:
Mohammad ihab ahmad khrais/ mohammad 
ahmad mostafa alhaj / atallah mahmuod 
mohammad balalem / aya jamil ahmad 
suliman / hadeel zohair ahmad jabber
Beet leid –tulkurm // julqamoos –jenin //
Nablus // nazlat eesa –tulkurm // baqah 
alsharqya

اسم وعنوان صاحب االمتياز:
محمد ايهاب احمد خريس/ محمد احمد مصطفى الحاج / 
عطاالله محمود محمد باللم / اية جميل احمد سليمان / 

هديل زهير احمد جابر
نزلة   // //نابلس  جنين  جلقموس-   // ليد-طولكرم  بيت 

عيسى-طولكرم // باقة الشرقية -طولكرم

Name and address of the Applicant: 
Mohammad ihab ahmad khrais/ mohammad 
ahmad mostafa alhaj / atallah mahmuod 
mohammad balalem / aya jamil ahmad 
suliman / hadeel zohair ahmad jabber
Beet leid –tulkurm // julqamoos –jenin //
Nablus // nazlat eesa –tulkurm // baqah 
alsharqya

تاريخ تقديم الطلب:
2017/1/11

Date of Application :
11/1/2017
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موضوع االختراع : 
)MWEC( الماء الممغنط باستخدام لفائف الكهربائية

Title of Invention:
Magnetized water using electric coil )MWEC(

مدة االمتياز :
 16 سنة

Period of Patent:
 16 Years

عنوان التبليغ:
طولكرم –بيت ليد ،0598612713

Address for Services:
Beet leid –tulkurm

رقم االمتياز: 

309

 Patent No. :

309

اسم وعنوان المخترع:
أسار عبدالله حسين جرادات

Name & Address of Inventor:
Assar Abdullah Hussein Jaradat

اسم وعنوان صاحب االمتياز:
أسار عبدالله حسين جرادات

Name and address of the Applicant: 
Assar Abdullah Hussein Jaradat

تاريخ تقديم الطلب:
2017/2/2

Date of Application :
2/2/2017

موضوع االختراع : 
جهاز لتقنية مياه زيت الزيتون العادمة 

Title of Invention:
Oilz

مدة االمتياز :
 16 سنة

Period of Patent:
 16 Years

عنوان التبليغ:
رام الله ، 0598449571

Address for Services:
Ramallah 0598449571

رقم االمتياز: 

281

 Patent No. :

281

اسم وعنوان المخترع:
محمد لطفي علي ابو خميس 

قلقيلية 

Name & Address of Inventor:
Mohamed lutfi ali abu khamis

Qalqilya 
اسم وعنوان صاحب االمتياز:

محمد لطفي علي ابو خميس 

قلقيلية

Name and address of the Applicant: 
Mohamed lutfi ali abu khamis

Qalqilya 
تاريخ تقديم الطلب:

2016/5/19
Date of Application :
19/5/2016

موضوع االختراع : 
طوب ورقي لبناء الجدران الداخلية

Title of Invention:
Paper block for inside walls

مدة االمتياز :
 16 سنة

Period of Patent:
 16 Years
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عنوان التبليغ:
قلقيلية / حي الزير الشمالي

0599398424

Address for Services:
Qalqilya
0599398424 

رقم االمتياز: 

277

 Patent No. :

277

اسم وعنوان المخترع:
 هيلموت شيركل

 ، اونتربريمشتايتين   151،8141 هوبتشتراسه 
النمسا 

Name & Address of Inventor:
Helmut Scherkl 
Hauptstrasse 151 ,8141 Unterpremstaetten, 
Austria

اسم وعنوان صاحب االمتياز:
ريسكو كونسالتينغ جي ام بي اتش

 ، اونتربريمشتايتين   151،8141 هوبتشتراسه 
النمسا

Name and address of the Applicant: 
RESCO Consulting GmbH
Hauptstrasse 151 ,8141 Unterpremstaetten, 
Austria

Date of Application :  9/2/2016تاريخ تقديم الطلب:  2016/2/9
موضوع االختراع : 

النتاج  وطريقة   ، التدفق  من  للحماية  وحاجز  قالب 
حاجز من هذا النوع 

Title of Invention:
BLOCK , FLOOD PROTECTION BARRIER 
AND A METHOD FOR PRODUCING A 
BARRIER OF THIS TYPE

Period of Patent:  16 Yearsمدة االمتياز :   16 سنة

عنوان التبليغ:
ابو غزالة للملكية الفكرية 

ص.ب.3800 البيرة 

Address for Services:
ABU-Ghazaleh Intellectual Property 
P.O Box 3800 AL-Beereh

رقم االمتياز: 

218

 Patent No. :

218

اسم وعنوان المخترع:
 محسن حسين محمود ابو هيفا

اربد- حي القصيلة شارع وادي الموجب ص.ب. 420 
الرمز البريدي 21110،االردن 

Name & Address of Inventor:
Muhsen Hussein Mahmoud Abu Haifa Irbid 
– al qaseelah area – wadi al mojeb street P.O. 
Box 420-jordan 21110

اسم وعنوان صاحب االمتياز:
محسن حسين محمود ابو هيفا

اربد- حي القصيلة شارع وادي الموجب ص.ب. 420 
الرمز البريدي 21110،االردن

Name and address of the Applicant: 
Muhsen Hussein Mahmoud Abu Haifa Irbid 
– al qaseelah area – wadi al mojeb street P.O. 
Box 420-jordan 21110

Date of Application :  14/3/2013تاريخ تقديم الطلب:  2013/3/14
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موضوع االختراع : 
بترشيد  يقوم  المياه  لمعالجة  جديد  عكسي  تناضح  نظام 

المياه المهدورة نتيجة عملية المعالجة

Title of Invention:
A NOVEL REVERSE OSMOSIS 
WATER TRETMENT SYSTEM THAT 
RATIONALIZES THE WASTED WATER AS 
A RESULT OF WATER TREATMENT

Period of Patent:   16 Yearsمدة االمتياز :   16 سنة
عنوان التبليغ:

ابو غزالة للملكية الفكرية 
ص.ب.3800 البيرة 

Address for Services:
ABU-Ghazaleh Intellectual Property 
P.O Box 3800 AL-Beereh
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إعالن رقم )02( لسنة 2017
قانون امتيازات االختراع والرسوم

رقم )22( لسنة 1953

طلبات  قدمت  فقد   ،1953 لسنة   )22( رقم  والرسوم  االختراع  امتياز  قانون  ألحكام  وفقًا 
اختراع في  أي  االعتراض عن تسجيل  ويحق  اإلعالن  المنشورة في  اختراع  امتياز  لتسجيل 
أي طلب من هذه الطلبات خالل المدة القانونية البالغة شهرين من تاريخ هذا االعالن، على 
ان يقدم االعتراض خطيًا حسب االصول المقررة الى المسجل، ويبين فيها اسباب االعتراض 

التي يستند اليها في اعتراضه. 

علي عمر ذوقان

مسجل امتيازات االختراع والرسوم
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693

طلب رقم : 693

بتاريخ: 2016/07/13

باسم:   محمود قاسم محمد شواهنة

العنوان: طولكرم 

لتسجيل تصميم أو نموذج على :  صحن مزخرف

بالفئة : 02/ 11)تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ : محمود قاسم محمد شواهنة

699

طلب رقم : 699

بتاريخ: 2016/09/29

باسم:   مؤيد جمعة اسماعيل الريماوي

العنوان: رام الله – بيت ريما

لتسجيل تصميم أو نموذج على:  النموذج الثاني من 

الطوبة الذكية

بالفئة : 01/ 25 )تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ : مؤيد جمعة اسماعيل الريماوي

700

طلب رقم : 700

بتاريخ: 2016/10/10

باسم:   شركة الحجاز للشوكوالتة

العنوان: طولكرم _ عنبتا 

لتسجيل تصميم أو نموذج على :  مغلف تمور شوكو 

مدجول

بالفئة : 01/ 1)تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ : شركة الحجاز للشوكوالتة 
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701

طلب رقم : 701

بتاريخ: 2016/10/30

باسم:   ستاربوز توباكو انك

العنوان: الواليات المتحدة االمريكية  

لتسجيل تصميم أو نموذج على :  رسم لنرجيلة

بالفئة : 02/ 27)تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ : ناس لالستشارات القانونية

702

طلب رقم : 702

بتاريخ: 2016/11/06

باسم:   عزو ماجد عزو

العنوان: الخليل  

لتسجيل تصميم أو نموذج على :  كأس كرتون

بالفئة : 01/ 7)تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ : المحامي يوسف جاد الله 

704

طلب رقم : 704

بتاريخ: 2016/11/07

باسم:   شركة جيالنكو للتجارة والصناعة 

العنوان: الخليل  

لتسجيل تصميم أو نموذج على :  علبة براغي

بالفئة : 08/ 8)تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ : شركة ابو غزالة 
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705

طلب رقم : 705

بتاريخ: 2016/11/14

باسم: حمزة احمد سبع جعارة 

العنوان: نابلس

لتسجيل تصميم أو نموذج على :  مظلة سيارات

بالفئة : 16/ 12 )تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ : حمزة احمد سبع جعارة

706

طلب رقم : 706

بتاريخ: 2016/12/08

باسم: شركة الشرق األدنى للصناعة  والتجارة 

العنوان: نابلس

لتسجيل تصميم أو نموذج على :  علبة زيت

بالفئة : 01/ 9 )تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ : شركة ابو غزالة

707

طلب رقم : 707

بتاريخ: 2016/12/08

باسم: شركة الشرق األدنى للصناعة  والتجارة 

العنوان: نابلس

لتسجيل تصميم أو نموذج على :  علبة زيت

بالفئة : 01/ 9 )تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ : شركة ابو غزالة
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709

طلب رقم : 709

بتاريخ: 2017/01/02

باسم:   شركة الحجاز للشوكوالتة

العنوان: طولكرم _ عنبتا 

لتسجيل تصميم أو نموذج على :  مغلف شوكوالتة

بالفئة : 01/ 1)تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ : شركة الحجاز للشوكوالتة 

710

طلب رقم : 710

بتاريخ: 2017/01/02

باسم:   شركة الحجاز للشوكوالتة

العنوان: طولكرم _ عنبتا 

لتسجيل تصميم أو نموذج على :  مغلف شوكوالتة

بالفئة : 01/ 1)تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ : شركة الحجاز للشوكوالتة 

708

طلب رقم : 708

بتاريخ:

2017/01/04

باسم: شركة ايجلفلكس ابريسيف

العنوان: الخليل

لتسجيل تصميم أو نموذج على :  طارات قص

بالفئة : 05/ 8 )تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ : شركة ابو غزالة
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711

طلب رقم : 711

بتاريخ: 2017/01/02

باسم:   شركة الحجاز للشوكوالتة

العنوان: طولكرم _ عنبتا 

لتسجيل تصميم أو نموذج على :  مغلف شوكوالتة

بالفئة : 01/ 1)تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ : شركة الحجاز للشوكوالتة 

712

طلب رقم : 712

بتاريخ: 2017/01/02

باسم:   شركة الحجاز للشوكوالتة

العنوان: طولكرم _ عنبتا 

لتسجيل تصميم أو نموذج على :  مغلف شوكوالتة

بالفئة : 01/ 1)تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ : شركة الحجاز للشوكوالتة 

713

طلب رقم : 713

بتاريخ: 2017/01/02

باسم:   شركة الحجاز للشوكوالتة

العنوان: طولكرم _ عنبتا 

لتسجيل تصميم أو نموذج على :  مغلف شوكوالتة

بالفئة : 01/ 1)تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ : شركة الحجاز للشوكوالتة 
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716

طلب رقم : 716

بتاريخ: 2017/01/42

باسم:   شركة الشيوخي لصناعة الورق الصحي

العنوان: الخليل

لتسجيل تصميم أو نموذج على :  مغلف للورق الصحي

بالفئة : 06/ 19)تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ : شركة الشيوخي لصناعة الورق الصحي

717

714

طلب رقم : 717

بتاريخ: 2017/02/02

باسم:   شركة هاني العجاوي التجارية

العنوان: جنين

لتسجيل تصميم أو نموذج على :  كيس ارز

بالفئة : 05/ 9)تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ : شركة هاني العجاوي التجارية

طلب رقم : 714

بتاريخ: 2017/01/02

باسم:   شركة الحجاز للشوكوالتة

العنوان: طولكرم _ عنبتا 

لتسجيل تصميم أو نموذج على :  مغلف شوكوالتة

بالفئة : 01/ 1)تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ : شركة الحجاز للشوكوالتة 
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718

طلب رقم : 718

بتاريخ: 2017/02/07

باسم:   شركة الحجاز للشوكوالتة

العنوان: طولكرم _ عنبتا 

لتسجيل تصميم أو نموذج على :  مغلف شوكوالتة

بالفئة : 01/ 1)تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ : شركة الحجاز للشوكوالتة 

195

طلب رقم )195(  تجديد لمدة خمس سنوات أخرى.  

باسم:   شركة ابو سرية التجارية المساهمة الخصوصية

العنوان:  الخليل

لتسجيل تصميم أو نموذج على :  األدوات واألوعية المنزلية 

والتحف

بالفئة : 01/ 7)تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ : شركة ابو سرية التجارية المساهمة 

الخصوصية

189

طلب رقم )189(  تجديد لمدة خمس سنوات 

أخرى.    

باسم:   شركة نابولي لتجارة وصناعة االحذية.

العنوان:  الخليل

لتسجيل تصميم أو نموذج على :  نعل أحذية

بالفئة : 04/ 2)تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ : المحامي صالح الجنيدي
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457

طلب رقم )457(  تجديد لمدة خمس سنوات 

أخرى.    

باسم:   سوسيتية دي برودري نستلة أس.ا.

العنوان:  سويسرا

لتسجيل تصميم أو نموذج على :  عبوة

بالفئة : 01/ 9)تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ : سابا وشركاهم للملكية الفكرية

196

462

طلب رقم )196(  تجديد لمدة خمس سنوات 

أخرى.    

باسم:   شركة نابولي لتجارة وصناعة االحذية.

العنوان:  الخليل

لتسجيل تصميم أو نموذج على :  نعل أحذية

بالفئة : 04/ 2)تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ : المحامي صالح الجنيدي

طلب رقم )462(  تجديد لمدة خمس سنوات 

أخرى.    

باسم:   شركة نقل اخوان ذ.م.ذ

العنوان:  االردن

لتسجيل تصميم أو نموذج على :  علبة محارم

بالفئة : 03/ 9 تصنيف لوكارنو( 

عنوان التبليغ : شركة فراس أتيرة للملكية الفكرية 






